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La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)
retreu al Govern que prioritzi la creació de nous regadius

per sobre de la defensa del delta de l’Ebre

                    P12

El moviment antitransvasament denuncia que el contingut del Pla Hidrològic 

de l’Ebre no es correspon amb la realitat. I anuncia la convocatòria de noves 

mobilitzacions a partir de la tardor.
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EDITORIAL
La indecisió, un altre virus que 
amenaça la immunitat col·lectiva

Edita:

Sembla mentida, però encara 
una gran part de la població 

retarda el temps per injectar-se 
el sèrum de la vacuna.
Un mal de cap per a les autoritats 

sanitàries que pot provocar una 

quarta onada epidèmica. A més, 

tenim al davant l’espectre de la 

variant Delta. Les advertències 

han crescut i ara és una “carrera 

contra el temps” per evitar una 

represa epidèmica a finals de juli-

Veure edicions anteriors a la nostra web www.mesebre.cat

Més de cent cinquanta 
persones van assistir, 

el passat divendres dia 2, a 
l’entrega dels primers premis 
“GRÀCIES” que va presentar 
l’Associació de Dones 
Empresàries, emprenedores 
i Directives de les Terres de 
l’Ebre (ADEDE) al Museu de la 
Mar de la Ràpita, per agrair a 
totes les persones, entitats, 
empreses, col.lectius el seu 
haver ESTAT, SER, i sobretot 
FER en els difícils moments de 
la pandèmia. 

L’acte, on hi van assistir diferents 

autoritats i representants del ter-

ritori, el va concloure l’alcalde de 

la Ràpita, el Sr.Josep Caparròs. 

Els premiats van ser: 

“GRÀCIES” A LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL SOLIDARIA:
Al Col·lectiu d’Empreses del Mo-

ble de la  Sènia, que va liderar 

una iniciativa per crear mampa-

res de metacrilat per als pacients 

de covid-19. 

“GRÀCIES” al TURISME I LLEU-
RE:
Al portal audiovisual gratuït, 

EbreXperience, que va néixer 

en plena pandèmia, amb l’ob-

jectiu de donar visibilitat a les 

petites empreses i autònoms/

es de les Terres de l’Ebre. Va re-

collir el premi el cantautor Joan 

Rovira, presentador de l’apar-

tat “Caçadors de Gambusins, 

d’EbreXperience, interpretant en 

primícia el seu nou single “Dolce 

Vita”.

PREMIS “GRÀCIES”D’ADEDE

“GRÀCIES” al col·lectiu de la 
RESTAURACIÓ: 
A la FIHRT (Federació intercomar-

cal Hostaleria, Restauració i Turis-

me TE) destacant els deu gremis i 

associacions que formen part de 

les Terres de l’Ebre.

“GRÀCIES” a la Constància, Per-
severança i Llarga Trajectòria:
a Josefina  Piñol, del celler Piñol 

de Batea.

“GRÀCIES” a l’ESPORT:
En general a la joventut i a les 

dones esportistes, i en concret, a 

l’equip femení del Futbol Forma-

tiu de TE que amb esforç i cons-

tància ara ja tenen l’ascens per 

jugar a primera divisió.

“GRÀCIES” als MITJANS DE CO-
MUNICACIÓ:
Al Col·legi de Periodistes de la 

Demarcació de l’Ebre perquè els 

mitjans de comunicació van patir 

molta pressió durant la prime-

ra onada de la covid-19, van es-

tat  exposats  diàriament a perso-

nes amb sofriment, mort i serveis 

hospitalaris massificats, assumint 

riscos en un context on no sem-

pre era possible el compliment 

del protocol sanitari i també per 

ser un dels sectors més afectat 

per la crisi.

“GRÀCIES” al col·lectiu CULTU-
RAL:
Van recollir els “Gràcies” els grups 

que van actuar en els diferents 

apartats:  Sukre  (en representació 

dels conjunts i cantants musi-

cals);  las  Lorquianas  (en repre-

sentació de les arts escèniques), i 

a l’Espai la Binota (en representa-

ció d’escoles i espais de música, 

de teatre i d’arts en general).

“GRÀCIES” al col·lectiu EDUCA-
TIU:
A totes aquestes persones dedi-

cades a la docència que han ha-

gut de superar una pandèmia amb 

molta voluntat, esforç i imagina-

ció.  En representació al col·lectiu 

docent, va recollir el “Gràcies”, Vi-

qui Almuni Balada, Creu Sant Jor-

di i delegada de Cultura a l’Ebre.

“GRÀCIES” al col·lectiu SANITA-
RI:
Un agraïment a tot el personal 

sanitari, des de les persones que 

tenen cura de la neteja, personal 

de cuina, fins al personal sanitari 

des de l’auxiliar, la infermeria i el 

personal mèdic.

“GRÀCIES” als SERVEIS DE LES 
PERSONES GRANS I DE LES PER-
SONES DEPENDENTS:
Donar les gràcies a totes les per-

sones que formen part del 

sector d’atenció a la gent gran 

perquè en unes condicions 

d’extrema adversitat, sense ma-

terial, protocols i normatives 

adients, van fer un pas endavant 

per protegir la gent gran.

“GRÀCIES” (sorpresa): 
a Cinta  Pascual  Montañés  que 

finalitza una etapa d’onze anys 

com a presidenta d’ADEDE TE.

(vegeu plana 12)

Uns premis Gràcies, emotius,  

impulsats per una associació, 

ADEDE, que valora la vida 

professional i a les persones 

que cohesionen el nostre 

territori a través de la solidaritat 

i l’excel·lència.

 Premis dissenyats en exclusiva 

per Jesús Ruiz i creats per Pere 

González de solucions-3d.cat

,fotografia: Santi Martorell.

ol, lo que convertiria la vacunació 

en obligatòria. Tenim un exemple 

ben a prop, els nostres veïns i ve-

ïnes francesos que van anunci-

ar el final de la mascareta abans 

que natros, a mitjan mes de juny, i 

que ara, amb la variant Delta, han 

passat d’entre un 2% de positius a 

augmentar en només 2 setmanes 

fins al 30%. Davant d’aquesta vari-

ant, que és més contagiosa i més 

resistent a les vacunes, l’executiu 

ha anat endurint els seus adver-

timents gradualment, tement una 

represa epidèmica.

Cada vacunació és una protecció 

contra la quarta onada perquè no 

hi ha raons per pensar que el que 

veiem a Anglaterra, Portugal o 

Rússia no ens passi a natros. 
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EL BUS PER LA 
VACUNACIÓ SENSE 
CITA 
Els mateixos busos que es 
mouen per tot Catalunya 
acollint donants de sang 
serveixen ara per reforçar 
la vacunació als municipis 
amb un baix percentatge de 
població immunitzada. És el 
cas, entre altres, d’Alcanar, on 
aquest dimecres al matí s’ha 
desplegat la nova estratègia 
del Departament de Salut per 
incrementar la immunització 
en el sector de població major 
de 40 anys. Poc després 
d’obrir-se, s’han format cues 
al Centre Cívic de persones 
que volien rebre la vacuna 
monodosi de Janssen. La idea 
és facilitar al màxim el procés 
al veïnat d’aquestes franges 
d’edat, considerat com a més 
vulnerable a les conseqüènci-
es del virus. 

CINQUENA ONADA 
Malgrat que Castella i Lleó 
reclama que per aturar la 
cinquena onada i que la 
ponència d’alertes –un grup 
d’experts que assessora el 
Govern– recomana «limitar 
la mobilitat» a partir d’una 
determinada hora de la nit, la 
ministra de Sanitat, Carolina 
Darias, ha deixat clar que el 
toc de queda «no és sobre la 
taula» tot i que els contagis 
estan desbocats entre la po-
blació més jove en un sentit 
més ampli.

SALUT 
* Salut deixa de fer proves 
PCR o TA a contactes estrets 
no vacunats sense símptomes 
i demana complir les quaran-
tenes. 
* Els familiars hauran d’acre-
ditar la pauta completa de va-
cunació o fer-se un test ràpid 
per visitar les residències. 
* L’OMS alerta del “creixent 
risc d’hospitalitzacions” per la 
propagació de la variant Del-
ta. L’organització recomana 
“evitar grans concentracions 
de gent” i valorar si és neces-
sari viatjar aquest estiu.

MÉS 
NOTÍCIES

Ingressen a la presó els 5 detinguts per conrear 4.200 plantes 
de marihuana enmig d’una finca d’oliveres de Bítem

El jutge de Tortosa ha enviat 
a la presó els cinc detinguts a 
Bítem per conrear 4.200 plan-
tes de marihuana enmig d’una 
finca d’oliveres. Una patrulla 
de la Unitat de Regional de 
Medi Ambient dels Mossos que 
circulava per la pista del Mas 
de Lledó va detectar, el 30 de 
juny passat, treballs de neteja 
al fons d’un barranc i quan s’hi 
van apropar van descobrir el 

cultiu de marihuana. Amb plan-
tes d’un metre d’alçada, entre-
mig d’oliveres i distribuïdes en 
diferents bancals. En el mateix 
terreny havia una casa on van 
trobar, a l’exterior, eines per 
desbrossar, roba i calçat. Tam-
bé van localitzar un hivernacle 
amb 500 esqueixos de plantes 
de marihuana de cinc centí-
metres preparats per plantar. 
Després de demanar reforços 

i requerir als possibles inquilins 
que sortissin, quatre homes van 
abandonar la casa i un cinquè 
va intentar fugir corrents abans 
de ser arrestat. Tots cinc tenen 
entre els 23 i 37 anys, són de 
nacionalitat albanesa i sense 
domicili conegut. Se’ls investiga 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública. 
Van ingressar a presó per ordre 
judicial el passat divendres.

La pandèmia es dispara també al territori ebrenc
amb més de 330 casos positius en una setmana

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’elevaven 
ahir dijous a 11.706 (la 
setmana passada eren 
11.372).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 334 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
171). La velocitat de propagació 
del virus se situa en 2, ha pujat 
(la setmana passada era 1.52). 
És superior a l’1 i això significa 
que la pandèmia creix. El risc 
de rebrot està ara en 408 (137 
divendres passat). S’ha disparat. 
Per comarques (el risc molt alt), 
la Ribera d’Ebre està en 461. El 
Montsià en 346 i al Baix Ebre 

amb 458. La Terra Alta està a 
951.
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 87 nous posi-
tius de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va ini-
ciar la pandèmia és de 181 (set-
mana passada 180). 
Segons les dades oficials fa-
cilitades ahir per Salut, hi ha 5 
persones hospitalitzades (totes 
elles al Verge de la Cinta). I tam-
bé ahir dijous es comptabilitza-
ven 5 persones a l’UCI de l’Hos-
pital Verge de la Cinta (2 per 
covid). Setmana passada eren 8 
(1 covid). La taxa de confirmats 

per PCR o tests d’antígens entre 
el 28 de juny i el 4 de juliol és de 
141 per cada 100.000 habitants. 
El 8,75 % de les proves que es 
fan donen positiu, (5,11 diven-
dres passat). A la regió sanitària 
de l’Ebre, fins ahir, s’han vacu-
nat de la primera dosi 106.395 
persones. Un total de 83.521 
han rebut ja la pauta completa. 

Com en general a tot el país, els 
contagis estan desbocats en-
tre la població més jove, en un 
sentit més ampli.

El risc de rebrot està 
en 408 (molt alt). 

Malgrat tot, la pressió 
hospitalària segueix 

estable: 
ahir dijous, 

5 persones a l’UCI, 
2 d’elles per Covid

NOVES MESURES
El Govern tanca l’oci nocturn i obliga a fer TA o tenir 
pauta completa en actes amb més de 500 persones

El Govern ha decidit tornar a 
tancar l’oci nocturn en espais 
interiors a partir d’aquest cap 
de setmana i també obligarà a 
fer TA o tenir la pauta completa 
per poder assistir a esdeveni-
ments amb més de 500 per-
sones. Una PCR de les últimes 
12 hores també seria vàlida. Les 
activitats tancaran a les 3. Ho 
ha explicat la portaveu del Go-
vern, Patrícia Plaja, en roda de 
premsa, on ha indicat que “Ara 
toca tirar enrere”, ha dit Plaja 
davant l’augment exponencial 
de contagis entre els més jo-
ves. També ha aprofitat per de-
fensar que la mascareta hauria 
de tornar a ser un element obli-

gatori, però ha recordat que és 
competència del govern espa-
nyol.
Plaja ha advertit que l’estiu es 
preveu “difícil”, i que cal prote-
gir el col·lectiu sanitari per ga-
rantir un “bon funcionament” 
del sistema: Les mesures en-
traran en vigor aquest cap de 
setmana i, de moment, s’allar-

garan durant els propers 15 dies 
-susceptibles a canvis en funció 
de l’evolució de la pandèmia. 
Així, podran obrir les discote-
ques i locals d’oci nocturn amb 
zones totalment a l’aire lliure.

La portaveu ha asseverat que 
“no hi ha alternativa” i que tot 
i que el ritme de vacunació és 
“molt bo”, “no n’hi ha prou”. I és 
que els contagis creixen “tant” 
que “toca tirar enrere”.

Les mesures 
entren en vigor este 
cap de setmana i, de 
moment, s’allargaran 

durant 15 dies
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PLE 
Pel que fa a les mocions dels 
grups municipals del darrer 
ple de l’Ajuntament de Tor-
tosa, en van quedar aprova-
des quatre de les sis presen-
tades: les dos de Movem, de 
suport a la iniciativa per una 
llei que garantisca el dret a 
l’habitatge, i per demanar 
la instal·lació de tendals i 
arbrat als parcs infantils; 
una, d’ERC, per proposar di-
verses accions de prevenció 
del suïcidi, i la de la CUP, en 
suport a Marcel Vivet. Per 
contra, no van tenir els vots 
suficients l’altra moció de 
la CUP, per garantir el dret 
a la interrupció voluntària 
de l’embaràs a la xarxa de 
serveis públics de Salut de 
Catalunya, ni la d’ERC, per a 
la instal·lació de comptadors 
socials d’electricitat.

MÓNFILMAT
El mónFILMAT tanca una 
sisena edició “prudent” amb 
poques projeccions presen-
cials, però “molt heterogè-
nies”
El certamen ha mantingut la 
virtualitat amb una desena 
de projeccions a través de 
la plataforma Festhome. 
A més d’Amposta, també 
s’han visionat pel·lícules a la 
Ràpita i, per primera vegada, 
a Tortosa, coincidint amb la 
seva capitalitat cultural.

FÒRUM 
DEMÒCRATA 
El Fòrum Demòcrata, entitat 
que agrupa el jovent cata-
lanista de centre i que van 
donar suport al PDeCAT les 
passades eleccions, ha iniciat 
la implantació territorial 
arreu de Catalunya. El ple de 
la Vegueria de les Terres de 
l’Ebre ha escollit Christian 
Edwards-Westlake com a 
president de Fòrum Demò-
crata a la Vegueria de l’Ebre.  
I el tortosí Òscar Ologaray 
va ser escollit membre de la 
direcció nacional al Congrés 
Fundacional del Fòrum 
Demòcrata.

MÉS 
NOTÍCIES

Naix el primer Circuit d’Emprenedoria Ciutat de Tortosa per posar 
formació i recursos a l’abast de les noves iniciatives

Potenciar la creació de no-
ves iniciatives empresarials 
i la millora de les capacitats 
dels talents emergents. Estes 
són algunes de les finalitats 
que persegueix el Circuit 
d’Emprenedoria Ciutat de 
Tortosa. A través de tallers, 
formacions i conferències al 
voltant de diversos aspectes, 
el cicle vol posar a l’abast de 
les noves iniciatives totes les 
eines i consells que són de-

terminants per a l’èxit de la po-
sada en pràctica de l’activitat.  

El cicle arrancarà a 
l’octubre i compta 
amb la implicació 

directa d’organismes 
locals, centres de 

formació i entitats 
del territori

El ple aprova els preus públics per als tres únics espectacles 
de pagament de la programació alternativa al Renaixement

El ple ordinari de juliol a l’Ajun-
tament de Tortosa ha aprovat 
els preus públics dels tres únics 
espectacles per als quals caldrà 
adquirir entrada per a l’edició 
d’enguany: com ja s’ha expli-
cat, no serà una edició com les 
habituals de la Festa del Renai-
xement, ateses les restriccions 
encara vigents per les mesures 
anticovid, però sí que es pre-
veu un seguit de propostes que 
recorden la festa de recreació 
històrica, amb més continguts 
que fa un any, quan just sortí-
em del confinament.
Els tres espectacles de paga-
ment seran el clàssic de ‘La ta-

verna d’Enrico’, que tindrà lloc 
a la plaça Menahem Ben Saruq, 
als peus de la Torreta de Remo-
lins (entrades a 8 euros). Tam-
bé, la ‘Commedia dell’arte’, al 
pati del palau episcopal (4 eu-
ros) i el ‘Torneig cavalleresc’, a 
les Avançades de Sant Joan (4 
euros). 
En els pròxims dies, les entra-
des per a estos espectacles es 
posaran a la venda a través del 
web municipal. Durant els prò-
xims dies també es donaran a 
conèixer la resta d’actes que 
conformaran la programació 
d’enguany, entre els quals tam-
bé hi haurà altres espectacles 

ACTUALITAT
La plaça de la catedral entra en la recta final i ja 
dibuixa la nova escalinata d’accés frontal al temple
Els treballs per a la construc-
ció de la plaça de la catedral de 
Tortosa han entrat ja en la fase 
final: després que durant les 
últimes setmanes es dugués a 
terme el recobriment de la pla-
ça amb l’entramat de bigues, ja 
s’ha fet el recobriment amb el 
material impermeable. Precisa-
ment, esta setmana s’hi estan 
fent les proves d’estanquitat 
que precedeixen la instal·lació 
del paviment definitiu: es trac-
ta d’un disseny que prolonga 
l’existent a la plaça de l’Absis i 
que s’allarga també pel tram de 
carrer de la Costa de Capellans, 
donant continuïtat a tot el vol-
tant de la catedral.
Este dilluns, l’alcaldessa Merit-

xell Roigé, acompanyada del 
primer tinent d’alcalde d’Urba-
nisme, Enric Roig, i de l’arqui-
tecte i director de l’obra, Josep 
Camps, han visitat l’estat de 
l’execució. Segons ha detallat 
l’alcaldessa, la previsió és que 
els treballs de recobriment de 
la plaça, del carrer Costa de 

Capellans i la construcció de 
l’escalinata d’accés al temple 
puguen quedar enllestides en-
tre el final de l’agost i el principi 
del setembre. 
De manera paral·lela finalitzaran 
altres actuacions, com la paret 
mitgera que separarà l’espai del 
palau episcopal.

Meritxell Roigé ha fet èmfasi en 
el canvi que suposarà per a la 
ciutat la finalització d’esta obra: 
“és la cirereta del pastís de la 
recuperació del nucli antic, 
però a la vegada esdevindrà un 
espai de trobada per a la ciu-
tadania i permetrà guanyar un 
actiu turístic molt important,

La primera de les 
fases de restauració 

de la catedral de 
Tortosa està previst 
que s’acabi per les 
festes de la Cinta

d’accés gratuït en espais de 
capacitat limitada, per la qual 
cosa també caldrà reservar lo-
calitat.
El ple ordinari també ha apro-

vat els dos dies festius d’ober-
tura comercial permesa durant 
el 2022 a Tortosa. Seran els 
diumenges 27 de novembre i 11 
de desembre.
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DIVERSITAT 
RELIGIOSA 
El projecte d’Amposta Ciutat 
Diversa té com a un dels seus 
objectius posar en relleu les 
diferents diversitats i reforçar 
el missatge de que la diver-
sitat és una oportunitat i ens 
enriqueix com a societat. I 
aquesta pluralitat a Ampos-
ta és especialment visible 
atenent als diferents Centres 
de Culte que hi ha. Per això, 
el mes de juliol està dedicat a 
la diversitat religiosa, i s’han 
programat diferents activitats 
i accions. Ja el passat 28 de 
juny, des de l’Àrea de Drets 
Socials i Ciutadania de l’Ajun-
tament es va promoure una 
trobada presencial de tots els 
representants dels Centre de 
Culte de les diferents confes-
sions de la ciutat. Un total de 
vint persones van compartir 
idees i reflexions.

MÉS 
NOTÍCIES Una exposició recorda 

els 50 anys del Concurs 
de Vestits de Paper

L’exposició “Paper i fil a la festa. 
50 anys del Concurs de Vestits 
de Paper d’Amposta”, organit-
zada pel Museu de les Terres 
de l’Ebre i l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Departament 
de Cultura i la Diputació, es 
podrà visitar a la Sala d’expo-
sicions del Museu de les Terres 
de l’Ebre des d’avui  9 de juliol i 
i fins el  3 d’octubre.
La mostra s’ocupa, en diferents 
àmbits, de la història del Con-
curs de Vestits de Paper d’Am-
posta, des del 1971, quan es va 
realitzar la seva primera edició, 
fins al 2019, quan es va celebrar 
la darrera i dóna a conèixer, des 
de diferents perspectives, el tre-
ball artístic i artesanal de més 
d’una vuitantena de modistes, 
modistos, cosidores i ajudants 
ampostins i ampostines que han 
participat en alguna de les cin-

quanta edicions dels Concurs.
L’exposició aplega una important 
mostra de vestits confeccionats 
íntegrament en paper, bé sigui 
nou o reciclat, que s’han pre-
sentat a alguna de les cinquanta 
edicions del Concurs, molts dels 
quals han estat premiats, en una 
de les quatre categories: Moda 
Actual, Vestits d’Època, Vestit de 
Fantasia i Moda infantil. 

La mostra ’Paper i fil 
a la festa. 50 anys del 

Concurs de Vestits 
de Paper d’Amposta’ 

s’inaugura avui 
divendres 9 de juliol 

i s’estarà fins el 3 
d’octubre

AL MUSEU

Campanya per conscienciar sobre el bon 
ús de la platja de l’Eucaliptus
No pernoctar a la platja, estacionar als 
espais reservats amb aquesta finalitat, 
utilitzar les zones de pesca i de gossos i 
endur-se la brossa a casa. Són els qua-
tre missatges principals de la campa-
nya de conscienciació ’Quan vagis a la 
platja, siguis responsable’, que ha en-
gegat l’Ajuntament d’Amposta, a través 
de la regidoria de Turisme i Promoció 
Exterior, per donar a conèixer els usos 
de la platja de l’Eucaliptus recollits a la 
nova ordenança que regula aquest es-
pai natural i que va ser aprovada inici-
alment el ple del 31 de maig. Es tracta 
d’una campanya comunicativa en xar-
xes socials i mitjans convencionals que 
es reforça amb la presència de quatre 
agents ambientals que informen a peu 
de platja d’aquesta normativa i vetllen 
pel seu compliment. “Després dels pri-
mers dies de presència dels i les  agents 
ambientals a la platja, el balanç és sa-
tisfactori”, assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, “la majoria de persones res-

pecten les zones d’estacionament i no 
s’estan a la platja més enllà de les deu 
de la nit, tot i que ens queda més feina 
de conscienciació sobre l’espai delimi-
tat per a gossos i les zones de pesca”.
Per delimitar les zones d’aparcament, 
l’Ajuntament d’Amposta, en col·labora-
ció amb el Parc Natural del Delta, ha 
instal·lat 1.200 pals de fusta que mar-
quen l’espai fins on es pot deixar el 
vehicle. A partir d’aquesta zona, s’ha 
d’accedir a la platja a peu. “És molt im-
portant que el trànsit rodat no accedei-
xi a la vora de la costa si volem protegir 
aquest espai natural”, afegeix el regidor 
de Turisme i Promoció Exterior, Pep 
Simó.

L’AJUNTAMENT REBUTJA L’ASSASSINAT HOMÒFOB 
D’A CORUÑA
Els portaveus dels quatre grups municipals d’Amposta van acordar per unanimi-
tat condemnar l’assassinat de Samuel i donar suport a la concentració convoca-
da per LGTeBre que va fer-se dimarts a la tarda a la plaça de l’Ajuntament. Altres 
consistoris ebrencs també van comdemnar l’assassinat i també va donar suport 
a concentracions que van efecuar-se als seus municipis.
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20 ANYS 
TANCADA AL 
PÚBLIC 
Cal recordar que la piscina 
es va posar en funciona-
ment l’any 1975, de la mà 
del club de Tennis de La 
Cava. 
Posteriorment, l’any 1984 
la piscina es va munici-
palitzar i ara ja feia una 
vintena d’anys que aques-
tes instal·lacions estaven 
tancades al públic. La pis-
cina, tal com ha remarcat 
l’alcalde de Deltebre, du el 
nom d’Agustí Ramon Cas-
tellà com a “homenatge a 
una persona estimada per 
tots i totes, i que va ser 
clau per a entendre l’èxit 
d’aquestes instal·lacions ja 
sigui des del manteniment 
com també des de la seva 
activitat com a socor-
rista”. La piscina estarà 
oberta durant els propers 
tres mesos. 
Per als abonats i abona-
des del Centre Esportiu 
del Delta, l’accés a la 
piscina serà gratuït.

FESTIVAL 
DELTEBRE 
DANSA 
El Festival Deltebre 
Dansa torna novament a 
l’activitat després de la 
cancel·lació, forçada per la 
pandèmia, de l’edició de 
l’any passat. 

Una represa, però, que 
ha quedat també final-
ment condicionada per la 
mala evolució del brot de 
covid-19 al municipi. 
La situació sanitària ha 
forçat un canvi de plans 
a última hora i prescin-
dir del contacte amb el 
públic. 
Així, els 120 participants 
rebran la formació pre-
vista durant les pròximes 
setmanes però es queda-
ran sense poder actuar 
davant dels espectadors 
ni participar en els tallers 
per a no professionals.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ametlla: les aigües residuals de la part sud del terme 
municipal ja no passaran pel centre

Aquest dimecres al matí 
ha tingut lloc la visita de fi 
d’obres de millora dels col-
lectors en alta de l’Ametlla 
de Mar, per part de la di-
recció de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA). La visi-
ta ha comptat també amb 
la presència de l’alcalde de 
l’Ametlla de Mar, Jordi Ga-
seni, el president Consell 
Comarcal Baix Ebre, Xavier 
Faura i el president COPATE, 
Joan Alginet.
Les obres han consistit en 
la construcció d’un nou col-
lector que evitarà que les ai-

gües residuals de la part sud 
del terme hagin de passar per 
tot el centre històric. A més 
de la posada en marxa de les 
diverses estacions de bomba-
ments que connecten la xarxa 
de sanejament.
Amb aquest nou ramal, es 
permet l’arribada directa de 
les aigües residuals a la de-
puradora i l’augment de la 
capacitat del col·lector de re-
torn de les aigües tractades. 
D’aquesta manera, es pre-
veu posar fi a les males olors 
d’aquest punt del municipi. 
L’alcalde explica que l’obra es 

va iniciar al 2009, però s’ha 
trobat amb diversos obstacles 

S’inaugura la piscina municipal 
Agustí Ramon Castellà

En un acte simbòlic de pe-
tit format, amb el qual es va 
comptar amb la presència 
de la família d’Agustí Ramon 
Castellà, l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, i regidories de 
la corporació, es va inaugurar 
dissabte la nova piscina mu-
nicipal Agustí Ramon Castellà, 
la qual complementa les ins-
tal·lacions del Centre Esportiu 
del Delta.
En el marc de la inauguració, 
l’alcalde va destacar que “la 
recuperació d’aquestes ins-
tal·lacions ha estat una fixació 
del govern municipal des de 
l’any 2015 i que es va comen-
çar a concretar en el darrer 
mandat amb la reobertura del 
Centre Esportiu del Delta”. 

L’alcalde Lluís Soler va recor-
dar “l’estat deplorable” amb 
què es trobava aquesta pisci-
na quan van entrar al govern, 
i va explicat que “finalment, 
amb molt d’esforç i treball, 
hem pogut recuperar un es-

pai que és patrimoni i histò-
ria del nostre municipi ja que 
moltes i moltes persones vam 
aprendre a nadar en aquesta 
piscina i tenim records ines-
borrables en aquest espai”.

“La recuperació de les 
instal·lacions ha estat 
una fixació del govern 

municipal” 

DELTEBRE

L’Ajuntament de Deltebre informa que les obres per a 
construir l’aparcament a la Marquesa “continuaran”

El Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans i 
Ecologistes de Catalunya (Ge-
pec-Edc) ha demanat aquest 
dimarts la paralització “imme-
diata” de la construcció d’un 
aparcament al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre. L’entitat 
té constància de les obres a 
Deltebre des del 4 de juliol, 
concretament a la platja de 
la Marquesa, la zona humida 
“més important” de Catalunya, 
i alerta de “l’impacte ambien-

tal” que al seu parer tindrà. El 
pàrquing, que l’entitat calcula 
que tindria una hectàrea, ca-
buda per a 400 cotxes, serveis 
i enllumenat, es construeix 
en zona d’especial protecció 
per a les aus (Zepa). Per això 
exigeix que “es reconsideri” la 
ubicació de l’equipament.
Des de l’Ajuntament de Delte-
bre, han aclarit que “atenent 
que vam sol·licitar els permi-
sos a les autoritats corres-
ponents i que ens han estat 

concedits, estem finalitzant 
les obres per tal de millorar la 
mobilitat i accessibilitat a les 
platges que, en tot cas, con-
sisteixen en la compactació 
d’arena per facilitar l’apar-
cament de vehicles. Pensem 
que, abans de fer qualsevol 
comunicat, hauria estat bé 
que l’entitat s’hagués posat 
en contacte amb nosaltres 
per conèixer de primera mà 
el projecte i les accions que 
s’estan duent a terme”.

“Vam sol.licitar els 
permisos i ens foren 

concedits. Estem 
finalitzant les obres per 

millorar la mobilitat 
i accessibilitat a 
les platges, amb 

la compactació de 
l’arena” 

administratius. En aquest 
sentit, celebra la seva fi.
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ROQUETES 
Els objectius del pla de Di-
namització del Comerç són:  
Conèixer en profunditat i 
analitzar l’oferta i la de-
manda comercial existents 
al municipi;  Diagnosticar 
mancances i detectar 
potencialitats, possibilitats 
i noves oportunitats pel 
comerç  local de Roquetes i 
la Raval de Cristo;  Disse-
nyar propostes d’actuació 
concretes i factibles de 
foment, dinamització i 
consolidació del sector;  
Dotar el comerç local 
d’eines per millorar la seva 
competitivitat i  Potenciar 
els avantatges singulars 
del municipi i a través 
d’ells, fomentar la seva 
reactivació econòmica, el 
creixement de l’ocupació i 
la millora de la qualitat de 
vida de la seva població.

CONSELL 
COMARCAL 
L’àrea de Joventut del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre 
organitza aquest estiu dos 
cursos de monitors i mo-
nitores de lleure, adreçats 
a joves majors de 18 anys, 
un dels quals es farà a Tor-
tosa i l’altre a Roquetes. 
Tots dos cursos tindran 
lloc del 12 al 23 de juliol, de 
dilluns a divendres de nou 
del matí a dues del migdia 
i de dos quarts de quatre 
fins les vuit del vespre i el 
dissabte de nou a dues del 
migdia. La formació lectiva 
és de 150 hores. Aquests 
cursos de monitors s’orga-
nitzen amb la col·laboració 
de la Fundació Gentis i el 
suport de la direcció gene-
ral de Joventut. A més de 
la formació teòrica s’han 
de dur a terme 160 hores 
de pràctiques. 
D’altra banda, una trente-
na d’alumnes han iniciat el 
Curs de Monitor/a d’Ac-
tivitats de Dinamització 
en l’Àmbit Poliesportiu 
que organitza el  Consell 
Esportiu del Baix Ebre. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de Tortosa anuncia que ha dut a terme la 
millora de la rodadura del camí de Tortosa a Amposta

L’Ajuntament de Tortosa ha 
dut a terme la renovació del 
ferm de rodadura del camí 
de Tortosa a Amposta, amb 
una nova capa d’asfalt.
Segons nota de l’Ajuntament, 
la intervenció s’ha dut a ter-
me en el tram que va des 
de la Sucrera fins al Centre 
de Tecnificació del Rem i ha 
suposat una inversió pro-
pera als 50.000 euros. “Esta 

actuació s’ha dut a terme per 
reformular l’execució defici-
ent que va fer mesos enrere 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre en l’execució del vial de 
bicicletes de l’antiga via del 
Carrilet. Aquella actuació no 
s’ajustava als requisits fixats 
per l’Ajuntament de Tortosa, 
motiu pel qual es va instar el 
Consell Comarcal a refer-la. 
Ara, amb la renovació de l’as-

faltatge a càrrec de l’Ajunta-
ment s’ha aconseguit una mi-
llora que garantirà de manera 
més adequada la seguretat 

de les persones que van en 
bicicleta per este tram, així 
com l’accés dels propietaris 
a les seues finques”.

L’Ajuntament presenta el Pla 
de Dinamització del Comerç

La setmana passada es va pre-
sentar al sector comercial de 
Roquetes en un acte realitzat 
a la sala polivalent de la Bibli-
oteca Mercè Lleixà, el Pla de 
Dinamització del Comerç Lo-
cal de Roquetes. Es tracta d’un 
instrument promogut i impulsat 
per l’Ajuntament de Roquetes a 
través de l’Àrea de Dinamització 
econòmica.
La regidora de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Roquetes, Tere Moreso, ha de-
tallat que “es tracta en definitiva 
d’un projecte transversal que a 
partir de 7 eixos estratègics ens 
ha de permetre a curt, mig i llarg 
termini,  desenvolupar,  una sèrie 
d’accions per tal d’ajudar a man-
tenir i evolucionar al comerç de 

Roquetes i de la Raval de Cris-
to”. Tere Moreso ha anunciat 
que per aconseguir dinamitzar 
el comerç local de Roquetes 
es portaran a terme diferents 
actuacions per tal de “millorar 
l’atractiu dels establiments, fide-
litzar els clients, promocionar el 
comerç al carrer, digitalitzar els 
comerços i fer publicitat a través 
de les noves tecnologies, com 
ara Internet. Aquestes són algu-

nes de les  propostes que sor-
geixen com a resultat d’aquest 
estudi fet sobre l’oferta i la de-
manda de la  nostra ciutat”. 
Moreso també ha volgut des-
tacar la situació privilegiada de 
Roquetes, “som  porta d’entra-
da als Ports, i això, el fet de viure 

en un entorn privilegiat, fa que 
vulguem que la gent que ens 
visiti, s’aturi, i que gaudeixi de 
la nostra ciutat, i per això, amb 
aquest objectiu, volem redefinir 
els usos del mercat municipal, i 
que aquest espai sigui punt re-
ferència  de la ciutat”.

Amb aquest Pla, 
l’Ajuntament aposta 
per posar en valor el 

comerç de proximitat i  
el comerç de qualitat

ROQUETES

El primer tram de la Via Verda del Carrilet de la Cava 
deixarà de ser compartit en vehicles
El Camí Natural Via Verda del 
Carrilet de la Cava deixarà de 
ser compartit entre vehicles 
i bicicletes al primer tram, un 
tram de 700 metres comprès 
entre la Sucrera i el Club de 
Rem. Segons nota del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, inici-
alment i davant l’estat precari 
del camí municipal que va fins 
al Club de Rem, “i vista la inac-
ció de l’Ajuntament de Torto-
sa”, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre “va optar, de forma 
provisional, perquè la mobilitat 
entre vehicles i bicicletes fos 
compartida en aquest primer 
tram d’una via que té 6,9 qui-
lòmetres i arriba fins al pont de 

l’autopista AP-7”.
Les obres d’adequació de 
l’antic traçat del Carrilet per 
convertir-lo en itinerari turís-
tic “van evidenciar que l’Ajun-
tament de Tortosa feia anys 
que no executava cap tasca de 
manteniment al camí de Torto-
sa a Amposta. I així ho va tras-
lladar el Consell Comarcal del 

Baix Ebre a l’Ajuntament, que 
en cap moment va presentar 
cap al·legació al projecte d’ha-
bilitació de la Via Verda sobre 
els terrenys cedits per ADIF 
al Consell Comarcal del Baix 
Ebre i que va donar la llicèn-
cia al Consell Comarcal per 
fer les obres. El tram compar-
tit deixava als usuaris de la via 
verda en situació de vulnera-
bilitat pel volum de trànsit que 
hi discorre, per la qual cosa 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre va negociar amb Cami-
nos Naturales (que depèn del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació) una actuació de 
millora a la Via Verda del Car-

rilet que ha permès traslladar la 
via cicloturística, de 3 metres 
d’amplada, a la vora del canal 
(deixant 5 metres de distància) 
i l’asfaltat de la resta del camí.
Concretament, Caminos Natu-
rales ha realitzat les obres de 
cobriment de tres sifons que 
suposaven un perill per tots 
els usuaris que circulaven per 
aquest camí i ha fet un traçat 
de carril bici segregat del tràn-
sit motoritzat”. El Consell Co-
marcal “va comunicar aquesta 
actuació a l’Ajuntament i li va 
proposar que coincidint amb 
aquesta actuació executés l’as-
faltat de la part del camí per on 
circulen els vehicles”.

“L’Ajuntament de 
Tortosa feia anys que 
no feia cap tasca de 

manteniment al camí 
de Tortosa a Amposta”

Tere Moreso, regidora de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Roquetes.
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VOLEI PLATJA, 
AQUEST CAP DE 
SETMANA 
Aquest cap de setmana, 
a partir de les 10 h, a la 
Platja del Garbí hi haurà 
el Torneig de Volei Platja 
2021. Demà dissabte, dia 
10, modalitat 2x2. I diu-
menge, 4x4. 

Organitza: Consell Esportiu 
del Montsià-AFA Institut 
Alfacs amb el suport de 
la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de la Ràpita i 
el Xiringuito La Cresta.

 

MÉS 
NOTÍCIES Arrenca la programació d’estiu, amb varietat 

d’activitats pensades per a tots els públics
Dilluns passat va arrencar la 
programació de les activitats 
d’estiu d’enguany, amb una 
gran varietat d’activitats adre-
çades a tots els públics, des 
d’activitats culturals fins a es-
portives o infantils. 
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, va exposar que “la 
gent tenim ganes de disfru-
tar d’activitats a l’aire lliure, i 
per això, des de l’Ajuntament 
hem organitzat una progra-
mació que permetrà a la gent 
passar-s’ho bé duent a terme 
les activitats pensades perquè 
tothom pugui aprofitar aquest 
estiu a la Ràpita”.
“Donem inici a les activitats 
d’un estiu que encara es veu 
condicionat per la pandèmia”, 
explicava Caparrós. 
Caldrà seguir en tot moment 
les indicacions de l’organitza-
ció i respectar les mesures bà-
siques per evitar els contagis. 
A més, l’Ajuntament es reserva 

el dret a modificar la progra-
mació o anul·lar alguna acti-
vitat, d’acord amb la situació 
epidemiològica del moment.
Durant el mes de juliol, hi ha 
la ruta ‘Un somni il·lustrat’, els 
dilluns al vespre, i l’activitat in-
fantil ‘El tresor del pirata Ketc-
hup, els dimarts en dues ses-
sions, a les 19 h en castellà i a 
les 20 h en català. 
De l’1 d’agost fins al 22 d’agost, 

el Parc de Garbí acollirà les 
sessions esportives d’aeròbic 
‘The magic Dance Club: Ae-
ròbic, sol i platja’, i al final de 
la platja de les Delícies tindrà 
lloc ‘La Ràpita Mar, Ioga i Fa-
mília’, tots els dilluns i dime-
cres d’agost.
D’altra banda, al mes d’agost 
arriben les nits a la fresca a 

la plaça 1 d’octubre, el con-
cert de Cesk Freixas, que es 
va anul·lar per motius climato-
lògics; i el cinema a la fresca 
a la plaça Agustí Vizcarro els 
dijous la nit. 
Per últim, cal assenyalar que el 
festival Food & Fashion es durà 
a terme del 19 al 22 d’agost i 
l’Eufònic, del 26 al 29 d’agost.

L’Ajuntament es 
reserva el dret 
a modificar la 
programació o 
anul·lar alguna 

activitat, d’acord 
amb la situació 

epidemiològica del 
moment

LA RÀPITA

Primer cap de setmana de 
pagament al Trabucador

Divisió d’opinions entre els 
banyistes de la platja del 
Trabucador en el primer cap 
de setmana de regulació 
de l’accés en aquest parat-
ge natural. Segons informa 
l’Agència Catalana de Notíci-
es, molts consideren encer-
tada la mesura mentre que 
d’altres opinen que es tracta 
d’una acció recaptatòria. “És 
lògic pagar, però el preu és 
una barbaritat”, ha afirmat en 
Fernando, un dels conduc-
tors. Davant la massificació 
viscuda al delta de l’Ebre l’es-
tiu passat, l’Ajuntament de la 
Ràpita ha posat en marxa una 
prova pilot que estableix que 
els conductors han de pagar 
per aparcar en les 700 places 
habilitades en les tres àrees 
autoritzades. També es pro-
hibeix pernoctar en aquest 
espai. La nova regulació va 
entrar en funcionament el 
dijous de la setmana passa-
da i es mantindrà fins al 31 
d’agost.
“La valoració és positiva, hi 
ha coses per millorar, molts 

els hi sembla molt bé la me-
sura, però sempre hi ha gent 
descontenta; intentarem que 
a la llarga tothom entengui la 
mesura”, ha valorat la regido-
ra de Governació de l’Ajun-
tament de la Ràpita, Conxi 
Vizcarro.
La instal·lació de les barre-
res –que s’alimenten amb 
plaques fotovoltaiques- i tot 
el sistema de control d’ac-
cés ha suposat un cost de 
225.000 euros per a l’Ajunta-
ment de la Ràpita. Segons va 
explicar el seu alcalde, Josep 
Caparrós, els recursos obtin-
guts del pagament per entrar 
i aparcar ajudaran a recupe-
rar aquesta inversió.
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ALCANAR

POBLES DE CIRC 
L’Ajuntament d’Alcanar s’ha 
adherit al programa Pobles 
de Circ, impulsat pel Departa-
ment de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i l’Associació 
de Professionals del Circ de 
Catalunya i s’ha compromès a 
promoure el circ com a activi-
tat cultural.  Joan Roig, regidor 
de Cultura i alcalde d’Alcanar, 
ha recordat que “el projecte 
té com a objectiu fer arribar 
programació de circ al nostre 
municipi perquè encara hi ha 
poca presència d’aquesta art 
escènica en la nostra agenda 
cultural”. De moment, a Alca-
nar ja estan programats tres 
espectacles a l’estiu, mentre 
que a la tardor es realitzarà un 
quart espectacle i també un 
taller de circ, tots els espec-
tacles seguiran la normativa 
que marque el PROCICAT. El 
cicle començarà  el 10 de juliol, 
al pàrquing del Marjal, amb 
Volov, un viatge que portarà 
l’audiència a descobrir nous 
territoris i espais diferents 
evocats per ocells, astres i 
muntanyes.

CURS DE 
PREMONITORATGE 
El curs de Pre-monitoratge en 
el Lleure Educatiu, enguany 
ha tingut lloc a Alcanar, “ha 
finalitzat amb èxit. Totes i tots 
els joves que han participat 
han rebut el títol corresponent 
que les habilita a participar i 
donar un suport adequat en el 
desenvolupament d’activitats 
d’oci i lleure educatius. A més, 
s’ho han passat molt bé en la 
formació”.

BORSA DE 
TREBALL
L’Ajuntament d’Ulldecona 
obre convocatòria per cobrir 
dos places d’agents cívics 
durant tres mesos. Es valorarà 
l’experiència especialment du-
ent a terme tasques d’atenció 
i informació a persones.

ALCANAR

CONSELL

ULLDECONA

SANT JAUME

La millor opció per conèixer i 
recórrer l’Illa de Buda és par-
ticipar en una de les diverses 
BUDA & BIKE  que cada es-
tiu organitza l’Ajuntament de 
Sant Jaume. Es tracta d’una 
experiència amb bicicleta úni-
ca ja que la ruta d’uns 7 qui-
lòmetres i dues hores i mitja 
de durada visita els llocs més 
emblemàtics de l’illa sempre 
acompanyats de les explicaci-
ons dels guies de Parc Natural 
de Delta.
L’inici és a la finca de l’Violí, 
passa pel Mirador de Migjorn 
i, a continuació, i sense deixar 
la bicicleta, la ruta s’endinsa a 
l’Illa de Buda fins arribar a al 
Mas i l’Ermita de Buda. 
Durant l’itinerari es fan diver-
ses parades, hi ha un tast de 
productes típics de el Delta i 
es canten jotes.

Dates: 10 i 11 de juliol - 7, 8, 28 
i 29 d’agost

BUDA & BIKE, 
primera cita 

aquest cap de 
setmana 

S BÀRBARA

Se suspèn la tradicional Ofre-
na de Flors i Fruits, la Gimcana 
Nocturna i s’ajorna la  Jornada 
Jove del darrer dissabte. Tam-
bé s’han de suspendre les des-
filades, la gent haurà d’estar 
asseguda als actes a l’aire lliure 
i utilitzar la mascareta. De mo-
ment es mantenen els bous i 
els espectacles musicals, tam-
bé la primera nit jove amb DJ’s 
tot i que s’haurà de seguir as-
seguts, amb l’ús de mascareta 
i amb limitació horària.
La regidora Laia Pla explica-
va que ja estaven alerta per 
les noves mesures  o canvis 
que poguessin produir-se: ”el 
PROCICAT es va reunir i en un 
primer moment ens havien co-
municat  que no es podien fer 
festes, que a les nits res. Poste-
riorment van puntualitzar que a 
l’aire lliure es poden fer activi-
tats”.
(La Plana Ràdio)

Les noves 
mesures fan 
que s’hagin 

de suspendre 
actes de Festes 

LA SÉNIA

Degut a motius de seguretat 
i logística, l’Associació Espor-
tiva la Sénia ha informat que 
l’inici del Bàsquet 3x3 al Car-
rer s’ajorna al dimecres 14 de 
juliol.
El Bàsquet al Carrer 3x3 a la 
localitat del Montsià havia de 
començar aquest dimecres 
passat, dia 7. Per la situació 
actual, s’ha decidit ajornar el 
començament de l’activitat a 
la setmana propera. Una ac-
tivitat que havia de tenir lloc 
cada dimecres de juliol, des de 
les 20.45 hores. Ara, si no hi ha 
res de nou, la primera jornada 
serà el dimecres dia 14, al Barri 
Cazorla. La següent, al carrer 
Felip Pedrell. El dia 28 serà a 
la Pista Pedrera i, lògicament, 
el darrer dia serà ja a l’agost, el 
dia 4, al pavelló poliesportiu. 

S’ajorna el 
Bàsquet 3x3

GODALL

L’olivera ‘Mil·lènia’ de Godall ha 
estat escollida per AEMO (As-
sociació Espanyola de Muni-
cipis de l’Oliver) com la Millor 
Olivera Monumental d’Espanya 
2021. És un arbre de la varietat 
Farga i se situa molt prop de 
la Via Augusta romana. Té un 
perímetre de tronc de més de 7 
metres, a 1,3 metres del sòl. És 
l’oliver més gran del municipi i 
dels més grans de Catalunya. 
La Universitat Politècnica de 
Madrid l’ha datat l’any 1018 i 
tindria 1.003 anys. L’olivera és 
propietat d’Alexis Albiol, alcal-
de de Godall. Juntament amb 
la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia, l’Associació Territori 
Sénia i la Cooperativa de Go-
dall, la finca on es troba es va 
arranjar l’any 2015 com a Àrea 
d’oliveres mil·lenàries de Go-
dall, que es pot visitar. A Godall 
hi ha 188 oliveres mil·lenàries 
i ‘Mil·lènia’ és la més gran de 
totes. Les oliveres ocupen un 
40% dels 34 quilòmetres qua-
drats del terme municipal, on 
es cultiven en secà.

Millor Olivera 
Monumental 

d’Espanya 2021

Tornen els espectacles familiars d’estiu al Marjal
Per sisè any consecutiu, du-
rant els mesos de juliol i agost, 
l’Ajuntament d’Alcanar, amb la 
col·laboració de l’entitat AMEI-
BA, ha endegat el cicle Al Marjal, 
que inclou tot un seguit d’es-
pectacles a la platja Bandera 
Blava Les Cases- Marjal perquè 
els més menuts de casa i les se-
ues famílies puguen gaudir a la 
mar d’una manera diferent.  

Jordi Monfort, regidor de Tu-
risme, explica que “Al Marjal és 
una aposta clara pels especta-
cles familiars de qualitat en un 
indret singular i que també ens 
ajuda a reforçar la imatge del 
municipi com a destí turístic fa-
miliar”.
El paratge casenc de Bande-
ra Blava es convertirà, durant 
quatre tardes, en l’escenari per-
fecte perquè pallasses, narra-
dores d’històries, músics i mags 
transmeten  il·lusió i diversió als 
xiquets i xiquetes. En tots els 
casos, a les 20 h.
“Contes de la mediterrània”, de 
les Germanes Baldufa, obrirà el 
cicle aquest diumenge 11 de ju-
liol.
El diumenge 18, “Àpali família”, 
de Rah-Mon Roma, no per-
metrà que el ritme baixe mit-

jançant cançons i danses de 
creació popular. “Tots som pa-
llasses”, de Clown Power, do-
narà pas a l’agost a través d’un 

humor efervescent. Serà el dia 
8. El 29, “Espectacle”, del Mag 
Sergi Armentano, oferirà un fi-
nal fantasiós al cicle.

Enguany, els 
espectacles Al 

Marjal es realitzaran 
mantenint la distància 

de seguretat per 
prevenir la propagació 

de la covid-19
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‘MULLA’T’
Aquest diumenge 11 de juliol, 
com en altres poblacions 
ebrenques, es celebra Mulla’t 
a les piscines municipals 
d’Ascó.
És la campanya anual més 
important de la “Fundació 
Esclerosi Múltiple” que 
permet millorar la vida de les 
9.000 persones que pateixen 
esclerosis múltiple a Catalu-
nya, es tracta d’una malaltia 
neurològica, crònica i sense 
cura que encara avui no se 
sap com és causada.
És la segona causa de 
discapacitat en adults joves 
després del accidents de 
trànsit i afecta a unes 55.000 
persones a tot l’estat.
Es vendrà marxandatge de 
Mulla’t de 10 a 14h i es podrà 
fer  un donatiu destinat a 
programes d’acompanya-
ment, a neurorehabilitació, 
a recerca i a programes de 
formació laboral. 

NOVES 
TROBALLES 
ARRAN DE LA 
CAMPANYA 
D’EXCAVACIÓ AL 
JACIMENT IBÈRIC 
COLL DE MORO 
L‘equip format per arque-
òlegs del GRACPE de la 
Universitat de Barcelona i 
l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica va reprendre 
la campanya d’excavació 
al jaciment ibèric del Coll 
del Moro de Gandesa. Avui 
divendres pel matí, s’infor-
marà de les noves troballes 
de la campanya 2021, a 
través de les quals s’ha 
recuperat la porta d’accés 
al poblat iber i la muralla 
fortificades del poblat de 
mes de 2mts d’alçada. Rafel 
Jornet Niella, professor UB 
i director excavació jaci-
ment Coll del Moro, Carme 
Belarte Directora Institut 
d’Arqueologia de Catalunya 
i Carles Luz i Muñoz, alcalde 
de Gandesa, al mateix 
jaciment, comunicaran les 
noves troballes.

ASCÓ

GANDESA

TERRA ALTA

BATEA

L’Ajuntament de Batea ha in-
format aquesta setmana que 
degut als contagis de Co-
vid-19 que s’estan produint al 
municipi i la situació epidemi-
ològica que es preveu en les 
pròximes setmanes, i després 
de parlar-ho amb la Comissió 
de Festes, “hem pres la deci-
sió de suspendre les Festes 
Majors d’enguany i més tenint 
en compte que són d’aquí a 
pocs dies”. En el comunicat 
del consistori s’afegeix que 
“sabem que no és una bona si-
tuació per al poble, ja que és el 
segon any consecutiu que se 
suspenen les Festes, amb tot el 
que això comporta. Entenem, 
però, que la primera obligació 
de l’Ajuntament és garantir la 
salut de tots i totes. I la situa-
ció actual ens fa pensar que no 
podem controlar les interacci-
ons socials que es generen en 
les Festes, amb el risc que això 
comportaria. La situació es 
complicada a Catalunya i a la 
comarcar. Hem d’extremar les 
precaucions i fer tot el possi-
ble perquè el virus no circuli”.

Suspensió 
de les Festes 

Majors

MÓRA D’EBRE

L’Associació Espai de so i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
organitzen des d’ahir di-
jous dia 8 de juliol,  el cam-
pus EBREFOLK, amb cursos 
de formació de ball, musica i 
cant tradicional.
Les activitats lúdiques havien 
de començar ahir la nit amb 
una ronda pels carrers de 
Móra, des de La Llanterna.
Avui divendres, a les 22 hores, 
a la plaça de Dalt, hi haurà una 
vetlada d’enversadors.
Demà dissabte, també a les 
22 hores, a la plaça de Dalt, 
Ball de Bureo amb música de 
rondalla. Des de l’organitza-
ció s’ha comunicat que no hi 
haurà sopar popular. 
Així mateix, cal informar que 
durant tots els dies, al vestíbul 
del teatre, hi haurà una expo-
sició d’instruments tradicio-
nals ebrencs, de corda. 

EBREFOLK

RIBERA D’EBRE

Un grup de 29 xiquets i xique-
tes han participat a les colò-
nies organitzades pel Servei 
de Joventut del Consell de la 
Ribera d’Ebre a la Selva (Giro-
na). Però aquest estiu, l’oferta 
de lleure a la comarca és molt 
més amplia: durant els mesos 
de juliol i agost s’han notifi-
cat una trentena d’activitats a 
tots els pobles riberencs, entre 
casals de vacances, colònies, 
rutes i acampades pensades 
per a xiquets i joves fins a di-
vuit anys. Durant totes aques-
tes setmanes, del Consell Co-
marcal es farà un seguiment de 
cada una de les activitats per 
comprovar la seva adequació a 
l normativa que regula les ac-
tivitats de lleure, especialment 
en aquells punts referents a la 
prevenció de la COVID. 
Les activitats de lleure estan 
molt consolidades nostre país, 
des de fa anys. 

Tret de sortida 
a les activitats 

d’estiu per 
a xiquets i 

adolescents

FLIX

El govern municipal va impulsar 
una reestructuració de regido-
ries basada en el reagrupament 
de dos grans àrees a l’entorn 
d’una sola regidoria que porti 
les mateixes, com és el cas de 
l’àrea d’Acció Social i de l’àrea 
de Via Pública. En aquest sen-
tit, la regidoria de Via Pública 
es fusiona amb la d’Urbanisme 
i Obres. La regidoria que passa 
a denominar-se Entorn Urbà. 
Per altra banda, de la fins ara 
àrea de Via Pública de la qual 
n’era titular Norma Pujol, que 
mantindrà les competències de 
parcs infantils que penjaven de 
la mateixa i que s’adscriu a la 
tinent de batlle Gemma Abelló. 
Per contra, una de les regidori-
es que fins ara portava Abelló, la 
d’Afers Socials, s’incorpora a la 
regidoria de Educació i Infància, 
Adolescència i Joventut que 
porta per titular a Norma Pujol. 
S’ha creat la regidoria de Reci-
clatge i Reutilització; s’ha deci-
dit delegar-la a la regidora Vera 
Llombart, titular de Participació 
Ciutadana i de Mitjans.

El Consistori 
reestructura 

les regidories

La reobertura de la carretera d’Horta i Arnes satisfà 
els alcaldes i tranquil·litza el sector turístic

Divendres de la setmana pas-
sada es va reobrir la carretera 
T-333, l’eix viari Horta de Sant 
Joan-Prat de Comte (Terra 
Alta), tancada des de fa just un 
mes per les fissures detecta-
des en el fals túnel de la via. 
Els alcaldes es van mostrar sa-
tisfets amb la celeritat que el 
Departament de Territori hagi 
adequat un desviament provi-
sional mentre no es resol quin 
és l’origen del trencament del 
túnel i es repara. L’últim mes 
el trànsit s’ha desviat per l’eix 
viari Horta de Sant Joan-Gan-
desa-Xerta (T-334, TV-3531, 
C-43 i C-12), un trajecte d’una 
hora o més, gairebé el doble 
del que costa per arribar a Tor-
tosa per la T-333. 
La reobertura també afavoreix 

el sector turístic que ha patit 
alguna cancel·lació i menys 
afluència durant aquest perí-
ode. 
La T-333 és la carretera princi-
pal per enllaçar des d’aquests 
municipis amb la zona del Baix 
Ebre i l’autopista A7-7, i “és una 
artèria molt important” per als 
pobles del sud de la Terra Ata i 
el Matarranya (Aragó). 
Com va apuntar l’alcalde 
d’Horta, Jordi Martín, el pas al-

“S’ha adequat 
un desviament 

provisional, abans del 
que es va dir” 

ternatiu s’ha adequat “molt rà-
pid”. Ha calgut assegurar amb 
malles metàl·liques els talussos 
del nou tram, que ressegueix 
l’antiga carretera, i s’han ha-
bilitat dos carrils en cada sen-
tit per on podran circular tota 
classe de vehicles. 
“Estem a inicis de juliol i ja 
està condicionat i han redu-

ït els dies que ens havien dit 
al principi. Ho valorem molt 
positivament”, va destacar 
Martín. L’alcalde d’Arnes, Joa-
quim Miralles va agrair que “el 
Departament hagi fet la fei-
na que se’ls va demanar” i en 
uns tempos que els satisfan. 
“S’obre abans del dia que es va 
dir”, ha remarcat.
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PDE: ASSEMBLEA 
A LA TARDOR 
La Plataforma en Defensa 
de l’Ebre (PDE) demana 
“sensatesa i maduresa”, 
tant al teixit social i econò-
mic de les Terres de l’Ebre 
com a les institucions, 
inclòs el Govern –”encara 
que només sigui amb la 
seva imatge”, per actuar 
conjuntament. 
Però, al mateix temps, as-
seguren que són conscients 
que sense “potència social” 
ni mobilitzacions difícil-
ment es poden aconseguir 
els objectius. 

Així les coses, el moviment 
treballa per celebrar una 
assemblea a la tardor 
que posi sobre la taula la 
possibilitat de protestes al 
carrer, si la pandèmia ho 
permet. 

‘MARXA PELS 
SEDIMENTS’ 
Setmana d’activitats, amb 
diferents etapes, per a La 
‘Marxa pels Sediments’.
L’objectiu de La Marxa 
és “divulgar la situació 
existent de les preses i la 
conca i les solucions que 
proposem des de l’Asso-
ciació, presentant el llibre 
Terra Presa, debatent, 
visualitzant el documental 
Sediments... i ho fem a 
les poblacions on parem 
durant les diferents etapes 
de la marxa”. L’empresa 
“Poesia Surf i Kaiak” posa 
a disposició de l’Associació 
Sediments unes places per 
a cada tram de riu. 
El primer tram fou dilluns, 
des d’Ascó fins a Móra. El 
dimarts, de Móra a Mira-
vet. Dimecres, de Miravet 
a Benifallet. 
Ahir, de Benifallet a Tor-
tosa. 
Avui divendres, de Tortosa 
a Amposta.
 I demà dissabte d’Ampos-
ta a Deltebre, amb l’acte 
cloenda a Deltaic. 

MÉS 
NOTÍCIES La PDE retreu al Govern que prioritzi la creació de 

nous regadius per sobre de la defensa del delta
La creació de 13.500 noves 
hectàrees de regadius a Cata-
lunya que preveu el nou Pla Hi-
drològic de la conca de l’Ebre 
ha encès les alarmes a la Pla-
taforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE). Consideren que és la 
prova que el Govern prioritza 
la creació de nous regadius, 
com el Segarra-Garrigues i el 
Xerta-Sénia, per damunt de la 
defensa del tram final del riu i 
el seu Delta. El moviment an-
titransvasament ha fet una 
primera anàlisi del document 
molt crítica amb la Generali-
tat, però també amb el govern 
espanyol, a qui acusen de pre-
sentar un discurs ambientalista 
“amable” obviant la realitat del 
riu i aspectes fonamentals com 
els cabals, els embassaments 
o els sediments. Anuncien la 
convocatòria de noves mobilit-
zacions a partir de la tardor.
Després d’un llarg i controvertit 
tràmit, la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE) va pu-
blicar fa una setmana el docu-
ment de gestió més important 
de la conca i que estarà vigent 
entre aquest 2021 i fins 2027. 
El resultat final ha decebut 
àmpliament la PDE en tots els 
aspectes, des de la fixació dels 
cabals ambientals, les mesures 
per mobilitzar sediments, la 
gestió de les preses o la supo-
sada integració de les mesures 
del Pla de defensa de delta de 
l’Ebre del mateix Ministeri per 

a la Transició Ecològica. Fins i 
tot, subratllen, per primer cop 
s’hi reconeix un transvasament 
a un altre conca: l’aprovat de 
cinc hectòmetres cúbics anuals 
per a Santander.
“Ens sembla al·lucinant que 

Roda de premsa de la PDE per valorar el Pla Hidrològic de l’Ebre.

Catalunya sigui la segona co-
munitat que més regadius re-
clama”, ha apuntat el portaveu 
de la PDE, Manolo Tomàs. Són 
13.500 noves hectàrees, no-
més per darrera de les 26.000 
d’Aragó. El Pla argumenta que 
l’aigua necessària provindrà de 
la modernització dels regadius, 
però la PDE desconfia i recor-
da que aquests mecanismes 
permeten intensificar les colli-
tes més que no pas estalviar 
en plena crisi climàtica. “El nou 
govern s’equivoca clarament. 
S’alinea en la negociació amb 
el govern espanyol amb una 
debilitat extrema. Moltes de 
les obres que vol estan al Pla 
Hidrològic i són els regadius 
del Segarra-Garrigues i el Xer-
ta-Sénia. Amb quina fortalesa o 

fermesa pot negociar o repre-
sentar les Terres de l’Ebre quan 
les seves obres més emblemà-
tiques estan pendents d’apro-
var per aquest Pla i són contra-
dictòries amb el que demanem 
a les Terres de l’Ebre. Estem en 
un moment en què hi ha un 
debat entre les prioritats i els 
interessos”, ha reflexionat To-
màs. El també portaveu, Joan 
Antoni Panisello, ha recordat 
que l’aigua destinada als re-
gadius deixa d’arribar al Delta. 
Així, apunta, malgrat disposar 
de 72 hectòmetres cúbics de 
concessió, la previsió de con-
sum del Xerta-Sénia està fixada 
en 54,7. “Això vol dir que està 
sobredimensionada. Teníem 
raó: no és per a regar, és per 
alguna cosa més”. (ACN)

El moviment 
antitransvasment 
denuncia que el 

contingut del Pla 
Hidrològic de l’Ebre no 

es correspon amb la 
realitat

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE

Cinta Pascual deixa la presidència després d’11 anys: 
“sempre seré una dona ADEDE”

Cinta Pascual va anunciar, di-
vendres passat, en la Gala dels  
premis ‘Gràcies’, uns guardons 
creats per ADEDE, que deixa la 
presidència de l’Associació de 
Dones Empresàries, Directives 
i Emprenedores de les Ter-
res de l’Ebre. Pascual n’era la 
presidenta des que es va fun-
dar, ara fa 11 anys. 
Cinta Pascual admetia que 
“sempre seré una dona ADE-
DE. No obstant, penso que ha 
arribat el moment de donar 
pas a la vicepresidenta pri-
mera, Natàlia Guart, que estic 
segura que, amb les 12 dones 
emprenedores que segueixen 
a la junta, farà una bona fei-

na i l’entitat continuarà el seu 
camí amb fermesa. He gaudit 
molt durant aquest temps i 
podem dir que hem fet coses 
molt bones i en aquesta línia 
continuarà l’Associació”.

Natàlia Guart és presidenta de 
la Unió de Comerç Rapitenc i 
de l’Agrupació d’Associacions 
de Comerç i Turisme de les 
Terres de l’Ebre. 
Els premis ‘Gràcies’ van servir 

per reconèixer la gestió que 
han efectuat diferents perso-
nalitats, col·lectius i empreses 
del territori durant la pandè-
mia. 
(vegeu plana 2).

Natàlia Guart agafa 
el relleu al capdavant 

de l’Associació de 
Dones Empresàries, 

Directives i 
Emprenedores de les 

Terres de l’Ebre
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LA DIPUTACIÓ 
CONDICIONARÀ 
LA CARRETERA 
QUE UNEIX 
ROQUETES I ELS 
REGUERS 
El ple de la Diputació 
ha aprovat inicialment 
el projecte de condicio-
nament de la carretera 
T-342, de Roquetes als 
Reguers, amb un pres-
supost de 4.187.785,04 
euros. 
L’última actuació en 
aquesta via va tenir lloc 
al 2019, quan es van fer 
tasques de drenatge. 
Paral·lelament, la Dipu-
tació ha aprovat defi-
nitivament el projecte 
d’actuacions puntuals de 
seguretat i drenatge de 
carreteres per un valor de 
1.871.173,09 euros. 

L’objectiu és millorar la 
seguretat viària de disset 
vies del Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre on 
s’hi construiran cunetes 
transitables, es milloraran 
les barreres de seguretat 
de contenció de vehicles 
o es reordenarà el trànsit 
en travesseres i zones 
periurbanes.
En total, la Diputació de 
Tarragona és titular de 
1.090 quilòmetres de car-
reteres de la xarxa local. 

PÀDEL SOLIDARI 
Del 5 a l’ 11 de juliol, el 
Pàdel Club Tortosa orga-
nitza un torneig solidari 
de pàdel en benefici a el 
projecte Aventuras.Cor, 
els campaments terapèu-
tics per als nens, nenes i 
adolescents amb cardio-
patia gestionats des de 
l’Associació i Fundació de 
Cardiopaties Congènites 
(AACIC CorAvant). 

La inscripció és de 18 
euros i hi ha categories 
masculines i femenines, 
welcome pack i ‘premis 
per a totes les categories.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Aldea: Gala Sorteig 
Pubilles i Hereus Majors

Demà dissabte, dia 10 de ju-
liol, se celebrarà, al Recinte 
del Ball de L’Aldea, la Gala 
per al sorteig de les Pubilles 
i Hereus Majors del 2020 i el 
2021. 
Josep Franch, regidor de Fes-
tes: “Aquest any, per la segu-
retat de tots, hem decidit que 
només puguin assistir els fa-
miliars més directes (amb in-
vitació). Malgrat tot, no volem 
que ningú es perdi una gala 
tan bonica i emotiva com 
aquesta, per això, la retrans-

metrem en directe a través 
de la pàgina de Facebook de 
l’Ajuntament de l’Aldea”.

Projecte d’humanització dels hospitals de l’ICS
Des del mes de maig, als 8 
hospitals de l’Institut Català 
de la Salut es duen a terme 
una sèrie d’activitats per re-
collir l’experiència i les ne-
cessitats de pacients, acom-
panyants i professionals en 
relació amb la humanització 
de l’assistència. 
En el marc del projecte d’hu-
manització, i havent fet prèvi-
ament enquestes presencials, 
telefòniques i telemàtiques, 
el passat 22 de juny, van te-
nir lloc diverses sessions amb 
grups focals a l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, 
amb l’objectiu de detectar 
mancances i necessitats per a 
extreure propostes de millora 
i solucions en l’àmbit hospita-
lari. En aquestes sessions amb 
pacients i acompanyants, els 

professionals han escoltat 
les experiències d’aquests, 
quant a l’assistència rebuda 
en època de pandèmia per la 
COVID-19, i viceversa, la qual 
cosa ha permès detectar què 
s’està fent bé i què cal millo-
rar, a més d’afavorir l’entesa 
entre col·lectius.  Més con-
cretament, dintre de la huma-
nització, es van tractar dife-
rents temes relacionats com 

són: la qualitat assistencial, 
la comunicació i la informa-
ció, l’accessibilitat i el confort 
en tres grans àrees d’atenció: 
Hospitalització, Urgències i 
Consultes Externes per tal de 
definir com volem que siguin 
els hospitals del futur. 

Els professionals de diferents 
categories i serveis que hi 
van assistir consideren que 
fer aquests tipus d’activitats 
d’escolta activa a la ciutada-
nia és clau i enriquidor per 
continuar millorant en la hu-
manització de l’assistència.

L’objectiu és 
detectar mancances 

i necessitats per a 
extreure propostes de 
millora i solucions en 

l’àmbit hospitalari

SALUT

DeltaChamber Music Festival ret homenatge a ‘Don 
Giovanni’ de Mozart en la seva sisena edició

DeltaChamber Music Festival 
retrà homenatge a la música 
més rellevant de l’òpera de 
Mozart, ‘Don Giovanni’, en la 
seva sisena edició. Després 
d’adaptar-se a la situació de 
la pandèmia l’any passat amb 
‘Parèntesi’, el certamen pro-
gramarà entre els pròxims 3 
i 8 d’agost concerts en dife-
rents poblacions de les Terres 
de l’Ebre. Per a l’obertura, els 
dies 3 i 4 d’agost, s’han pro-
gramat més d’una vintena de 
concerts individuals –un mú-
sic i un oient-. El dia 5 tindrà 
lloc un concert de música 
de cambra a Alcanar. Les ac-

tuacions centrals, amb un 
programa dos actes dedicat 
a l’òpera de Mozart, seran al 
Museu de les Terres de l’Ebre 
d’Amposta els dies 6 i 7. El 
certamen finalitzarà amb un 
concert de música de cambra 
a la catedral de Tortosa.

El certamen 
programarà entre els 
pròxims 3 i 8 d’agost 
concerts en diferents 
poblacions de l’Ebre

La Gala serà demà 
dissabte i serà 

transmesa en directe 
a través de la pàgina 

de Facebook de 
l’Ajuntament de 
L’Aldea (19.30h)
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PERE VILA, NOU 
DIRECTOR DE 
PORTS DE LA 
GENERALITAT 
Pere Vila és el nou direc-
tor general de Ports de la 
Generalitat. Vila assumeix 
el càrrec després del seu 
relleu com a delegat del 
Govern a Girona. Nascut 
a Girona l’any 1973, té el 
títol de tècnic especialista 
d’Hoteleria i Turisme i 
tècnic auxiliar d’Hoteleria i 
Turisme per l’Institut Esco-
la d’Hoteleria i Turisme de 
Girona. Precisament, va ser 
director de l’Escola d’Hos-
taleria de l’Alt Empordà, 
on també va exercir de 
professor i cap d’estudis. 
Vila també va ser alcalde 
de Llançà (Alt Empordà) 
durant els períodes 2003-
2015 i 2017-2019.

MÉS 
NOTÍCIES Joan Pere Gómez i Comes s’incorpora al port de 

Barcelona com a cap de gabinet de Damià Calvet
L’exdirector general de Ports 
de la Generalitat, el calero 
Joan Pere Gómez i Comes, és 
el nou cap de Gabinet de Pre-
sidència i Relacions Instituci-
onals de l’Autoritat Portuària 
de Barcelona. 
Reemplaça en aquesta res-
ponsabilitat Emili Alberich, 
que l’ha exercida durant l’eta-
pa de Mercè Conesa com a 
presidenta. 
D’aquesta manera, s’ha sumat 
a l’equip de Damià Calvet per 
afrontar l’estratègia de l’auto-
ritat portuària de cara als pro-
pers anys. 
“Finalitzo l’etapa de director 
de Ports acompanyat d’un 
equip magnífic, a el servei de 
sistema portuari català. Or-
gullós de la feina feta i dels 
projectes que traspasso a 
Pere Vila Fulcarà. Et desitjo 
molta sort i encerts. Agrair als 
consellers Josep Rull i Damià 
Calvet la seva confiança”, va 

comentar Joan Pere Gómez i 
Comes a les xarxes socials per 
posar punt i final al seu periple 
iniciat en 2016. 
En la seva etapa a Ports, va 
afrontar múltiples reparacions 
i millores dels ports catalans 

després del temporal Glòria. 
Durant els seus cinc anys a 
l’entitat portuària, s’ha apos-
tat pel desenvolupament de 
les energies renovables als 
enclavaments portuaris cata-
lans”. Foto: EM

“Finalitzo l’etapa 
de director de Ports 

orgullós de la 
feina feta”

ACTUALITAT
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ALDOVER: 
REGULACIÓ 
ESTACIONAMENT 
Des de l’Ajuntament s’ha 
informat que s’ha signat 
un conveni amb el Servei 
Català de Trànsit. “Això 
vol dir que serà el cos dels 
Mossos d’Esquadra els 
encarregats de Col.laborar 
en vigilar que la gent del 
nostre municipi compleixi 
la normativa. Últimament 
s’ha detectat que ens hem 
relaxat en estacionaments 
a zones grogues, zones 
amb senyalització verti-
cal o en zones que  no es 
pot estacionar. El no ser 
responsables pot suposar 
una sanció”.

TRACTAMENT 
CONTRA LES 
LARVES DELS 
MOSQUITS  
El proper dilluns 12 de 
juliol s’iniciarà el segon 
tractament, dels tres pro-
gramats, dirigit a controlar 
les larves que es generen 
als arrossars perimetrals 
als pobles i urbanitzacions 
del Delta de l’Ebre. Es 
tracta d’unes franges peri-
metrals d’aproximadament 
500 metres d’amplada. 
El producte autoritzat és 
el Bacillus thuringiensis 
varietat israelensis H14, 
amb el nom comencial 
Vectobac 12 AS distribuït 
per Kenogard.
En funció de la climato-
logia aquest tractament 
es pot perllongar al llarg 
de tota la setmana. El 
mitjà d’aplicació d’aquest 
tractament és l’avioneta, 
per a poder cobrir tota la 
superfície a tractar. S’uti-
litzen dos avionetes, amb 
les següents matrícules: 
EC-JIV i EC-EJF. Aquests 
tractaments es realitzen 
amb el suport i col·labora-
ció de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació i els 
ajuntaments que formen 
part del Delta de l’Ebre.

MÉS 
NOTÍCIES Enric Adell, alcalde de Paüls, nou vicepresident 

de la Diputació de Tarragona
Aquest dimecres, 7 de juliol de 
2021, Enric Adell, alcalde de 
Paüls, ha estat nomenat vice-
president de la Diputació de 
Tarragona.  
Adell, al seu Facebook, ha co-
mentat que “la veritat que en 
34 anys és tot un honor, un 
privilegi i una responsabilitat 
que assumiré en moltes ga-
nes. Ser el vicepresident de la 
Diputació ebrenc més jove, és 
una dada curiosa, però ser el 
primer, de les Terres de l’Ebre, 
que ho és d’un municipi de 
menys de 2.000 habitants, sí 
que li dona una altra rellevàn-
cia al fet, ja que durant estos 
més de 40 anys han passat 
centenars d’alcaldes/es i re-
gidors/es que han treballat 

incansablement pels seus po-
bles i que també es mereixien 
aquesta sort i privilegi”.
L’alcalde de Paüls ha afegit  
que  “sempre he tingut uns 
grans mestres i he après molt. 
He d’agrair a l’equip d’esquerra 
de la demarcació, en especial, 
a la presidenta Noemí Llaura-
dó, per la confiança i per en-

carregar-me aquesta gran res-
ponsabilitat. També agrair a tot 
l’equip de govern de la Diputa-
ció, un plaer treballar conjun-
tament pel nostre territori”.
Enric Adell, Llicenciat en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses per la Universitat Rovira 
i Virgili i Màster en fiscalitat per 
la Universitat Oberta de Cata-
lunya i màster en direcció de 
recursos humans per la FURV, 
ocupa el càrrec de diputat des 
del 2019 i és alcalde de Paüls 
des del 2015. Del 2015 al 2019 
fou conseller comarcal del 
Baix Ebre, del 2015 al 2020 
president del Consell Espor-
tiu del Baix Ebre, i del 2018 al 
2019 vicepresident del COPA-
TE.

Als trenta-quatre 
anys, Adell és el 

polític ebrenc més 
jove en accedir a la 

vicepresidència de la 
Diputació

POLÍTICA

Miquel Alonso, nou director 
d’Interior a les Terres de l’Ebre

El rapitenc Miquel Alonso, 
fins ara responsable de Pro-
tecció Civil a les Terres de 
l’Ebre, serà el nou director 
dels serveis territorials d’In-
terior a proposta d’Esquerra 

Republicana. Substitueix a 
Joan Juan, de Junts, que ara 
ocupa la representació del 
departament de Justícia.

(ebredigital.cat)

Movem TE defensa el dret a 
l’avortament a les Terres de l’Ebre
Movem Terres de l’Ebre, a tra-
vés del grup parlamentari dels 
comuns, ha preguntat al con-
seller de Salut com pensa ga-
rantir el dret a l’avortament 
a tot Catalunya. La formació 
progressista recorda que avor-
tar dins d’uns certs supòsits és 
legal a Catalunya i a més, ha 
d’estar garantit per la Sanitat 
Pública. També ha assenyalat 
que “a Catalunya hi ha dos ti-
pus de centres on es poden 
portar a terme esta mena d’in-
tervencions, clíniques privades, 
la majoria de les quals estan si-
tuades a Barcelona, i hospitals, 
molts d’ells concertants amb 
l’Església catòlica”. I manifesta 

que això fa que hi hagi grans 
nivells d’objecció de consci-
ència per part dels professio-
nals i que moltes dones hagin 
de traslladar-se a altres terri-
toris. El govern, en paraules 
del seu conseller, ha recone-
gut que el dret no s’està ga-
rantit territorialment. Per això 
el diputat ebrenc Jordi Jordan 
ha reivindicat que “continu-
arem lluitant per fer possible 
l’exercici d’aquest dret també 
a les nostres terres, sense dis-
criminació”. 
D’altra banda, Jordan va de-
manar al Parlament acabar 
amb l’homofòbia “latent en 
llocs com l’Ebre”.

Assemblea de militants del 
PDeCAT a les Terres de l’Ebre
La secretària general del PDe-
CAT, Àngels Chacón, s’ha tornat 
a desplaçar fins a l’Ebre per dur 
a terme, dimecres, una jornada 
de treball amb els càrrecs elec-
tes de la formació demòcrata i 
una assemblea general amb els 
militants a la Vegueria de l’Ebre. 
Chacón ha reivindicat “l’experi-
ència del món local del Partit 
Demòcrata i, en especial, dels 
alcaldes i alcaldesses, per fer 

front al populisme creixent ar-
reu del país”. En aquesta línia ha 
recordat que “la política que fem 
des del PDeCAT és real, since-
ra i atenta als problemes de la 
ciutadania” i ha posat d’exemple 
l’acció del diputat tortosí, Ferran 
Bel, que amb la negociació de 
les esmenes que va presentar als 
pressupostos generals de l’estat 
va aconseguir més inversió i fi-
nançament per al territori”.

Roger Torrent va presentar el 
seu llibre ‘Pegasus’, a la Ràpita
El conseller d’Empresa i Trebal, 
Roger Torrent, va presentar el 
seu llibre ‘Pegasus’ a l’Esglé-
sia Nova de la Ràpita. En una 
conversa amb l’alcalde, Josep 
Caparrós, i la filòloga Carme 
Cruelles, Torrent va explicar la 
base de la seva novel·la: l’espio-
natge que a principis del 2019 va 
viure ell mateix, llavors president 
del Parlament, juntament amb 
altres polítics independentistes. 

“És inacceptable democràtica-
ment que s’espiï a representants 
polítics escollits legítimament”. 
“El llibre vol ser una denúncia 
d’aquest espionatge que va per-
petrar l’Estat espanyol”. El títol, 
‘Pegasus’, fa referència al nom 
del programa informàtic a través 
del qual Torrent, juntament amb 
polítics com Ernest Maragall 
o Anna Gabriel, foren víctimes 
d’espionatge.

terres de l’ebre
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MOMENT DOLÇ 
DEL FUTBOL 
EBRENC 
Ens hauríem de remuntar 
a la temporada 2009/2010 
per recordar el futbol 
ebrenc tan Amunt. Llavors, 
l’Amposta i Rapitenca 
estaven a la Tercera divisió 
i el Tortosa a la 1a catalana. 
Després, tots tres van caure 
en picat fins a la segona 
catalana. El futbol ebrenc 
torna una altra vegada a 
recuperar-se amb un Ascó 
a la tercera divisió i que 
es converteix en el segon 
equip de la província (la Po-
bla és filial). Una Rapitenca 
que ja la passada campanya 
va jugar a la 1a catalana 
i que aspira al retorn a la 
tercera Divisió. I un Am-
posta i Tortosa que han 
posat la seva maquinària 
esportiva i econòmica en 
marxa per intentar l’assalt 
a la 1a Catalana. El Tortosa 
amb exigència per història 
de tornar a Tercera divisió, 
categoria que ha estat la 
clàssica gairebé tota la vida. 

Però una cosa són els som-
nis, les aspiracions i l’altra 
mantenir un equip a Tercera 
divisió, això cada cop és 
més difícil. En dos anys 
només hi haurà 16 equips i 
competir contra el poder de 
clubs de Barcelona és molt 
difícil, es requereix molta 
‘money’ i aquí a la nostra 
terres, hi ha passió i molta 
il.lusió pel futbol, però ‘mo-
ney’ hi ha el que hi ha. 

En qualsevol cas, també 
penso que si el futbol 
ebrenc no està més alt és 
perquè la Federació no 
estreny per tenir dos grups 
en tercera divisió. Crec que 
això donaria aire a la cate-
goria i la faria més atractiva 
encara que molts puguin 
pensar que perdria nivell.

CELMA

NOVA ETAPA 
RAPITENCA
Fernando Garcia ja és 
president de la UE Rapiten-
ca. Fa unes mesos Hernan 
Subirats ja va manifestar 
que deixava la presidència 
al 30 de juny. Des de llavors, 
Fernando va deixar clar 
que volia ser el president i 
així va exposar-ho pública-
ment. I així ha estat. El més 
important, baix el meu punt 
de vista, és que la Rapiten-
ca no ha viscut ni un dia 
d’incertesa. I això indica que 
el club té molta vida. A la 
gent li agrada parlar al cafè, 
però pocs es volen compli-
car posant-se en una junta 
directiva. A la Rapitenca 
s’han recuperat directius i ja 
s’ha iniciat un nou projecte. 
En les darreres setmanes 
s’ha sentit dir que si es 
podia crear un altre club al 
municipi i de que si podia 
haver-hi un debat. Final-
ment, a l’assemblea cap soci 
va mostrar discrepàncies 
amb el nou projecte. 

El nou projecte, com tots, ha 
comportat decisions i la no 
renovació de Sancho ha es-
tat una d’elles. Membres de 
la junta que ara han tornat 
al club, sempre han apostat 
per Teixidó. I esta torna a 
ser l’aposta. Els resultats se-
ran els que marcaran. Però, 
deixant de banda decisions, 
i els desacords que poden 
suposar, ningú pot negar 
l’estima del nou president a 
la Unió Esportiva Rapitenca. 
ADN rapitenc. 

MICHEL UE RAPITENCA

PLA DE COMPETICIONS 21/22 
La primera catalana la conformaran 43 equips, dividits en dos 
grups 14 equips i un grup de 15 equips. Disputaran la competició 
a dues voltes. Pujarà el primer de cada grup i baixaran a Segona 
els tres darrers dels grups de 14 equips i els 4 darrers del grup de 
15. La competició començarà el 3 d’octubre. Els campions de cada 
grup i el millor segon del conjunt de grups disputaran la Fase Final 
de Campionat de Catalunya. Per a la temporada 22/23 la categoria 
de Primera Catalana estarà formada per 48 equips, dividits en tres 
grups de 16 equips. 
La Segona catalana 21/22 la conformaran 146 equips, distribuïts 
en vuit grups. A la provincia de Tarragona, hi ha 23 equips que 
es dividiran en un subgrup d’11 (Ebre) i un subgrup de 12 (Camp 
de Tarragona), que disputaran una primera fase de competició a 
dues voltes. Els 3 primers de cada subgrup faran un altra lligueta a 
dues voltes per decidir els dos primers que seran els que pujaran. 
La resta d’equips de cada subgrup (del quart a l’onzè i del quart 
al 12è) faran 4 subgrups de permanència (3 de 4 equips i 1 de 5), 
encreuant-se equips de l’Ebre i de Tarragona, i disputaran també 
una competició a dues voltes.  Baixarà el darrer de cada subgrup, 
en el cas del de 5, els dos darrers. La campanya començarà el 19 de 
setembre. Per a la 22/23 la 2a Catalana de Tarragona-Ebre estarà 
formada per un grup de 20, dividit en 2 subgrups de 10 equips. 

A la Tercera catalana ebrenca, en principi es formarà un grup de 
18 equips, que disputarà la competició a dues voltes.  Ascendirà 
a Segona Catalana el campió de grup, i el millor segon classificat 
d’entre els grups de Tarragona i Terres de l’Ebre si hi ha places 
vacants per a completar els grups de la temporada 22/23 de 
Segona.  Descendiran a Quarta Catalana del 16è al 18è classificat 
(total 3 equips). La lliga de Tercera s’iniciarà el 19 de setembre. Per 
a la temporada 22/23 la Tercera Catalana de Terres de l’Ebre estarà 
formada per un grup de 16. 
A Quarta catalana ebrenca 21/22 hi haurà un grup i el campió 
ascendirà a la Tercera.

El davanter de Prat de Comte, Quim Cardona, torna a l’Amposta després 
del seu pas per l’Ascó, amb qui ha pujat a la 3a divisió. Quim va tenir 
altres propostes, entre elles la del Tortosa que estava molt interessat en 
incorporar-lo. Però el jove jugador s’ha decidit per l’Amposta, sent un 
reforç de luxe per a una davantera que tindrà molta pólvora la tempora-
da vinent amb Valcàrcel, Peque, Becerra, Ferreres i Quim. 

Quim (Ascó), torna a l’Amposta

L’Ampolla ha fet oficial els fitxat-
ges de Jusi Gavaldà (Cambrils) i el 
de Carles Kader, que la tempora-
da passada va començar al Tor-
tosa i després va incorporar-se a 
l’Ascó. Dos fitxatges que reforcen 
una plantilla força competitiva 
que ha fet la secretaria tècnica. 

El Tortosa ha incorporat al da-
vanter de l’Ascó, Joel Marigot. Un 
davanter de categoria superior 
per reforçar la part ofensiva.  Pel 
que fa a les renovacions, s’ha 
informat que Pau Abelló seguirà. 

La Cava ha presentat al nou 
mister. Tal com vam avançar fa 
unes setmanes, és Jordi Roca 
(Olímpic).  A més, ja s’han fet ofi-
cials els fitxatges de Luis Garcia i 
el ‘pichichi’ Imanol que estaven, 
com el tècnic, a l’Olímpic.

 

El Gandesa, a més de fer oficial el 
fitxatge del tècnic Ivan Romeu, 
ha confirmat les renovacions de 
Dilla, Genís, Josep Domènech, 
Gumiel, José Ramon, Saumell i 
Ubalde. 

Avui té lloc l’assemblea de socis. 
En el capitol esportiu, ja s’anunci-
en les primeres renovacions, com 
el cas d’Edu Llop. Els jugadors 
que van marxar per jugar en 
la represa de les competicions 
tornen, com és el cas dels que 
van anar a Flix, Piqué, Guiu i 
Edgar. No seguirà Martos, que 
va a l’Amposta. Joan Barrufet, 
per motius personals, no podrà 
entrenar els dies previstos i per 
això continuarà al Benissanet on 
ha jugat els darrers mesos per 
ajudar a  l’equip del seu poble. 

Tal com vam avançar, Carlos Gi-
labert entrenarà al Roquetenc. A 
nivell de la plantilla, John és baixa 
perquè fitxa amb el Catalònia. 
Tampoc seguiran Genís i Saül, 
que van a la Rapitenca B, segons 
informa Celma a la plana 19.

L’AMPOLLA

CD TORTOSA

Fernando Garcia ja és president 
de la Rapitenca. A l’assembla de 
socis de divendres va confir-
mar-se, tal com estava previst.
Segons el nou president, “co-
mencem amb molta il.lusió i 
amb ganes de, durant el man-
dat,  tirar endavant un projecte 
que és ambiciós per a la Rapi-
tenca, i no només ho diem per 
qüestions esportives, si no que 
també per altres temes com 
la remodelació de les instal.
lacions”. Garcia va dir que l’as-
semblea “fou plàcida i els socis 
que van venir van mostrar el seu 
suport davant d’una nova etapa 
que comença amb unes àrees 
de gestió determinades i amb 
un responsable de cadascuna 

Fernando Garcia, president

d’elles. Es potencia el femení 
i s’intentarà millorar, dins del 
possible un futbol base que és 
referent al territori“. La situació 
econòmica del club ”és esta-
ble”. Sobre les incorporacions 
del primer equip es poden veure 
a la plana 19. Edu Marin torna al 
club com a segon de Teixidó i 
preparador físic.

CD LA CAVA

CF GANDESA

MÓRA LA NOVA

CD ROQUETENC
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MÉS NOTÍCIES
PARTIT 
SOLIDARI DE 
VETERANS A 
ROQUETES 
L’AE Veterans Roquetenc va 
organitzar dissabte passat, 
en festes, un partit solidari 
en benefici de l’AFASAF 
(Asociación de familias 
afectadas por el Síndrome 
Alcohólico Fetal). 

Els locals es van enfron-
tar als veterans del Reus. 
Gairebé 200 persones van 
presenciar el partit i es van 
recaptar més de 600 euros 
recaptats per l’associació 
AFASAF. 

Des de l’associació han 
agraït  “als jugadors dels 2 
equips, als àrbitres i a les 
persones que altruístament  
van fer possible aquest par-
tit benèfic i a totes aquelles 
que van estar al camp i a les 
que d’una manera o altra 
van col·laborar. Tot plegat va 
ser un èxit”. 

ULLDECONA 
El senienc Albert Saragossa, 
fins ara al juvenil de Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre, 
ha fitxat amb l’Ulldecona, 
equip que també incorpora 
al planer Callau, la lliga pas-
sada al Catalònia. Aquests 
fitxatges s’afegeixen al 
mediàtic de David Callarisa, 
el killer de la Sénia que la 
lliga propera jugarà amb 
l’Ulldecona. 

‘TO’, A LA CALA 
Jordi Subirats ‘To’, és el nou 
mister de l’Ametlla de Mar 
B. ‘To’ agafa el relleu de 
Xavi Subirats, tècnic que la 
temporada passada va estar 
al filial i que en la propera 
entrenarà el primer equip 
calero.

ASSEMBLEA  
CF CATALÒNIA 
Ahir dijous va fer-se l’as-
semblea de socis i durant 
la mateixa es va conèixer 
al nou president, Cristian 
Roglan, que fou jugador del 
club. 

el Cambrils, el Riudoms i el juve-
nil de Futbol Formatiu. Hi haurà 
dos partits pel matí (a les 11 i a les 
12 hores) i dos per la tarde (a les 
17 i a les 18 h). 

Demà dissabte, dia 10 de juliol, al 
camp de Camarles, es disputarà 
el primer torneig juvenil femení, 
organitzat per Futbol Formatiu. 
Serà un  quadrangular entre l’Elx, 

FC ASCÓ
Fitxatge de Marc 
Blanch (Gandesa)

L’Ascó ha fet oficial la incorpo-
ració del jugador Marc Blanch, 
que ja va estar 3 anys al juve-
nil del club de la Ribera. Marc 
havia jugat els darrers anys al 
Gandesa i va disputar un partit 
amb el Corbera, en la represa 
de les competicions. 
En el capítol d’incorporacions, 
una que es podria produir en 
els propers dies és la de Genís 
Arrastraria, que la campanya 
passada va jugar amb el Beni-
carló, equip que va acabar bai-
xant de la Tercera divisió. Entre 

les baixes, es preveu la del da-
vanter Quim Cardona, que fitxa 
a l’Amposta, Xavi Jaime, juga-
dor que anirà a la Rapitenca, 
Joel (Tortosa) i el porter Sergi 
(Móra la Nova). 

Es planteja renunciar 
a jugar a Tercera
Sant Jaume i Alcanar van sal-
var el descens, tal com es pre-
veia, una vegada l’assemblea 
de la Federació, de la setmana 
passada, va votar que aquesta 
temporada, excepcionalment, 
no hi haurien descensos.
Anton Flores, tècnic del Sant 
Jaume, manifestava que “con-
tinuo pensant el mateix que 
l’any passat: crec que no és 
just. Llavors, el que no entenc 
és perquè se’ns ha fet competir 
si alhora de la veritat no havi-
en d’haver-hi descensos. No té 
cap sentit. Es una mesura in-
justa, sobre tot per equips que 
com el Pinell i el Gandesa B van 
decidir abans de de l’inici de la 
lliga que no volien competir. 
Això demostra que si pagues 
uns diners per fer fitxes no et 
baixen i si no ho fas, et baixen. 
Jo no ho veig correcte, i podria 
sembla el contrari perquè som 
un equip dels que sortim bene-
ficiats”. Segons Anton, el Sant 
Jaume, pendent de que s’apro-
ve en junta general, podria re-
nunciar a jugar a Tercera i fer 
un pas enrere perquè l’equip 
pugui tenir un impuls i en uns 
quants anys es pugui refer. “La 
meua opinió és que seria el 
millor que podria passar i, a la 
vegada,  seria el més normal 
perquè la mesura que s’ha pres 
de que no hi hagin descen-
sos, no la veig correcta. Com 
tampoc crec que sigui just que 
s’hagi permès que jugadors de 
Segona han baixat a competir 
a Tercera amb el que això ha 
suposat i que ara puguin tornar 
als clubs d’origen sense passar 
els sis mesos”. 

Esta normativa també va que-
dar aprovada en assemblea, de 
forma excepcional.
Per la seua part, Miquel Cerve-
lló, entrenador de l’altre equip 
ebrenc que s’ha salvat per la 
mesura aprovada en l’assem-
blea, deia que “després dels 
recursos que vam presentar pel 
tema del partit impugnat i que 
foren desestimats, hem pogut 
salvar la categoria i per això es-
tem satisfets. La temporada ha 
estat del tot atípica i ‘adultera-
da’ amb tots els fitxatges que 
s’han fet de jugadors de cate-
goria superior. Una temporada 
molt rara i penso que no era 
just que hi haguessin descen-
sos. Ningú ha sortit perjudicat 
de la gestió feta durant la pan-
dèmia. Nosaltres contents i a 
treballar per la temporada pro-
pera esperant competir en una 
categoria més real després d’un 
any difícil”.

UE SANT JAUME

Torneig femení
FUTBOL FORMATIU. DEMÀ DISSABTE

Marc Blanch estava al 
Gandesa. 
Genís Arrastraria 
(Benicarló), podria 
fitxar.

Anton: (S. Jaume): 
“la mesura que ha 
estat aprovada i per 
la qual no hi haurà 
descensos,  no em 
sembla correcta. 
I és injusta per 
equips com Pinell o 
Gandesa B, que es 
van retirar abans 
de començar la 
lliga. Llavors, si 
no havien d’haver  
descensos, per què 
s’ha competit? Això 
demostra que si 
pagues unes fitxes 
te salves, si no ho 
fas, et baixen”. 

El club està pendent 
d’acordar si es retira, 
“per començar a 
Quarta i agafar 
impuls en uns anys”

Miquel Cervelló, 
tècnic de l’Alcanar: 

“pensem que ha 
estat un any molt 
atípic així com la 
competició, que 
també ho ha estat, i 
ens sembla raonable 
que no hi hagin 
descensos. Així ningú 
ha sortit perjudicat”
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ELS 100 FITXATGES ACTUALS DEL FUTBOL EBRENC (A 8-7-21)

RAMON SANCHO

GERMAN INGLÉS

BARTOLO/PARRA

GERARD CAPERA

ALBERT BEL

ALBERTO LÓPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

TONI  TEIXIDÓ

JORDI VALLÉS

GUILLERMO CAMARERO

ANDREU FIBLA

MIQUEL CERVELLÓ

IVAN ROMEU

TONI SÁNCHEZ 

JOSE LÓPEZ

   equip                   TÈCNIC TEMP 20/21         TÈCNIC 21/22              equip                   TÈCNIC  20/21               TÈCNIC  21/22 

RAPITENCA

ASCÓ

ALDEANA

AMPOLLA

AMPOSTA

CAMARLES

LA SÉNIA

MÓRA LA NOVA

PERELLÓ

R- BITEM

TORTOSA

ULLDECONA

ALCANAR

AMETLLA 

AMPOSTA B

BATEA

TEIXIDÓ

GERMAN INGLÉS

FERRAN SIMÓ 

GERARD CAPERA

NANDO GARCIA

ALBERTO LOPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

JORDI VALLÉS

CAMARERO

ANDREU FIBLA

MIQUEL CERVELLÓ

XAVI SUBIRATS

ANDREU CANO

JOSE LOPEZ

BENISSANET

CORBERA

EBRE ESCOLA 

FLIX

GANDESA

GODALL

JESÚS  I MARIA

CATALÒNIA

LA CAVA

OLIMPIC

RAPITENCA  B

ROQUETENC

S BÀRBARA

SAN JAUME

TORTOSA B

GINÉS/PIQUÉ

ROBERT COSTA

PEPE BALART

ALBERT LIZASO

JAVI GARCIA

JUANJO AGUSTIN

DAVID GARCIA

CHEMA ESTEBAN

CARLOS GILABERT

JORDI ROCA

C RODRIGUEZ/PARRA

DAVID VILANOVA

SUBI

ANTON FLORES

ÒSCAR RUMENSE

PEPE BALART

ALBERT LIZASO

IVAN ROMEU

LUIS FORNÉS

PAU ALEGRIA

JORDI ROCA

JOEL MARTORELL

PARRA

CARLOS GILABERT

TONI SÀNCHEZ

ÒSCAR RUMENSE

GANDESA

RAPITENCA B

RAPITENCA

AMPOSTA

OLIMPIC

RAPITENCA JUV

AMPOSTA JUV

JESÚS I MARIA

JESUS Y MARIA

RAPITENCA JUV

RAPITENCA B

RAPITENCA B

FLORESTA JUV

CAMBRILS 

ESPELEÑO

ASCÓ

CAMBRILS

RAPITENCA

RAPITENCA

EBRE ESCOLA

RAPITENCA

OLIMPIC

JUVENIL

RAPITENCA JUV

ASCÓ

AMPOSTA A

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

RAPITENCA B

RAPITENCA B

INACTIU

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA

SANTA BÀRBARA

JESÚS I MARIA

GODALL

JESUS CATALONIA B

ROQUETENC

SANTA BARBARA

AMPOLLA

GODALL

CORBERA

TORTOSA JUV

LA CAVA

EBRE ESCOLA

RAPITENCA

AMETLLA

OLIMPIC

OLIMPIC

SANTA BÀRBARA

OLIMPIC

ROQUETENC

TORTOSA

ROQUETENC

RAPITENCA

GANDESA B

GANDESA B

GANDESA B

ROQUETENC

EL CATLLAR

JESÚS I MARIA

RAPITENCA B

RAPITENCA B

FIGUERES

NASTIC JUVE

ASCÓ

ROQUETENC

ROQUETENC

ROQUETENC

ALDEANA

S. BÀRBARA

MARC BLANCH

XAVI BERANUY

ABDUL-GASSIM BARRY

VICTOR CALSINA  

XAVI ANELL

KILIAN

GERVIN

MOHA

DANI BEL

XAVI TENA

NACHO NUEZ

IVAN PAEZ

PAU BERTOMEU

GUILLERMO LAZCANO

CRISTIAN PEPO

CARLES KÀDER

JUSI

JOSEP BECERRA

ALEIX ALUMBREROS ‘PEQUE’

ARNAU BERTRAN

CRISTIAN VALCARCEL

ROGER MARTOS

JORDI ALIAU

ADRIÀ CALLEJA

QUIM CARDONA

MARC CANOS

JORDI MORENO

AXEL PANISELLO

RUBEN RIPOLLÈS

ÀLEX LÓPEZ

ALEIX VIZCARRO

ERIK DEVADIP

FRAN ARJONA

GENIS CONSARNAU

ENRIC PASTO

JORDI CALAU

XAVI FAIGES

MARC TENA

  MUSTAPHA

MANEL VENTURA

JOSEP PELLISA

JOHN

ROGER SOLÀ

ÀLEX PÉREZ

ZOUHIR OUCHANE

JORDI LÓPEZ

LLUIS RUIZ

JONATAN LOPEZ

JOSEP GAITAN 

ARNAU PARDO

DAVID ALCALÀ

IMANOL GOMEZ

JUAN MADERO

GUILLEM CASANOVA

LUIS GARCIA

GERARD ESTORACH

IVAN GASPARIN

ALEIX CABALLÉ

MARC LLEIXÀ

WILI FILEV

SERGI PRATS

ESTEBAN FERNÁNDEZ

ARNAU PALLARÉS

MARC VADILLO

OMAR OUHADADI

ÀLEX LÓPEZ

EDGAR SAMPER

IVAN VIDAL

SALVA BES

XAVI JAIME

CHIMENO

GENÍS VALLS

SAUL

TONI ONDAZABAL

ALBERT NOGUERA

ASCÓ

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

CAMARLES

EBRE ESCOLA

J CATALÒNIA

J CATALÒNIA

J CATALÒNIA

J CATALÒNIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

LA CAVA

LA CAVA

LA CAVA

LA CAVA

LA SENIA

LA SENIA

LA SENIA

LA SENIA

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

PERELLÓ

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA B

RAPITENCA B

RAPITENCA B

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

PROCEDÈNCIA                             JUGADOR                                NOU EQUIP

* Ivan Páez i Nacho anaven a fitxar pel Camarles i a la fi es van decantar per l’Aldeana. Cés-
pedes, de l’Ametlla, podria fitxar pel Batea.
* Carlos Gilabert júnior (la Cava), té 4 ofertes. Entre elles Gandesa i Ebre Escola.
* Edu Marin, després de tres temporades, tornarà a ser el preparador físic de Teixidó, ara a 
la Rapitenca.
* Els germans Vila, de l’Olímpic, podrien fitxar pel Móra la Nova.
* Diversos jugadors es plantegen agafar-se un any sabàtic: Sam i Florin (Ametlla), Robert 
López (La Cava-Aldeana)
* Per motius laborals Juanjo Rovira no renovarà amb el Catalònia. El faldut Albert Castell 
(Gandesa i Catalònia) trigarà uns mesos fins a recuperar-se la seva lesió.
* Els rodamón Miguel Reverté, Sergio Ruiz i Kazu encara no han fitxat per cap equip.
* Només quatre equips ebrencs no tenen míster: Perelló, Corbera, Benissanet i Sant Jaume. 
En aquest darrer equip, el seu entrenador, Antón, ha estat set campanyes en tres etapes des 
de 2012.
* La segona catalana ja té tres candidats clars, Amposta, Tortosa i el Reddis-Fundació futbol 
base Reus, equip que vol ascendir a tercera divisió i que ha fitxat molta artilleria. També dir 
que a la categoria hi haurà equips ebrencs que donaran guerra.
* Alguns jugadors que militaven a Valls podrien entrar en l’òrbita de l’Ascó; jugar a Tercera 
té més atractiu.
* Molts socis van anar a l’assemblea de la Rapitenca. L’arribada de Fernando com a president 
desperta entusiasme.
* La junta de la Federació catalana, de la setmana passada, va tenir moments tensos. Molts 
clubs van xiular, en els seus parlaments, al president Soteras que va avançar que amb el 
suport dels clubs es presentaria a les següents eleccions. De totes formes, com vaig dir jo, 
s’esperava que a l’assemblea passessin moltes coses i no va ser per a tant. Es van aprovar 
tots els punts i Soteras va guanyar. Em consta que alguns clubs volien dir coses però després 
van estar calladets. La pregunta del milió és quan es farà una assemblea a les nostres Terres. 
Al 2050?. És molt fort que es discrimini la zona nostra.
* Hi ha casos de jugadors que s’han compromés amb un equip però ara no ho tenen clar i 
no saben si fitxaran. No seria el primer cas que això passa en el que portem d’estiu. 
* El Perelló segueix sense mister. El càsting continu sense èxit. No m’estranyaria que final-
ment agafés l’equip un tècnic que està a prop. 
* El central Antonio Dominguez fitxarà amb el Cambrils Unió. 
* Andrea Tena, àrbitre de Masdenverge, ha pujat a la Segona catalana. 
* Matthew Clewley, que va ser un gran fitxatge de la Rapitenca, és possible que no continue.

TOP SECRET

  PROCEDÈNCIA                           JUGADOR                                          NOU EQUIP
CATALÒNIA

ASCÓ

LA CAVA

GANDESA/BATEA

ALDEANA

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

LA FLORESTA JUV

JUVENIL

JUVENIL

CATALÒNIA

LA SÉNIA

CATALONIA

FUTBOL FORMATIU 

ASCÓ

JOSEPH ONGOLA

JOEL MARIGOT

DE LA TORRE

DAVID ROJAS

ELOI FORASTERO

MARTI GARCIA

XAVI MARGALEF

ALEIX TORTAJADA

MARC BERNARDO

ALEIX CANO

LLUIS FABREGAT

MOLA I NABIL

DAVID CALLARISA

JOSEP CALLAU

ALBERT SARAGOSSA

SERGI FUERTES

REMOLINS-BITEM

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

MORA LA NOVA

   JOAQUIN CELMA
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A

FC ASCÓ

Nº JUGADOR P. G.
ADRI
JOEL MARIGOT
POL BENITO
XAVI JAIME
MARCEL
NICO DIAZ 
ERIC RODA 
HUGO  
ION PERELLÓ
NOÑO
KADER
ALEIX CUENCA
  

8
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
ANDI
PACHU 
MATTHEW
VALCARCEL
PEQUE
MANEL 
JOSE LUIS RUIZ
ERIC
RICARDO
BECERRA
MATA
ÀLEX FORES 
PERÉ ESTELLE
SAMPER
JOAN SANCHO 
LLADO 
BARRY
ÀLEX LÓPEZ

44
35
33
33
22
19
15
8
8
7
6
6
6
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

7
16
1

1
4

1

1

CD ALCANAR

Nº JUGADOR P. G.
XAVI REVERTER
ANGEL GONZALEZ
MIQUEL 
PAU CASTRO
TOMACO
SERGI JOSE REVERTÉ
PAU SUBIRATS
JORDI MACIÀ
ORIOL FIBLA
ION OSLOBANU
ANDREU SANCHO
JAN ESTELLER
JOSEP REBULL
GUILLEM 
DAVID GARCIA
JUANMA BERLANGA
JUAN MIRALLES
ANVAR KHTATABI
QUIM SANCHO
ÀNGEL MESTRE

34
28
25
20
17
15
13
11
11
8
7
7
6
5
4
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9

1
2

1
2
1

1

1

CF AMPOSTA B

Nº JUGADOR P. G.
MARC LOPEZ
MARC BATALLA
DAVID
FERRI  
JOEL FERNANDEZ
PAU SANCHEZ
CORELLA 
JOAN MARC MIRO 
CARLOS JIMENEZ
ANDREU
SERGI SABATÉ
EDGAR PUJOL
MARC SUBIRATS
MANU CARDOSO
VERSIANO
ALONSO GICENA
FERRERES
JOHAN
DIDAC ROIGET
NAIN

34
28
25
20
17
15
13
11
11
8
7
7
5
4
4
4
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
3

5
2
2

2
3

3

SCER AMETLLA

Nº JUGADOR P. G.
XAVI FAGES  
MIKI
SERGI CALLAU
MARC BRULL
MIGUEL
FROI
NELSON
ALEIX CÉSPEDES
SAM GARCIA 
ANDREU GOMEZ
XAVI CALLAU
KAZU
FLORIN TAIDER
SERGI BRULL 
JORDI BOYER
CRISTIAN P
IVAN FERNÁNDEZ
DAVID ALCALÀ 
JOSEP MADRID
RULLO

32
26
26
25
23
18
16
16
16
12
10
10
9
8
7
5
5
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
2
13
2

1
2

1

1
4

4

CF BATEA

Nº JUGADOR P. G.
ANTON PONS
PAUL ABASOLO
JORDI VILANOVA
ADRIÀ SUÑER
CHICO
GUILLEM LLARCH
FERRI 
ALEIX MUÑOZ
DENIS COCH
RAUL SAUMELL
DAVID ROJAS
ÒSCAR BOTERO
DILLA
GERARD CASADO
CARLOS TORRES
ALEIX ALMESTOY
ELOI  ALMESTOY
YASSINE
C A R L O S  I V A N 
IVAN CANALDA

32
23
22
20
20
18
18
17
14
11
9
8
8
5
5
3
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
1
2
1

12

13
4

5

7

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CF CORBERA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI LOPEZ
JOSEP
ERIC UBALDE
BATISTE
BARRENA 
MARC TERRATS
JUANAN
ARNAU CUGAT
RAMON PLANAS
ENRIC  
CRISTIAN TOMÀS
MARC SABATÉ
PAU ANDREU
ENRIC GIRONÉS
ROGER 
ELYAS EL IDRISSI
ROBERT COSTA
XAVI HURTADO
GENÍS
ADRIÀ SUAREZ

33
22
16
13
13
12
11
10
10
10
9
9
8
7
6
6
3
3
3
2

14
1

1
1
1
1
1
4

3

EBRE ESCOLA

Nº JUGADOR P. G.
LACHEM
ARTEM 
MONTESÓ
JORDI  ABELLÓ
BUERA
JOSEP GAITAN 
MARC  AYUSO
ARNAU
PAU MONCLÚS
JAUME 
AMINE
OUSSAMA 
A. MARCH
ERIC ESPUNY
ROGER
JORDI CIRERA
ENRIC INIESTA  
MARCO PINO
CAMPA
TORNEL

31
29
26
22
17
15
14
13
13
12
12
12
11
8
8
7
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
4
5
3
1
2
2
1
3

5
6
1
1
1
4
1

7
1

JE FLIX

Nº JUGADOR P. G.
ARNAU CERVELLÓ
PERE MARTINEZ
IGNACIO AROCA
EDGAR OLVERA
JAUME GUIU
MARSAL MASIP
MAGI ANDREU
ANDREU MARTI
JOHAN PEREZ
SAID BOUAKKA
XAVI REVUELTA
PERE JORDÀ
MARC ANDREU
PIQUÉ
ARNAU PRUNERA
ARNAU PRADA
MARLING
ENRIC BLANC
ORIOL ROIG
ANDREU RUBIO 

36
35
25
21
21
14
14
12
12
9
9
8
7
7

6
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
3
1
1

2

1
2
2

2

3

CF GODALL

Nº JUGADOR P. G.
MANU 
MIGUEL CANA
MANEL VENTURA
ALEIX ROYO
ZOUHIR
GUILLEM CANA
IVAN BENITO
HERRAIZ
CESAR ROMERO
NIL SABATE
AITOR CARDONA 
ALBIOL
IZAN PALACIOS
XAVI MATAMOROS
YASSINE
XAVI ROYO
MARC FERRERES
ORIOL FUSTER
DAVID LOPEZ
EDGAR FERRERES

25
25
25
21
18
18
16
13
11
11
11
10
10
7
7
6
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
5
6

1
1
2

5

1
1
1

CF J CATALÒNIA

Nº JUGADOR P. G.
PAU  MARTI
ALEIX ROBERT 
DAVID COSIDO  
SERGI ESCODA
CRISTIAN ARASA
XAVI PASTOR
ÀLEX ESTORACH
JOSEPH SEPULVEDA
MARTI PANISELLO   
LUIS ESPINACH 
ALBERT CASTELLS
JOSEP CALLAU
ENRIC SEBASTIÀ
DANI INIESTA
LEANDRO ROVIRA  
ALEIX MOLA
DANI FERNÀNDEZ
ION OSLABANU
MOHA CISS
SAKOU CESSAY

21
21
19
19
19
18
16
16
15
13
11
11
10
10
9
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
9
1
3
6

4

1

3
2

2

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR P. G.
OMAR OUHADADI
JORDI BORRAS
RONAL
RIKI 
J. CARLOS SÀNCHEZ
YOUNNES HADDANI
MOHA
MARC MASDEU
ALBERT TORRES
JOAB FATSINI
IKER CID
PAU MARIN
RUBEN PEREZ
DANI BEL
JOSEP CASANOVA
RAFA AGUILERA
ISAAC LLAÓ   
MARC LLAMBRICH
ABDE
AMINE

42
35
23
20
20
19
18
13
12
12
9
8
8
7
5
5
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16
2

6
1
5

1

1

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CD LA CAVA

Nº JUGADOR P. G.
ERIC 
YATMA FALL
DE LA TORRE
FERRAN ROIG
C. GILABERT
LUIS DAVID
MOISES HARO
IVAN GONZALEZ
AARON 
CARLOS FAVA
ARNAU 
DAVID MORA  
JONATAN LÓPEZ
MANEL TOMÀS  
KEZA OBAME
LAUTARO ARIAS
ALESSANDRO 
ALEX ALIAU
FRANCISCO
JOAN GOMIS

36
35
31
16
14
12
12
7
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

2
1

12
7
7
1

1
1

1
1

OLÍMPIC

Nº JUGADOR P. G.
ORIOL PRAT
RAMON 
FÈLIX CHORTO
LUIS GARCIA
XAVI ANELL
IMANOL
SERGI VILA
GUSTAVO
JUAN MADERO
PAU MUÑOZ
LEON 
NOGALES
ÀLEX LÓPEZ
JOSE CASTRO
DAVID FERRER
QUIM VILA
ALEX RÒDENAS
RAMIREZ
MARCEL
PAU TREIG

24
23
21
21
20
17
16
15
15
14
12
11
8
7
5
4
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

1
8
1
11

4
2
1
1

1
1

3

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
JOSE LUIS ROSALES
IVAN PAEZ
EDGAR SAMPER
XAVI BERANUY
XAVI OBI
ALEX LÓPEZ
EFREN
NACHO NUEZ
LLUC PEPIOL
MANEL PIQUERAS
DENNIS ROYO
KAMEN KAMEVOV
CRISTIAN ADELL
JOEL LOPEZ
ARNAU PARDO
HANS ESTEBAN
PAU BUJ
MANDY FAYE
ALEIX VIZCARRO
ÀLEX SAMPER

32
27
23
21
17
15
14
14
13
11
10
9
7
6
6
6
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
8
2

5

17

2

5

1

CD ROQUETENC

Nº JUGADOR P. G.
IVAN ARASA
QUIM MARTINEZ
FRANCOIS LOAN
GENIS VALLS
CHIMENO
SAÜL LOPEZ
MIQUEL PIÑOL
JOEL FORNE
JOHN
JOEL ROIG
ALEIX CABALLE 
ERIC TORRES
ROGER MIRALLES
G. ESTORACH
GERARD CID
JOSUE ANDREU
ARNAU PALLARÉS
R O G E R  T U R C H 
MAIKEL 
ALBERT GORDO

32
22
19
19
18
17
16
15
14
12
10
10
10
7
6
6
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
10
1

5
1
2
1
5
4
1

3

1

1

UE SANT JAUME

Nº JUGADOR P. G.
JUAN CORTES
ISRAEL MARQUES
DEVON CASANOVA
IVAN MONLLAO
ALEX CURTO
PORRES
J J VILLALBA
JAVI BENITO
FABRICIO
GENIS CONSARNAU
AITOR GILABART
ALEX CASANOVA
JOBSON RONALDO
ABRAHAM
IVAN CORNEJO
CHUPO
AARON VILA
SOUFIANE
YASSIR SELMOUNI
CRISTIAN MASDEU

39
26
20
20
19
13
13
12
11
11
6
6
4
3
3
3
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

CF SANTA BÀRBARA

Nº JUGADOR P. G.
RAIMON FOSCH
TONI CALAFAT
ALBERT NOGUERA
EDGAR ESBRI
ERIK MURIA 
GUILLEM CASANOVA
ROGER SANTAELLA
ROGER SOLA
ETHAN FORTUÑO
MARC TENA
JOAN MARC
JORDI RODA
AGUSTI MARTI
ALBERT LUCAS
IVAN ARASA 
LLUIS LANSAC
LLUIS MARTI 
XAVIER ARASA

32
28
20
20
20
20
15
14
9
8
6
3
3
3
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7

4
2

2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CF BENISSANET

Nº JUGADOR P. G.

CARLOS FIGUEROA
RAFIK OUALEF
JOAQUIN RIPOLL
JORDI MIRÓ
JOAN VERNET
MARC PALOMAR
MIGUEL GONZALEZ
RICARDO TREIG
MAIOL CABALLERO
GALLEGO
JOAN BARRUFET
RAMON GRAU
ALBERT VIDAL 
ARNAU VIDAL 
AITOR GINÉ
ANDREU
ARAN FRANCH
DAVID
YASSINE AYADI

9
4
3
2
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTA

*FC Ascó i CF Benissanet, el 
llistat està fet pels golejadors 
de la temporada

*Cada jornada hi ha 5 juga-
dors puntuats en cadascun 
dels equips, que serien els 
més destacats del partit, amb 
5, 4, 3, 2 i 1 punt. 

Adri, màxim golejador de l’Ascó. Valcàrcel, pichichi de la 1a catalana. Andi, el més regular de la Rapitenca.



21esports DIARI MÉS EBRE • divendres 9 de juliol / 2021

ESGRIMA 

Durant tot el cap de setmana 
passat, Amposta va acollir 
el campionat de Catalunya 
d’esgrima. Per primer cop en 
la totalitat d’armes: espasa, 
floret i sabre. Dissabte en 
categoria júnior i diumenge 
absoluta. “Enhorabona a tots 
i totes pels grans resultats i 
en especial a la Sala Esgrima 
Amposta - SEA-T els resultats 
remarquen la gran feina que 
fan diàriament”. En categoria 
absoluta triomf d’Àngel Fabre-
gat, Guillem, Gerard i Ferran. 
Grans resultats com també 
en categoria femenina amb 
els tres primers lloc i victòria 
per equips. Pel que fa a la 
categoria júnior, també domini 
absolut de la Sala Esgrima 
Amposta. 

REM  

Resultats més destacats del 
Club Rem Tortosa en el cam-
pionat d’Espanya, categories 
aleví, infantil i veterans, dis-
putat a Banyoles. 4t lloc de la 
final B per al 2X de les alevines 
Laia Pastor i Alexia Àlvarez. 6è 
lloc de la final B per al 4X dels 
infantils Aleix Guzman, Guillem 
Príncep, Leo Vilaubí i Enric 
Padrosa.  1r lloc final B per 4X 
dels veterans Àngel Alonso, 
Carlos Jiménez, José Carlos 
Arasa i Jordi Bernat.

RAGA, TERCER 

Toni Bou (Montesa) va 
refermar diumenge al liderat 
del Mundial de trial, que ha 
guanyat de forma ininterrom-
puda els catorze últims anys, 
en imposar-se al Gran Premi 
Charade, a França. Per signar 
la seva segona victòria de la 
temporada, de la qual s’han 
disputat tres proves, Bou es 
va imposar amb 24 punts de 
penalització, 22 menys que el 
segon, l’italià Matteo Gratta-
rola (Beta), i el tercer, el faldut 
Adam Raga (TRRS). El pilot de 
Piera, de 34 anys, domina la 
general amb 57 punts, deu més 
que Adam Raga, que es manté 
en la segona plaça. 

  TWIRLING
El Club Twirling Deltebre ha 
tornat del Campionat d’Es-
panya, a Múrcia,  en 3 títols 
de campió d’Espanya i un 
subcampionat. 4 medalles, 3 
d’or i una de plata.

FUTB0L SALA
UE Campredó, campió de la 

Lliga Terres de l’Ebre

La Unió Esportiva Campredó 
es va proclamar aquest passat 
dissabte 3 de juliol campió de 
la Lliga Terres de l’Ebre de fut-
bol sala 2020/2021. Després 
de quedar en quarta posició 
a la lliga regular, i guanyar a 
les semifinals al CFS Benifallet 
a la tanda de penals, aquest 
dissabte va disputar al pave-
lló firal de Remolins, la final 
contra el FS Toscà. Tot i co-
mençar perdent per 2-0 els 
campredonencs, ajudats per 
la nombrosa afició que es va 
desplaçar per animar l’equip, 

van poder capgirar el partit 
i acabar guanyant 4-5. La UE 
Campredó disposa d’un equip 
femení De futbol-7, equips de 
futbol-7 des de prebenjamí 
fins a aleví i l’equip de futbol 
sala que ha competit i guanyar 
a la Lligua Terres de l’Ebre de 
futbol sala. “Des de l’ajunta-
ment volem felicitar a tots els 
integrants de U.E. Campredó i 
els seus seguidors”. 
El Marisc Mediterrani AFS Del-
tebre va ser tercer en guanyar 
la final de consolació contra el 
FS Benifallet per 3-4.

L’AMPOLLA
Open de Futbol Platja: 

Cambrils Team, campió

El Cambrils Team es va pro-
clamar campió de la 23ª edi-
ció de l’Open de Futbol Platja 
Ciutat de l’Ampolla, celebrat 
aquest passat cap de setma-
na a la platja de les Avellanes. 
L’equip guanyador va superar 
a la final al conjunt En la Esca-
lera FC per 2-9. 
El Cambrils Team, que ja va 
guanyar l’any 2019, es va em-
portar 2.000 euros; En la Es-
calera FC, segon classificat, 
1.000, i l’equip Toco y me 
voy, que va quedar en terce-
ra posició, 500 euros. A més 
a més, l’equip ampollero Al-

terego Kabuto, que va ocupar 
la quarta posició, tindrà la ins-
cripció pagada per al proper 
any. 
El millor porter del torneig 
va ser Genís Consarnau de 
l’equip En la Escalera FC, el 
millor jugador va ser Suliman 
del Cambrils Team, i el mà-
xim golejador Samuel Garcia, 
també del conjunt guanyador. 

Al torneig, organitzat pel Club 
de Futbol Ampolla amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
l’Ampolla, hi van participar 16 
equips.

Més fitxatges del CH Amposta
El CH Amposta ha anunciat el 
el fitxatge 21-22de Maite Ro-
dríguez. Formada als equips 
base del Club Balonmano River 
EGA d’Andosilla (Navarra), des 
de la temporada 2006 fins a la 
2018, que fou la seva primera 
ja en categoria sénior. La tem-
porada 18-19 fitxa per l’Spor-
ting La Rioja (Logronyo) de Di-
visió d’Honor Plata Estatal, fins 
la 20-21, aconseguint en tres 
campanyes dues participaci-
ons a fase d’ascens a DHF Liga 
Guerreras Iberdrola. 
D’altra banda, el club també 
ha informat que Gemma Gál-
vez continuarà una temporada 

HANDBOL
més al sénior femení de l’Am-
posta Lagrama. Després de 
passar per totes les categories 
base, ara començarà la seva 
quarta temporada al sénior fe-
mení del Club de la seva vida. 
Així mateix, Andrea Guerrero, 
jugadora encara en edat juve-
nil, seguirà i afrontarà la segona 
temporada consecutiva al CH 
Amposta “Lagrama”. La portera 
Helena Piñol, portera formada a 
la base del HC. Perelló, ha aca-
bat com a juvenil i passa també 
al sènior femení. Finalment, Rut 
Pagà, jugadora encara en edat 
juvenil, també formarà part de 
la plantilla del sènior.
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Per fer la base:
• 60 g de farina
• 60 g de sucre
• 2 ous
• 1 pols de sal 

Per fer la mousse:
• 4 ous
• 200 g de sucre
• 2 llimones (necessita-
rem 1 pell de llimona i 
100 ml de suc)
• 350 ml de nata per 
muntar (mínim 35 % MG)
• 22 g de fulles de gelati-
na neutra
• 1 pols de sal

Per fer la cobertura:
• 35 g de gelatina de lli-
mona en pols
• 300 ml d’aigua mineral
• 1 llimona

Per fer la cobertura:
Escalfem el forn a 180 ºc. 
En un bol posem els ous, el 
sucre i, amb l’ajuda de vare-
tes elèctriques, ho blanqu-
egem 5 min aprox. Afegim 
la farina, un pols de sal i ho 
barregem embolcallant  fins 
que quedi una barreja ho-
mogènia. Posem la massa al 
motlle i enfornem a 180 ºC 
15 minuts. Ho retirem del 
forn, deixem refredar sense 
desemmotllar i reservem.

Preparació de la mousse:
Bol 1:  Posem la gelatina a 
hidratar amb aigua freda; 
mínim 5 minuts.
Bol 2:  Pelem una llimona 
evitant agafar la part blanca. 
La barregem amb el sucre  i 
ho triturem amb la picadora 
Bol 3:  Preparem 100 ml de 
suc de llimona   i l’escalfem 
a 80 ºC (amb un cassó al 
foc, o al microones).    Bar-
regem la gelatina escorre-

guda, remenem fins que es 
desfaci i reservem. Bol 4: Per 
muntar la nata, una esto-
na abans posarem un bol a 
la nevera. És important que 
tant el bol com la nata es-
tiguin molt freds.  Amb va-
retes elèctriques muntem la 
nata i la reservem a la neve-
ra. Separem els rovells de les 
clares. Els rovells els posem 
amb el sucre i la pell de lli-
mona (Bol  2). Amb les vare-
tes elèctriques ho blanque-
gem. Queda d’un color més 
pàl·lid i augmenta el volum. 
Bol 5: Amb les varetes elèc-
triques, muntem les clares a 
punt de neu amb un polsim 
de sal. Reservem.
Agafem la barreja dels ous i 
el sucre i   hi afegim la nata 
muntada.   Ho fem amb dues 
vegades, embolcallant de 
baix a dalt. Afegim  2 o 3 ve-
gades   les clares muntades, 
embolcallant amb suavitat 
fins que quedi una barreja 
homogènia. Ho aboquem al 
motlle on tenim la base i ho 
deixem a la nevera cobert 
amb paper film.

PASTÍS
DE MOUSSE DE LLIMONA

INGREDIENTS (4 PERSONES):  

PREPARACIÓ:

Preparem la cobertura:
El pastís, ha de reposar dues 
hores a la nevera. Després 
el traurem i hi posarem al 
damunt rodelles de llimo-
na tallades molt primes.  El 
tornem a posar a la nevera. 
Deixem unes  2 hores més, i 
prepararem la gelatina. Po-
sem 150 ml d’aigua en un 
cassó   i l’escalfem. Quan 
arrenqui el bull parem el 
foc, afegim la gelatina i 
la desfem. Afegim 150 ml 
d’aigua freda, barregem bé 
i reservem. Quan sigui tebi, 
ho aboquem sobre el pastís 
cobrint les rodelles de lli-
mona. Ho tornem a posar 
a la nevera fins que qua-
lli. Recomanem preparar 
aquest pastís el dia abans. 
Bon profit!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 9 de juliol / 2021

I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si tens fills, en 
aquests dies pots 
viure una experièn-
cia entranyable de 
què aprendràs molt. 
Algú et farà una 
proposició sexual 
molt directa. Sigues 
prudent, posa límits.

aquari
21/01 al 19/02

Pots viure un mo-
ment de certa tensió 
entre la parella i 
la teva família i et 
tocarà posar-hi pau. 
Més trobades socials 
que poden portar 
bons contactes 
professionals.

escorpí
24/10 al 22/11

Assumptes profes-
sionals de la parella, 
poden ser un punt de 
tensió entre ambdós. 
Dies per gaudir d’un 
viatge amb la família. 
Has de prendre deci-
sions i ho medites en 
silenci.

balança
24/09 al 23/10

Una amistat passa 
pel procés de ser 
quelcom més. En el 
cas que tinguis pa-
rella podeu adquirir 
més compromís i 
responsabilitats. Fins 
i tot, comprar-vos un 
habitatge.

àries
21/03 al 20/04

Et pots trobar amb 
algunes obligacions i 
despeses relacio-
nades amb els fills. 
Pots conèixer algú 
que t’atrau molt, 
però no et precipitis. 
Assegura’t que 
compartiu valors.

cranc
22/06 al 23/07

La llunació que 
ha tingut lloc al 
teu signe ajuda a 
reafirmar-te i porta 
un extra d’autocon-
fiança. La conjunció 
Venus/Mart a Casa II 
inclina a fer compres 
o inversions.

verge
24/08 al 23/09

En l’amor potser 
has idealitzat a 
algú en excés i toca 
donar-li el lloc que li 
correspon i tocar de 
peus a terra. Això 
t’alliberarà. Tens 
plans de futur que 
t’il·lusionen.

taure
21/04 al 21/05

La conjunció de 
Venus/Urà a Casa IV, 
t’avisa que has de 
reforçar la seguretat 
a la llar. Trobades 
entre germans i 
possibles reunions 
de veïns per posar 
assumptes al dia.

peixos
20/02 al 20/03

Molta intuïció i 
possibles casualitats. 
Senyals de quin és el 
camí correcte en un 
assumpte amorós. 
Has entès que per 
millorar la salut has 
d’augmentar l’exer-
cici físic.

lleó
24/07 al 23/08

Possible tensió amb 
una persona més 
jove en el sector 
professional. Potser 
caldrà ajustar les 
vostres diferències. 
Dies per estar més a 
casa i reorganitzar les 
teves coses.

bessons
02/05 al 21/06

No pots eludir la 
qüestió econòmica 
amb la tensió Sol/
Plutó i cal implemen-
tar l’estalvi o cercar 
una nova font d’in-
gressos. Conversa 
aclaridora sobre els 
teus sentiments.

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

TORTOSA
SEXO, 

MASAJES Y 
MUCHO MÁS

 

VEN A DISFRUTAR 
DE MIS SERVICIOS.

SOY 
INDEPENDIENTE 

EN UN LUGAR 
DISCRETO.

 TE ESPERO...
 

674 852 982

30 AÑOS CACHONDA 
MORBOSA 

COLOMBIANA 
FRANCÉS NATURAL 

PROFUNDO 
GARGANTA CARICIAS 
MASAJES POSTURAS 

BESOS CON LENGUA 
CARIÑOSA FIESTERA 

AMOROSA

AMPOSTA
PAOLA

24 HORAS
633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

632 14 63 86

VEN A 
DISFRUTAR 

DE SEXO, 
MASAJES, UN 
MOMENTO DE 

RELAX.
¡PLACER A TOPE!

TORTOSA

CATALANA 
Frances 

natural fins 
l’última
goteta...

petó negre...

petonera...

722 854 760 617 71 69 20

RUBIA 22 AÑITOS 
DELGADITA  RECIÉN 

INICIANDOSE 
FRANCES NATURAL  

CARIÑOSA 
SIMPATICA SENSUAL 

AMANTE DEL BUEN 
SEXO  24 HORAS

AMPOSTA
NOVEDAD
SCORT

PARTICULAR

632 108 591

877 075 973

TO
R

TO
SA

RELAX
LATINAS,

24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

Alquilo parquing frente Colegio de 
la Consolación en Tortosa

639 59 45 27

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

sagitari
23/11 al 21/12

Una persona de la 
feina té una forta 
atracció per tu i vol 
fer un pas endavant. 
L’economia demana 
que hi posis ordre 
abans que acabis 
tenint problemes 
seriosos.

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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ca, i com que amb l’Iban, la Ma-
ria i l’Olga vam portar la narració 
cap a uns orígens mítics de la 
ciutat, de seguida  me van  vin-
dre les Estrelletes al pensament, 
perquè l’imaginari que han creat 
és molt suggerent. 
Com n’és de suggerent un 
fòssil d’espècie animal amb 
més de 130 milions d’anys?
(riu) Tot i tenir la certesa cientí-
fica del seu origen, natros hem 
configurat tot un imaginari al 
voltant d’aquestes Estrelle-
tes.  Natros, i els nostres pares 
i les nostres mares... i així anar 
tirant enrere. I endavant, també.
De fet, anar a buscar estre-
lletes a Mig Camí el Dijous 
Llarder segueix sent una 
pràctica habitual 
Fixa’t que quan anava a esco-
la,  mos  portaven a fer la bere-
nada allà a Mig Camí i passà-
vem  rato  buscant estrelletes. 
I una vegada,  mons pares  se 
van comprar una caseta, i de les 

Qui no coneix o ha sentit 
parlar d’aquestes restes 

fòssils anomenades Estrelletes 
de Mig Camí de Tortosa? 
El 4 de setembre aquestes 
Pentacrinus neocomiensis, 
que van viure fa uns 100 
milions d’anys, seran els 
dignes protagonistes d’un 
espectacle dintre de les 
activitats de Tortosa Capital 
de la Cultura Catalana 2021. 
Parlem amb Sílvia Delagneau, 
Llicenciada en escenografia 
per l’Institut del teatre de 
Barcelona i l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs, a París. 
Delagneau dirigeix un 
espectacle que comparteix 
amb la Maria Pons, l’Olga Fibla 
i l’Iban Beltran.

Parlem amb Sílvia  Delagneau, 
Llicenciada en escenogra-
fia per l’Institut del teatre de 
Barcelona i l’École  Supérieu-
re  des  Arts  Décoratifs, a Pa-
rís.  Delagneau  dirigeix un es-
pectacle que comparteix amb 
la Maria Pons, l’Olga Fibla i 
l’Iban Beltran.

Com se li va acudir la idea de 
crear un espectacle amb les 
Estrelletes de Mig Camí com 
a protagonistes? 
Bé, la vinculació amb Tortosa i, 
especialment amb la meua in-
fantesa i joventut, la podria ex-
plicar des de múltiples aspectes. 
Però m’interessa molt el treball 
amb la matèria natural, orgàni-

coses que hi havia encara per 
allà guardades, van trobar un 
mosaic fet a base d’estrelletes.
Vaja! I que se n’ha fet?
Lo  van tornar als antics pro-
pietaris de la caseta, o el van 
llençar?? Ara no ho  recordo! I 
no saps encara quin greu  me 
sap  ara mateix, perquè la gent 
amb les estrelletes feia moltes 
coses! Era un objecte molt pre-
uat.
I també envoltat de creences 
populars i llegendes 
Sí, hi ha moltes històries al voltant 
d’aquests fòssils. I mos agrada-
ria saber quines històries podrí-
em trobar, perquè mos ajudaran 
a configurar una Tortosa imagi-
nària i compartida per tothom.
L’espectacle formarà part de 
les activitats de Tortosa Ca-
pital de la Cultura Catalana 
2021
En efecte, i la columna vertebral 
de la nostra proposta serà una 
acció visual-narrativa que  ex-

plique el potencial creatiu i pro-
ductiu que aglutina Tortosa en 
tant que capital cultural.
Un espectacle on també pre-
domina la figura de la Dona
Sí, en aquesta proposta atorga-
rem, també, una atenció especi-
al a la figura de la Dona.
De quina manera?
Per exemple, a la dona protago-
nista de la jota tortosina, però  
també a les dones lluitadores 
com les de l’ordre de l’atxa i les 
dones sàvies en cures, en plan-
tes, en artesania, en gastrono-
mia. La llengua mare.
M’agrada la idea!
De fet, volem donar protago-
nisme a totes les dones que han 
vetllat per transmetre el seu co-
neixement de generacions en 
generacions, com a grans mo-
tors de la cultura Tortosina.
Una combinació de tradició, 
present i futur?
En efecte. La tradició  mos  en-
riqueix, la reconeixem com a 

pròpia i la tindrem present, en 
aquesta proposta, però mira-
rem de cara al futur, partint de 
les nostres idees compromeses 
amb la contemporaneïtat.
Un espectacle a l’aire lliure
Sí. El repte de crear una acció 
com aquesta a l’aire lliure ens 
motiva a buscar un llenguatge 
plàstic compacte i poderós per 
si sol però, alhora, que  dialo-
gue amb la catedral i el riu, dos 
emblemes de la ciutat.
Aprofiteu aquesta presenta-
ció per a fer una crida
Sí, és allò de què parlàvem 
abans, les estrelletes de Mig 
Camí. Estem segures que hi ha 
tantes històries i creences al 
voltant d’aquestes estrelletes 
com gent mos  les puga contar. 
I això és el que busquem: per-
sones amb ganes de compartir 
aquestes històries.
Segur que en trobareu!
Mos  encantaria, fins i tot, que 
sortís gent que  puga  ensenyar 
aquestes estrelletes; saber com 
les guarden, si en pots o si en 
caixetes o si en un mosaic com 
aquell que mons pares van do-
nar... imagina’t que torna a apa-
réixer  aquell mosaic! Seria fan-
tàstic poder fer una exposició 
amb totes les estrelletes recolli-
des per la gent de Tortosa.
Ens podeu avançar el dia i 
hora de l’espectacle?
El 4 de setembre cap al caure la 
tarda, perquè la llum,  lo  riu, la 
catedral... ajudin a que l’escena-
ri tingui una plasticitat especial.

SÍLVIA DELAGNEAU 
LES ESTRELLETES DE MIG CAMÍ
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Maria Pons Olga Fibla Iban Beltran


