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Gerard Badia, fitxatge mediàtic de l’Ascó

                    P17

Gerard Badia, jugador d’Horta de Sant Joan, ha estat els darrers anys al Piast Gliwice, 

de la primera divisió de Polònia, on va ser campió de lliga i es va convertir en un 

idol de l’afició. Gerard, als 31 anys, ha decidit no seguir, per tornar a prop de casa. 

Per aquest motiu, tot i que ha rebut moltes ofertes, s’ha declinat per la de l’Ascó a 

Tercera divisió. Fou presentat ahir com un fitxatge mediàtic
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EDITORIAL
Que el no llegir no ens faci perdre l’escriure

Edita:

En l’últim baròmetre del 
Centre de Recerques 

Sociològiques (CIS), l’atur torna 
a ser la principal preocupació 
dels espanyols.
En canvi, el coronavirus descen-

deix a la tercera plaça de la llista, 

amb la seva cota més baixa des 

de principi d’any. Aquests són els 

“top ten” dels problemes que ens 

preocupen, però també és una 

cortina de fum que no deixa veure 

un soterrat escenari de manipula-

cions com per exemple, la  neo-

llengua. Cada cop ens posem més 

durs i no perdonem el llenguatge 

sexista inventant un llenguatge 

que no solament designa noms 

sinó que prescriu noves realitats. 

El pare i la mare, per citar tan sols 

un dels últims canvis, deixen de 

ser tals per passar a convertir-se 

en progenitors no gestant i ges-

tant... Caldria reflexionar seriosa-

ment sobre tot allò que és políti-

cament correcte... Sembla que hi 

ha un poder executiu, una “nova 

classe” que pretén transformar 

totes les institucions de la socie-

tat, la família, la paternitat i mater-

nitat, la descendència..., inventant 

una neollengua.

Recordo que a La seducció de 

les paraules, Alex Grijelmo aporta 

dues idees claus per comprendre 

la directa relació entre paraules i 

llibertat: primer, que les paraules 

s’arrelen en la intel·ligència, crei-

xen amb ella i són la llavor d’una 

herència cultural que transcen-

deix a l’individu; segon, que elles 

viuen en els sentiments, en l’àni-

ma i en la memòria, són embrions 

d’idees, germen del pensament i 

estructura de les raons.

En les societats obertes, quan 

s’ajunten el dèficit en la qualitat 

educativa i l’acció d’autoritats i 

grups que impulsen projectes ex-

cloents d’exercici de poder, l’ús 

polític de la llengua es va empo-

brint i corrompent. Com opera 

aquest procés? Mitjançant la de-

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

liberada saturació de la llengua 

amb llocs comuns, insults, relats 

en comptes d’arguments, parau-

les conegudes deformades en el 

seu significat original, fal·làcies 

sobre la història, paraules noves 

per estimular certes emocions 

(odi, fàstic, por) i prohibició d’ús 

de certes paraules o idees (cen-

sura), per tal de dividir la societat 

entre víctimes i victimaris, bons 

i dolents, i establir amb això les 

bases d’una futura organització 

social de tall autoritari. La llibertat 

de pensament i expressió són les 

primeres víctimes en aquest pro-

cés. El segueixen el degut procés 

i l’Estat de Dret. L’humor, la lite-

ratura, el dret i la política també 

són víctimes de l’autocensura, la 

censura, la banalitat i la presump-

ció de culpa i, sense advertir-ho, 

la llengua d’aquestes societats 

obertes va sent afeblida per llen-

gües artificials o  neollengues. 

L’educació, des dels fonaments, 

des de la base, sense dreceres, 

farà que els nostres joves s’esca-

pin d’aquestes onades d’aliena-

ció?

www.ebrexperience.cat
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COMPLIR EL 
CONFINAMENT 
NOCTURN 
Els Mossos d’Esquadra refor·
çaran encara més, a tot el país, 
el dispositiu especial d’estiu 
per fer complir el confinament 
nocturn i altres restriccions a 
causa de la covid. El conseller 
d’Interior, Joan Ignasi Elena, 
ha explicat que hi haurà uns 
300 efectius i unes 100 do·
tacions més: 17 d’ordre públic 
amb 100 agents, 51 dotacions 
de seguretat ciutadana, i 35 
més de paisà amb 70 agents. 
A més, augmentarà la coor·
dinació amb les policies locals 
i es començaran patrullatges 
específics a les 22 hores per 
començar a informar els ciu·
tadans de les noves mesures. 
El conseller ha explicat que 
ja hi ha a la pàgina web del 
Departament d’Interior el cer·
tificat d’autoresponsabilitat 
amb “bàsicament les mateixes 
excepcions” que en l’anterior 
toc de queda. 

MESURES 
El Diari Oficial de la Generali·
tat de Catalunya ha publicat 
aquest dijous les restriccions 
contra la covid anunciades 
pel Govern el passat dilluns. 
La publicació suposa la seva 
entrada en vigor, després 
que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya hi donés 
el vistiplau dimecres. Així, 
els establiments públics i les 
activitats hauran de tancar 
de 00.30 a 6 hores. També es 
limiten les reunions i trobades 
familiars i socials a un màxim 
de deu persones, tant en pú·
blic com en privat, excepte si 
són bombolles de convivència. 
També es prohibeix menjar o 
beure en grup a l’espai públic.

SALUT 
La directora assistencial 
adjunta d’Atenció Primària de 
l’ICS, Ariadna Mas, ha explicat 
que les visites als centres 
d’atenció primària per casos 
sospitosos de covid s’han 
multiplicat per cinc en dues 
setmanes.

MÉS 
NOTÍCIES

Mar Lleixà: “entre tots i totes hem de frenar la corba”
El delegat territorial del Go-
vern a les Terres de l’Ebre, Al-
bert Salvadó, amb la directora 
territorial de Salut, Mar Lleixà; 
el cap de la Regió Policial dels 
Mossos d’Esquadra, Vicenç 
Lleonart, i el responsable de 
Protecció Civil de les Terres 
de l’Ebre, Miquel Alonso, van 
fer una valoració de la situ-
ació actual de de Covid19, 
arran de les noves mesures 
que s’implementen. El mis-
satge va ser de que cal mol-

ta responsabilitat individual en 
uns moments molt complicats. 
“Semblava que les expectatives 
podien permetre el relaxament, 
però s’ha comprovat que no és 
així i estem immersos en una 
cinquena onada en una època 
complicada, com és l’estiu. Per 
això màxima responsabilitat i 
prudència”, va dir el delegat. 
Mar Lleixà va incidir també en 
fer “una crida a la responsa-
bilitat. Entre tots i totes hem 
de frenar la corba. I no cau-

re amb la relaxació de pensar 
que ara el virus afecta als joves 
i aquests no tenen tantes di-
ficultats. Es un error caure en 
aquest parany per molts mo-
tius. Dilluns celebràvem que 
no teníem cap ingressat a l’UCI 
però ara en tornem a tenir dos, 
de 35 i 48 anys. Són dos perso-
nes que no estaven vacunades i 
això ens comporta també veu-
re la importància de la vacuna-
ció. Al Verge de la Cinta hi ha 
5 persones més ingressades en 

planta, entre 35 i 67 anys. Dos 
d’elles no estaven vacunades. 
A l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús hi ha dos ingressos 
en planta, i en aquest cas si 
que són dues persones que 
estan vacunades. Això de-
mostra que és vital la vacu-
nació però que no hi ha una 
eficiència del 100%, degut a 
les variants que van aparei-
xent. Cal ser molt prudents i 
seguir les mesures fixades, en 
tot moment”.

El risc de rebrot a les Terres de l’Ebre està per sobre 
dels 500 punts aquesta setmana

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’elevaven 
ahir dijous a 12.209 -tenint 
en compte totes les proves- 
(la setmana passada eren 
11.706).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 503 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
334). La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 1,39 (la 
setmana passada era 2). És su-
perior a l’1 i això significa que 
la pandèmia creix. El risc de 
rebrot està ara en 511 (408 di-
vendres passat). 
S’ha disparat de nou. Per co-
marques (el risc molt alt), la 

Ribera d’Ebre està en 243. El 
Montsià en 575 i al Baix Ebre 
amb 623. La Terra Alta està a 
387. 
(Les quatre tenen un nivell 
molt alt)
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 122 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 181 
(igual quen setmana passada). 
Segons les dades oficials fa-
cilitades ahir per Salut, hi ha 7 
persones hospitalitzades (to-
tes elles al Verge de la Cinta). 
I també ahir dijous es comp-

tabilitzaven 8 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(2 per covid). Setmana passada 
eren 5 (2 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens entre el 4 de 
juliol i l’11 de juliol és de 219 
per cada 100.000 habitants. 
El 12,69 % de les proves que es 
fan donen positiu (8,75 diven-
dres passat). 
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 110.164 persones. 
Un total de 94.820 han rebut ja 
la pauta completa. 
La majoria dels casos positius 
són persones menors de 30 
anys.

 No obstant,  la pressió 
hospitalària al Verge 
de la Cinta es manté 

estable: 
ahir dijous, 

8 persones a l’UCI, 
2 d’elles per Covid.

La majoria dels casos 
positius són persones 

menors de 30 anys

NOVES MESURES
El Govern amplia el toc de queda a 161 municipis i 

preveu prorrogar-lo almenys tres setmanes seguides
El Govern ha ampliat la petició 
del toc de queda nocturn a tres 
municipis més dels anunciats 
aquest dimecres al vespre, i ara 
són 161 en total. 
A més, la portaveu, Patrícia Pla-
ja, ha vaticinat que probable-
ment es demanarà la pròrroga 
del confinament nocturn durant 
les properes dues setmanes, ja 
que no hi haurà prou temps per 
millorar la situació epidemiolò-
gica. El conseller de Salut, Jo-
sep Maria Argimon, ha insinuat 
que les xifres, tot i molt dolen-
tes actualment, poden millo-
rar lleugerament en el cas dels 
joves properament. La llista de 
municipis afectats pel confina-

ment nocturn que el Govern ha 
demanat de la 1 de la matinada a 
les 6 del matí per set dies prorro-
gables s’amplia amb tres munici-
pis més, ja que ara també com-
pleixen els paràmetres marcats: 
tenir més de 5.000 habitants i 
una incidència acumulada a set 
dies (IA7) igual o superior a 400 
casos de covid-19 per 100.000 
habitants o bé estar rodejats per 
altres municipis amb aquests ín-

dexs. La mesura afectarià el 78% 
de la població.
Deltebre està entre el llistat de 
158 municipis de tota Catalu-
nya on s’aplicaria el toc de que-

da nocturn. Serà l’únic municipi 
ebrenc afectat per unes noves 
mesures que es preveu que ja 
comencin aquest cap de setma-
na. 

Deltebre, únic municipi 
ebrenc entre els 161 de 

tot Catalunya

Foto: ACN
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JOVENTUTS 
MUSICALS 
Les Joventuts Musicals de 
Tortosa van fer dimecres 
la presentació de la nova 
junta de l’entitat així com 
de les activitats que tenen 
previstes per als pròxims 
mesos. “La nova junta vol 
complementar l’oferta 
musical a Tortosa i atreure 
visitants de tot el territori 
amb propostes de qualitat”. 
La primera activitat prevista 
serà Birthday Party – Raquel 
Andueza i la Galania, el 17 
de setembre, 20h – Reials 
Col·legis.

‘ELS GROTESCOS’
Amb motiu de la capitalitat 
cultural de la ciutat i de la 
Festa del Renaixement, 
Tortosa vol visibilitzar un 
dels elements arquitectònics 
més característics d’aquesta 
època artística: els grotes·
cos. Uns ornaments que 
vesteixen els Reials Col·legis 
de Tortosa, i que es podran 
visitar gràcies a una exposi·
ció que està prevista pel dia 
21 de juliol a la ciutat.  

CONSELL 
COMARCAL
Una vintena d’alumnes 
participen en el curs de 
monitors/es de lleure orga·
nitzat pel Consell Comarcal 
del Baix Ebre a Tortosa, del 
12 al 23 de juliol0.

MÉS 
NOTÍCIES

Corembe va fer ahir una concentració en contra de la demolició del monument de la 
Batalla de l’Ebre i diumenge la farà la Comissió per la Retirada de Simbols Franquistes
La retirada del monument de 
la Batalla de l’Ebre de Tortosa 
va quedar suspesa per odre 
judicial. El jutjat contenci-
ós-administratiu número 2 
de Tarragona, que porta el 
cas, va resoldre favorable-
ment sobre les mesures cau-
telars demanades pel col·lec-
tiu Corembe (Col·lectiu per 
la reinterpretació del monu-
ment de la Batalla de l’Ebre), 
el grup ciutadà que reclama 

reinterpretar el monòlit. El Go-
vern exigia celeritat en la reso-
lució per tal de poder reactivar 

La retirada del 
monument va 

quedar suspesa per 
ordre judicial, fins 

resoldre les mesures 
cautelars

els treballs previs per desman-
tellar el polèmic monument, 
una actuació que la jutgessa va 
paralitzar fins resoldre les me-
sures cautelars, que finalment 
ha estimat, segons el TSJC. Des 
del Corembe s’aplaudeix la no-
tícia, si bé es fa amb prudència. 
Corembe i Tortosins pel mo-
nument va fer ahir dijous una 
concentració en contra de la 
demolició del monument i per 
reivindicar la reinterpretació del 

monòlit. 
Per la seua part, la Comissió 
per la Retirada de Símbols Fran-
quistes ha convocat una  con-
centració per al diumenge a les 
21,30h a la platja fluvial de Fer-
reries. “En el decurs de la con-
centració es donarà a conèixer 
el nou projecte artístic d’Ignasi 
Blanch”.
La Comissió ha efectuat “una 
crida a la ciutadania per fer sen-
tir la veu antifeixista i democrà-

tica de Tortosa i les Terres de 
l’Ebre davant la paralització 
cautelar de les obres”.

La Mostra de Jazz de Tortosa programa 28 propostes musicals 
arreu de la ciutat

Un total de 24 concerts, quatre 
sessions DJ, exposicions, pro-
jeccions de cinema i una pro-
posta gastronòmica paral·lela, 
donaran contingut al progra-
ma d’actes de la 28a Mostra de 
Jazz de Tortosa. S’allargarà des 
del 30 de juliol fins al 14 d’agost, 
amb actuacions a bona part de 
la ciutat. El centre neuràlgic de 
l’edició d’enguany estarà situat 
al Museu de Tortosa, on tin-
dran lloc els quatre concerts 
centrals: el primer, a càrrec 
de la cantant Susana Sheiman, 
acompanyada d’un dels trom-
petistes amb més projecció in-
ternacional de l’Estat espanyol, 

David Pastor. Serà el divendres 
30 de juliol, en el concert que 
obrirà la 28a Mostra.
Posteriorment, el dilluns 2 
d’agost, serà el torn de la Tor-
tosa Big Band amb un ampli 
repertori d’una formació amb 
músics de les Terres de l’Ebre 
que acumulen una llarga tra-
jectòria. 
El dissabte 7 d’agost està pre-

ACTUALITAT
Tortosa organitza un Ban de la Festa del Renaixement  
amb un centenar d’actes i una vintena de propostes
Del 22 al 25 de juliol, l’esperit del 
Renaixement es viurà a carrers i 
places del nucli antic de Torto-
sa. No serà, però, en el format 
habitual de la Festa del Renaixe-
ment: les mesures vigents per la 
situació de pandèmia que enca-
ra segueix afectant les activitats 
que es poden dur a terme fan 
inviable poder organitzar una 
edició com les dels anys ante-
riors. En el seu lloc, l’Ajuntament 
de Tortosa ha programat un Ban 
de la Festa del Renaixement: 
una celebració a mode d’avan-
çament de tot allò que vindrà al 
2022, quan s’espera, aleshores 
sí, poder recuperar el format 
clàssic. L’any que ve es podrà 
viure, doncs, la 25a edició de la 

Festa del Renaixement, recupe-
rant el mercat d’època, la ruta 
de les tavernes, les desfilades, 
la presència de companyies in-
ternacionals i el bullici de la ciu-
tadania pels carrers del centre. 
Fins que este moment no arri-
be, enguany s’han previst gaire-

bé una vintena de propostes en 
recintes acotats, amb capacitat 
limitada i amb totes les mesures 
de prevenció davant la covid. En 
total, prop d’un centenar d’ac-

tes, comptats els diferents passis 
previstos, que s’allargaran des 
de dijous fins a diumenge i que 
estaran repartits a tots els barris 
del centre històric de Tortosa

Les mesures vigents 
per la situació de 

pandèmia segueixen 
afectant les activitats 

per poder fer una 
edició com les 

anteriors

Del 30 de juliol al 14 
d’agost

vista l’actuació dels Uroz Jazz 
Dealers, “una proposta agosa-
rada”, tal com la descriu el di-
rector de la Mostra, Xavi Ber-
tomeu, que recull l’essència 
inicial de la música del jazz a 

Nova Orleans i la trasllada a un 
nou format comercial per re-
descobrir el gènere. 
El programa incorpora, per se-
gon any, la visita del grup Patáx 
per al dijous 12 d’agost.
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CARTELL FESTES 
L’alumnat de l’Escola d’Art i 
Disseny d’Amposta, Esardi, 
ha sigut l’encarregat de fer el 
cartell de Festes Majors. En 
concret, enguany, l’autora és 
Anaïs Faiges qui ha fet un car·
tell amb la tècnica del dripping.

D’altra banda, quant al Poble 
Nou, les Festes Majors seran 
del 5 al 8 d’agost. “Comença·
rem amb la presentació dels 
representants i una nit de focs 
i ball el dijous 5”, explica el 
regidor de Poble Nou i Nuclis 
Aïllats, Agustí Tirado, qui tam·
bé afegeix que les altres tres 
nits també hi haurà música: el 
divendres Nit Jove amb En&·
Ton, i dissabte i diumenge ball 
amb orquestra. Tot sempre la 
regulació que comporti l’evo·
lució sanitària que, lògicament, 
podria generar modificacions 
si fos necessari. 

CINC NOUS AGENTS 
L’1 de juliol es van incorporar 
tres agents interins al cos de 
Policia Local d’Amposta. Es 
completava així la incorporació 
dels 5 agents (una es va in·
corporar el 8 de juny i l’altre el 
24) que van passar les proves 
de selecció de les 6 places 
d’agents interins ofertades per 
l’Ajuntament. Una ha quedat 
deserta. En total, la plantilla 
disposa de 38 membres.

PROJECTE VIA DE 
ZAFAN 
La comissió de seguiment del 
Projecte Via de Zafán, que 
va guanyar la votació dels 
pressupostos participatius Tu 
fas Amposta!, es va reunir per 
comprovar de primera mà com 
havia quedat després de la 
neteja de l’espai i comprovar 
l’estat actual del projecte.

MOTONÀUTICA  
Demà dissabte, dia 17 de juliol, 
està previst que a Amposta 
es celebri la cinquena regata 
puntuable per al Campionat 
de Catalunya i d’Espanya de 
motos aquàtiques 2019.

MÉS 
NOTÍCIES Amposta prepara les primeres Festes Majors 

adaptades a la covid
Unes Festes Majors quilòmetre 
zero, amb música, activitats 
familiars, el pregó i la presen-
tació de representants i bous 
a la plaça mòbil. Activitats 
pensades amb la normativa 
covid-19 vigent però adapta-
bles a mesures més restricti-
ves en cas de necessitar-se. 
Del 13 al 22 d’agost Amposta 
es prepara per a celebrar les 
seves primeres festes majors 
post covid-19. “Hem dissenyat 
un tast de festes amb la reali-
tat que tenim ara mateix, però 
com portem fent des de fa un 
any, ens adaptarem a la realitat 
del moment i farem allò que 
puguem fer dins la normati-
va” assenyala l’alcalde, Adam 
Tomàs, qui aquest dilluns al 
matí ha presentat es principals 
eixos programa i cartell de 

festes d’Amposta, però també 
del Poble Nou, juntament amb 
Ramon Bel, regidor de Festes, 
Marc Fornós, regidor respon-
sable dels actes taurins, i Agustí 
Tirado, regidor de Poble Nou i 
nuclis aïllats.
L’exterior del pavelló 1 d’Octu-
bre i el parc dels Xiribecs seran 
els dos punts neuràlgics de les 
activitats, tal i com ha explicat 

el regidor de Festes.
Pel que fa al programa d’espec-
tacles taurins, el regidor Marc 
Fornós, ha assenyalat que les 
tardes de bous i els bous embo-
lats es faran a una plaça mòbil 
amb control d’aforament i totes 
les mesures fixades pel Procicat. 
Així, s’organitzaran cinc tardes 
de correbous a la plaça  (del 
dimecres 18 al diumenge 22), 

mentre que les diferents penyes 
taurines de la ciutat faran una 
desencaixonades de bous cerrils 
per la tarda i embolades per la 
nit. “Els actes taurins comença-
ran a les 7 de la tarda i acabaran 
sobre les 10:30h per accedir-hi 
la gent haurà de pagar 5 euros la 
tarda, però amb un abonament 
de cinc dies per 15 euros”, afe-
geix Fornós.

Activitats 
pensades amb la 
normativa vigent 
però adaptables 
a mesures més 

restrictives en cas de 
necessitar-se

DEL 13 AL 22 D’AGOST

El ple extraordinari de l’Ajun-
tament d’Amposta d’aquesta 
setmana va aprovar una mo-
dificació de pressupost per 
poder avançar  inversions per 
valor 541.116 euros, molts dels 
quals acabaran sent subvenci-
onats  pels aiguats del Glòria. 
Amb aquest avançament de 
recursos està previst “subs-
tituir la coberta de les pistes 
de Futbol Sala,  amb un pres-
supost de 105.513,25 euros; 
arranjar el camí de les 7 Pi-
ques, amb un pressupost de 

local, s’ha ampliat l’objecte 
de les subvencions, incorpo-
rant a més de la implantació i 
modernització del comerç, la 
seua innovació i els serveis i 
les activitats dinamitzadores. 
Així mateix, s’amplien els be-
neficiaris, incorporant a més 
de les empreses, les associa-
cions sense ànim de lucre, els 
gremis i empreses agrupades 
representatives del comerç. Es 
millora també el procediment 
de tramitació, simplificant-lo i 
fent-lo més eficaç.

El Ple extraordinari aprova una modificació de 
pressupost per poder avançar inversions

13.352,68 euros;
arranjar diversos camins, amb 
un pressupost de 415.208,07 
euros i adquirir material per 
a la posada en funcionament 
del FabLab Terres de l’Ebre, 
amb un pressupost de 7.042 
euros”. 
D’altra banda, el ple també va 
aprovar les bases reguladores 
de la concessió de subven-
cions en l’àmbit del comerç, 
dels serveis i les activitats. 
Amb la voluntat de fer més 
eficient el suport al comerç 

Dos monticles de sediments 
amb 33 monedes de ceràmi-
ca incrustades a cadascun. 
Una gerra i una palangana 
amb aigua del canal de la 
Dreta just al costat. L’artis-
ta Àlvar Calvet, guanyador 
de l’última convocatòria del 
certamen XYX del Centre 
d’Art de les Terres de l’Ebre 
– Lo Pati, vol plantejar, així, 
una reflexió sobre l’actitud 
davant del problema de la 
manca de sediments que pa-
teix al delta de l’Ebre. L’obra 
efímera ‘Guanyar terreno’, 

instal·lada a Amposta, proposa 
a reflexionar a través d’una ac-
ció interactiva: a canvi d’agafar 
una moneda de terra cuita de 
la zona de la Pobla de Segur i 
Tremp, demana que s’empor-
tin cinc quilos de sediment a 
un punt fràgil del Delta. Si con-
sideren que el problema no 
va amb ells, poden rentar-se 
les mans. Calvet, originari de 
la zona del Pallars Jussà on 
des de gairebé sis dècades es 
troben alguns dels embassa-
ments més importants de la 
conca de l’Ebre, ha analitzat 

la seva experiència personal 
quan, des de petit, ha anat ve-
ient com s’ha anat reduint el 

nivell de l’aigua i s’han creat 
illes al mig dels pantans cada 
cop més grans.

75.400 euros a 
21 projectes de 
lleure d’estiu
12 casals d’estiu, 10 campus 
esportius, unes colònies i  
un casal per a joves. Són els 
24 projectes de lleure que 
aquest estiu s’ofereixen a la 
ciutat d’Amposta i que ofer-
ten 1.131 places de lleure de 
temàtiques molt variades, 
182 de les quals es destinen 
a famílies de Serveis Soci-
als. 21 d’aquests projectes 
rebran una subvenció de 
l’Ajuntament per un valor 
total de 75.400 euros. 

L’obra guanyadora de l’XYZ planteja a Amposta una reflexió sobre 
el problema dels sediments al delta de l’Ebre

Calvet ajudant a rentar les mans al regidor, Ramon Bel, en la instal·lació de l’obra efímera.
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DELTEBRE DANSA 
Deltebre Dansa es va cancel·
lar divendres passat arran 
de l’evolució ascendent 
de casos de coronavirus a 
Catalunya i, especialment, 
a Deltebre. El festival, que 
es trobava a l’equador de 
la setzena edició, ja s’havia 
redimensionat amb la sus·
pensió dels espectacles amb 
públic i els tallers d’iniciació 
per evitar la interacció entre 
els participants i ciutadania. 
Els organitzadors van asse·
nyalar que la cancel·lació fou 
una “decisió difícil de pren·
dre”, però, van prioritzar 
la salut dels participants, 
professors i dels veïns del 
municipi.

“NO VULL” 
Ahir dijous es va presen·
tar el projecte NO VULL 
impulsat per Cristina Jobs 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Deltebre. 
Aquest projecte vol acon·
seguir generar consciencia 
ciutadana mitjançant les 
sensacions que transmeten 
les escultures hiperrealistes 
elaborades per Cristina Jobs. 
En aquest cas, es tracta 
d’un projecte artisticosocial 
que vol analitzar les reacci·
ons de les persones davant 
de situacions incòmodes, 
visibilitzar el dret d’elecció a 
la reproducció i obrir debat 
davant d’aquesta problemà·
tica existent. 

MUSCLO 
PROTAGONISTA 
Des del dia 9 de juliol i 
fins al proper 1 d’agost, el 
musclo serà el principal pro·
tagonista de la cuina dels 
restauradors de Deltebre. 
17 restaurants participen 
en les Jornades Gastronò·
miques del Musclo oferint 
diferents menús degustació, 
que oscil·len entre els 23€ 
i els 65€. I tapes que es 
poden consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament. Tot 
sempre adaptat a l’actual 
situació.

MÉS 
NOTÍCIES Dos detinguts per robar de matinada dins d’un 

domicili mentre la família dormia
Dos joves foren detinguts –i 
un d’ells ja va ingressar a la 
presó per ordre judicial- com 
a presumptes autors del roba-
tori amb força a l’interior d’un 
domicili de Deltebre mentre el 
propietari i la família dormien. 
El passat dilluns, cap a les sis 
de la matinada, el mateix pro-
pietari es va adonar que havi-
en entrat a la casa forçant una 
finestra i havien regirat tota la 
planta inferior. Poc després, va 
intentar impedir que un dels 
lladres robés també el seu cot-
xe de dins de la parcel·la. El lla-
dre el va envestir, el va colpejar 
i fer-lo caure causant-li lesions 
de caràcter lleu. El vehicle va 
acabar quedant atrapat en un 
desguàs mentre feia marxa en-

rere i el seu conductor va fugir 
corrents.
Els propietaris van trobar a fal-
tar de l’interior de la casa apa-
rells electrònics –ordinadors 
i tauletes-, així com rellotges, 
diners en efectiu i targetes de 
crèdit. Durant el dispositiu de 
recerca posat en marxa, Mos-
sos i policia local de Deltebre 
van acabar localitzant dos ho-
mes a l’interior d’un vehicle 
estacionat en un carrer de la 

mateixa població, un dels quals 
concordava amb la descripció 
del lladre. L’escorcoll va per-
metre trobar-los diversos ob-
jectes que haurien acabat de 
sostreure del domicili. La res-
ta es van localitzar a l’interior 
del vehicle accidentat i aban-
donat durant la fugida. Els dos 
detinguts, veïns de l’Ampolla i 

Deltebre de 20 i 21 anys, van 
passar aquest dimarts a dispo-
sició judicial com a presump-
tes autors d’un robatori amb 
violència. El jutge de guàrdia 
de Tortosa va ordenar l’ingrés 
a la presó pel considerat autor 
material del robatori, mentre 
que l’altre va quedar en lliber-
tat amb càrrecs.

Un dels arrestats ha 
ingressat a la presó 

com a presumpte autor 
de l’assalt

DELTEBRE

S’incorporen 11 agents policials i 
2 cívics per a la temporada d’estiu

Amb l’arribada del mes de ju-
liol, i la conseqüent tempo-
rada d’estiu, l’Ajuntament de 
Deltebre ha ampliat l’equip de 
la Policia Local per reforçar 
la seguretat al nucli de Riu-
mar i al casc urbà de Delte-

bre, i el control a les platges 
de la Marquesa, de la Bassa 
de l’Arena i del Riumar. Per 
aquest motiu, el cos de la 
policia s’incrementarà en el 
transcurs de l’estiu amb 11 
nous policies i 2 agents cívics.

L’Ajuntament de Deltebre beneficia a 55 empreses amb els 
ajuts de la COVID-19 d’aquest any 2021

La darrera Junta de Govern 
Local, ha aprovat l’adjudicació 
de 8.492,50€ en ajuts lineals 
per al teixit empresarial afec-
tat per la pandèmia de la CO-
VID-19. Unes ajudes que se 
sumen a les atorgades l’any 
anterior i que enguany, a cau-
sa de la incertesa del context 
actual, han mantingut la seva 
vigència. En total, han estat 
55 empreses, comerços i au-
tònoms que s’han vist benefi-
ciats i beneficiades. L’alcalde, 

Lluís Soler: “entenem que en 
un context d’incertesa com 
l’actual, és més important que 
mai estar al costat de les fa-
mílies del municipi reforçant 
els ajuts socials i, a la vegada, 
reforçant les accions relaci-
onades amb la dinamització 
econòmica per tal que ningú 
es quedi enrere”. Pel que fa a 
la classificació dels ajuts per 
sectors, l’àmbit de la restau-
ració i la hostaleria ha estat el 
més beneficiat amb 25 ajuts, 

seguit de les activitats comer-
cials, amb 16, les activitats del 
servei turístic, amb 6, les acti-

vitats d’educació i lleure, amb 
4 sol·licituds, les activitats es-
portives, amb 3, i altres amb 1.

Desplegament de dispositius DEA en 
punts clau del municipi de Deltebre

Deltebre compta amb tres 
nous desfibril·ladors externs 
automàtics (DEA) que s’han 
instal·lat al Passeig Marítim 
de Riumar, al mercat de Je-
sús i Maria, i al mercat de La 
Cava. Se sumen als 6 que 
estan ubicats en diferents 
equipaments i als 2 mòbils 
de la Policia Local. Des de 

l’Ajuntament, al setembre, 
s’impulsarà una formació 
per facilitar que la ciutadania 
propera als aparells disposin 
dels coneixements bàsics 
per al seu funcionament, tot 
i que no és imprescindible 
haver rebut una formació 
específica ja que el seu ús és 
intuïtiu.
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CAMARLES: 
TORNA LA FESTA 
MAJOR 
Aquest mes, Camarles es 
prepara per a la Festa Major 
de Sant Jaume, que tindrà 
lloc del 21 al 25 de juliol amb 
un format reduït respecte a 
edicions anteriors i, sobre·
tot, adaptat a la pandèmia. 
De de l’Ajuntament han 
indicat que “recordem que 
la programació es pot veure 
afectada en funció de les 
mesures que vagi prenent el 
Procicat”.

PAÜLS 
L’Ajuntament va informar 
dimecres que han finalitzat 
les obres d’arranjament 
del camí de la Carretera 
Nova. S’ha arranjat un 
tram del camí i també les 
cunetes de formigó. Ja es 
pot circular·hi, però amb 
precaució els propers dies. 
Una actuació amb un cost 
de 11.705,01€, que comptarà 
amb un suport econòmic de 
la Diputació de 10.278,75€.  
“Disculpeu les molèsties, 
seguim treballant per un 
poble millor”.

L’ALDEA 
A més de descobrir al 
pregoner de les FEMLA21, 
també es van sortejar les 
Pubilles i Hereus Majors del 
2020 i el 2021, que són:
Hereuet Major 2020 – Dídac 
Garcia Fabuel;  Pubilleta 
Major 2020 – Aydé  Royo 
Pujol; Hereuet Major 2021 
-Iago Esmel Rodríguez; 
Pubilleta Major 2021  - Nú·
ria Sorribes Bonfill; Hereu 
Major 2021  - Pau Salvadó 
Caballé i Pubilla Major 2021 
– Anna Alifonso Pla.

MÉS 
NOTÍCIES Arranjament camí Lligallo de Vidre i camí de les 

Escoles de l’Hostal
Des de la Regidoria d’Acció 
Urbana  i Rural de l’Ajunta-
ment de l’Aldea s’han execu-
tat dos camins que “estaven 
molt deteriorats i que neces-
sitaven una actuació de mi-
llora urgent”. Mitjançant una 
subvenció de la Diputació 
de Tarragona s’ha arranjat el 
camí del Lligallo de Vidre i el 
camí de les Escoles de l’Hos-
tal. Dos camins d’una longi-
tud de més d’un kilòmetre, 
ens els quals s’ha procedit a 
la neteja lateral de la vegeta-
ció i la posterior tirada de sor-
res i compactació. Finalitzant 
amb un doble tractament de 
reg asfàltic. Pepe Caballé re-
gidor d’Acció Urbana i Rural: 
“quan ara fa poc hem arribat 

a l’equador de la legislatura 
portem executats en la Di-
putació més de 4 kilòmetres 
de camins asfaltats. Des de 
la Regidoria s’està treballant 
en altres camins per execu-
tar-los abans de final d’any 
perquè també es troben en 
mal estat. La millora dels ca-
mins rurals és una de les pri-
oritats que ens hem marcat 
aquesta legislatura“. 

“La millora dels camins 
rurals és una de les 

prioritats que ens hem 
marcat en aquesta 

legislatura” 

L’ALDEA

L’Aldea: Gala sorteig de les Pubilles i Hereus Majors del 2020 i el 2021
Dissabte passat tenia lloc la 
Gala sorteig de les Pubilles 
i Hereus Majors del 2020 i el 
2021 al recinte del ball de l’Al-
dea. Aquest any, per la segu-
retat de tots només van poder 
assistir els familiars més direc-
tes amb invitació prèvia. Això 
si la regidoria de Festes va 
emetre la gala en directe per 
streaming, perquè tothom po-
gués veure aquest primer acte 
de les FEMLA21. Durant l’acte 
l’Alcalde anunciava al prego-
ner de les properes Festes que 
serà Miquel Alonso Cruelles , 
Responsable de Protecció Ci-
vil a les TTEE. Xavier Royo, Al-
calde de l’Aldea: ”Ho hem fet 
per molts motius, perquè des 

del seu lloc de responsabilitat, 
representa a totes aquelles per-
sones amb dedicacions essen-
cials que han estat vetllant per 
natros durant aquesta pandè-
mia com també en altres mo-
ments de crisis, però també ho 
hem fet, perquè Miquel Alonso, 
ha estat el pal de paller dels Al-
caldes, que en tot moment hem 
trobat en la seua persona, una 
llum, un aclariment de qualse-
vol dubte d’aquelles qüestions 
que la ciutadania ens plante-
jàveu, que Us asseguro que en 
moments com aquest, és mag-
nifiquen i molt”.
D’aquesta manera “el poble de 
l’Aldea li volem retre homenat-
ge, pel seu compromís amb la 

seua feina, amb la societat i per 
estar sempre a disposició dels 
Ajuntaments, sobretot en mo-
ments de molta dificultat”.

A més de descobrir al prego-
ner de les FEMLA21, també es 
van sortejar les Pubilles i He-
reus Majors del 2020 i el 2021.

L’Ampolla: canvis en la programació 
d’actes de les Festes del Carme 2021

Arran de les noves mesures 
per a la contenció de la Co-
vid-19 anunciades dimarts per 
la Generalitat, l’Ajuntament 
de l’Ampolla ha informat que 
hi ha canvis en el programa 
d’actes de les Festes del Car-
me 2021.
La musclada popular, amenit-
zada pel grup Som Rock pro-
gramada per a demà dissabte 
17 de juliol a les 12.30 hores, 
es cancel·la. També queda sus-
pesa la masterclass de zum-
ba del diumenge 18. Des de 

l’Ajuntament es recorda que 
també s’han cancel·lat dos ac-
tes més: “la Festa del Reciclat-
ge que s’havia de celebrar ahir 
dijous 15 de juliol. I el concert 
a càrrec del grup Cool Fiction 
d’avui dia 16 de juliol a les 23 
hores. A més, es va modificar 
l’horari del ball amb l’orques-
tra Mediterrània d’ahir i del ball 
de festa major amb l’orquestra 
Vendetta de demà dissabte 17 
de juliol. El nou horari és a les 
22.30 hores. “Estarà totalment 
prohibit ballar, només es podrà 

estar assegut a les taules que 
tindran 2 metres de separació 
entre elles. Des de l’Ajunta-
ment “et recordem que utilit-
zis la mascareta sempre que 
sigui necessari, mantinguis 

la distància física i et rentis 
les mans sovint”. I s’avisa que 
s’anirà informant “si hi ha més 
modificacions, sempre segons 
les mesures que comuniquen 
les autoritats”. 



9DIARI MÉS EBRE • divendres 16 de juliol / 2021montsià

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE DE 
JOAN TARDÀ ‘EN 
DEFENSA PRÒPIA’
Dimarts passat, a l’Església 
Nova de la Ràpita, la regido·
ra Oona Tomàs, el Diputat 
al Parlament de Catalunya 
Lluís Salvadó i l’autor del 
llibre el Joan Tardà, van 
presentar ‘EN DEFENSA 
PRÒPIA’. L’acompanyament 
musical fou a càrrec del Pep 
Picas.

PREGONER
El pregoner de les Festes 
Majors de la Ràpita, tal 
com es va aprovar al ple de 
l’Ajuntament, és el Doctor 
Juan Domingo Gellida Subi·
rats, per la seva trajectòria 
i la implicació demostrada 
en els primers mesos de la 
pandèmia. 
A més, cal recordar que es 
va nomenar a Júlia Roca 
Blasco com a Representant 
Major Juvenil i, a Marta 
Segura Casajust com a 
Representant Major Infantil, 
d’acord amb el resultat 
del sorteig per a l’elecció 
dels Representants Majors 
celebrat el 12 de juny.
A causa de la vigència de les 
mesures de prevenció per a 
la contenció de la pandèmia 
de la Covid-19, el programa 
d’actes per a les Festes 
Majors d’enguany està 
condicionat a la normativa 
dictada pel Procicat en cada 
moment. La Festa ha de ser 
del 23 de juliol a l’1 d’agost

MÉS 
NOTÍCIES

La prova pilot per accedir al Trabucador té el suport del parc natural i està 
coordinada amb la Generalitat i la Direcció General de la Costa i el Mar

L’anunci fa uns mesos de 
l’Ajuntament de la Ràpita de 
posar en marxa la regulació 
d’accés ja va generar una àm-
plia controvèrsia al territori, 
on no hi havia precedents de 
cobrament per accedir a es-
pais naturals oberts. L’alcal-
de rapitenc, Josep Caparrós, 

adduïa la necessitat d’ordenar 
l’entrada i l’aparcament a l’es-
pai després de les imatges de 
centenars de vehicles ocupant 
el Trabucador des forma de-
sordenada durant els últims 
temps, especialment durant 
vacances de setmana santa i 
l’estiu. Per fer-ho possible, la 

junta de govern local va apro-
var la taxa de cinc euros per 
als cotxes, tres per a les motos 
i vuit per a les autocaravanes 
perquè puguin accedir i apar-
car de forma regulada entre 
les sis de la matinada i les onze 
de la nit –està prohibit per-
noctar a l’espai-. Únicament 

poden entrar de franc els ve-
ïns de la Ràpita que paguin al 
municipi l’impost de circula-
ció, així com també els vehi-
cles d’emergències, de serveis 
i de l’empresa que gestiona 
les salines de la punta de la 
Banya. La prova pilot compta 
amb el suport del parc natural 

del delta de l’Ebre i ha estat 
coordinada amb la Genera-
litat i la Direcció General de 
la Costa i el Mar estatal. La 
inversió municipal per posar 
per instal·lar les barreres que 
regulen l’entrada, equipa-
ments i senyalització s’eleva 
als 225.000 euros. (ACN)

Inici de les Festes Majors 2021 amb la presentació 
dels representants juvenils i infantils

Demà dissabte, 17 de juliol, la 
Ràpita inicia les Festes Majors 
2021 amb la presentació dels 
63 representants infantils i ju-
venils, i la coronació de Marta 
Segura Casajust com a repre-
sentant major infantil i Júlia 
Roca Blasco com a represen-
tant major juvenil. L’acte tam-
bé suposarà el comiat de Leire 
Curto i Marta Adell, pubilla in-
fantil i reina de les Festes Ma-
jors 2019, qui adreçaran unes 
paraules als representants in-
fantils i juvenils d’enguany i 
a tots els rapitencs i rapiten-
ques.
L’acte, que donarà el tret de 
sortida a les festes majors 
d’enguany, començarà a les 
22 h i el seu desenvolupament 

serà l’habitual. 
Per assistir a la presentació 
serà necessari tenir un seient 
reservat prèviament.
La presentació del jovent re-
presentant estarà condicio-

nada per la pandèmia de la 
covid-19 i les mesures esta-
blertes per evitar els conta-
gis. Per tant, hi haurà control 
d’accessos i serà obligatori 
portar la mascareta posada 

en tot moment i respectar les 
distàncies de seguretat, per 
tal d’evitar el risc de contagi 
de la covid-19. És molt impor-
tant seguir les indicacions del 
personal en tot moment.

La presentació del 
jovent representant 
estarà condicionada 

per la pandèmia 
de la covid-19 
i les mesures 

establertes o les 
que puguin sorgir

LA RÀPITA

Un particular recorre davant l’Ajuntament la imposició 
d’una taxa per accedir amb vehicle al Trabucador
Un particular ha presentat un 
recurs de reposició davant de 
l’Ajuntament de la Ràpita en 
contra del cobrament de la taxa 
per accedir amb vehicle i apar-
car a l’istme del Trabucador. El 
denunciant, que aporta proves 
d’haver reservat i pagat per en-
trar a l’espai amb cotxe, reclama 
que es declari nul de ple dret 
l’acord que regula el preu pú-
blic. Al recurs, al qual ha tingut 
accés l’ACN, retreu que vulne-
ra el principi d’igualtat perquè 
discrimina usuaris d’altres po-
blacions, que han de pagar per 
entrar al Trabucador. La mesura, 
vigent des de l’1 de juliol i fins el 
31 d’agost com a prova pilot, vol 
evitar la massificació turística de 
l’espai i n’estan exempts els ve-

ïns que abonen l’impost de ve-
hicles al municipi. El recurs de 
reposició, precisament, qüesti-
ona, concretament, que s’obli-
gui a pagar als usuaris que no si-
guin veïns de la Ràpita, “atempta 
contra el principi d’igualtat” re-
collit a la Constitució Espanyola. 
Apel·la a la jurisprudència fixada 

pel Tribunal Suprem declarant 
la nul·litat de les “diferències de 
tracte” perquè “no pot implicar 
discriminació per raó d’empa-
dronament”. 
El denunciant, que va registrar 
el recurs dilluns a la seu del 
Consell Comarcal del Mont-
sià, demana també el retorn de 
l’import pagat per accedir a l’es-
pai –cinc euros, el preu ficat per 

als cotxes- i que se suspengui 
de forma “immediata” l’acord 
que regula el preu públic apro-
vat el 23 de juny per la junta de 
govern local. Segons anuncia 
al mateix text, en el cas que el 
consistori acabi desestimant el 
recurs de reposició presentant 
es reserva el dret d’acudir al jut-
jat del contenciós administratiu. 
(ACN)

El recurs argumenta 
que eximir els veïns 

de la població i 
obligar la resta a 
pagar vulnera el 

principi d’igualtat
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UNS VÀNDALS 
DESTROSSEN EL 
PARC DE LA PLAÇA 
DELS PAÏSOS 
CATALANS  
Aquest dimarts el parc de la 
plaça dels Països Catalans 
d’Alcanar es va despertar 
amb una imatge lamentable. 
Uns brètols van cremar una 
part de la tanca del parc i 
van destrossar gairebé tot el 
paviment continu de goma de 
cautxú de les zones dels jocs, 
entre altres destrosses.
Les obres d’arranjament del 
paviment de formigó i la 
instal.lació d’un paviment 
continu de goma de cautxú 
reciclat a les zones dels jocs, 
que es van portar a terme 
l’any 2018, van suposar una 
inversió de més d’11.000 eu·
ros, procedents de fons propis 
municipals, és a dir, de tots els 
veïns i veïnes d’Alcanar. Ara, 
arran d’aquest acte incívic, 
s’hauran d’afegir les despe·
ses per la neteja i reparació. 
L’Ajuntament expressa el seu 
ferm rebuig a aquests actes 
vandàlics, fets amb mala fe 
i covardia, que representen 
un dany a tota la població en 
general i, en especial, a les 
persones usuàries del parc.

VISITA ALS 
NUCLIS ANTICS I 
LES CASES O RUTA 
EN BICI ALS NIUS DE  
METRALLADORA 
Durant els mesos de juliol 
i agost conèixer Alcanar és 
més fàcil que mai. Durant 
aquest període, Scultur, 
empresa especialitzada en 
servei de guiatge a les Terres 
de l’Ebre, ofereix tres visites 
guiades al llarg del terme 
municipal. Les propostes de 
turisme cultural i vivencial 
van dirigides principalment 
als turistes, però també a les 
persones del  municipi que 
tinguen interès en la matèria. 
La primera,  la ruta en bicicle·
ta als nius de metralladores, 
es farà tots els dijous, a les 
19 h; la segona al nucli antic 
d’Alcanar, els divendres, a les 
10 h; i la tercera, al nucli antic 
de les Cases, els divendres, a 
les 19 h.

ALCANAR

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja ha informat aquesta 
setmana que ja estan a la ven-
da les entrades i abonaments 
de Festes Majors 2021. “Es po-
dran adquirir fins dijous 22 de 
juliol (o fins esgotar existènci-
es) donat que, per tal de com-
plir amb la normativa sanitària, 
l’aforament dels espectacles 
serà limitat”. Horaris per a 
entrades i abonaments, de 
9h a 14h a la Biblioteca Fran-
cesc Balagué. I de 19h a 21h a 
l’Ajuntament. La Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja ha preparat 
un programa amb molt de 
sentit comú per poder donar 
compliment a la normativa sa-
nitària vigent. De totes formes, 
caldrà estar pendents, amb el 
pas dels dies,  de l’evolució de 
les darreres mesures que pu-
guin adoptar les autoritats per 
poder dur a terme tots els ac-
tes previstos. 

Programa 
festiu adaptat 
a la normativa 

sanitària

S BÀRBARA

La Regidoria de Festes de 
l‘Ajuntament de Santa Bàrbara, 
degut a l’augment de contagis 
i les noves restriccions esta-
blertes per les autoritats sani-
tàries pel que fa a la Covid-19, 
va comunicar dimecres que es 
veia en l’obligació d’anul·lar el 
Parc REFRESCANT JOVES pre-
vist per aquell dia. 
“Es demana a tota la població 
que tingui precaució en la res-
ta d’actes de les Festes Majors, 
complint amb les mesures de 
seguretat, per poder gaudir 
d’unes festes segures i sense 
contagis”. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
espera que no hi hagi més res-
triccions i no es vegi obligat a 
anul·lar més actes. Per això, cal 
estar a l’expectativa de les no-
vetats que puguin decretar-se 
en el capítol de restriccions i 
si aquestes poden afectar de 
cara el cap de setmana.

Anul·lació d’un 
acte de les 

Festes Majors, 
per l’augment 

de contagis

LA SÉNIA

L’acció “Diàlegs per la convi-
vència” recorre, des de fa unes 
setmanes, els municipis de la 
comarca del Montsià per tal 
de dialogar i reflexionar sobre 
la convivència i la cohesió so-
cial entre la ciutadania. 
En el cas de la Sénia, els veïns 
i les veïnes van poden parti-
cipar i enraonar entorn de la 
convivència al municipi i com 
a punt de partida s’exposaren 
les aportacions recollides l’es-
tiu passat a l’exposició “Cons-
truïm la convivència”.
L’objectiu d’aquesta acció és 
promoure espais inclusius i 
oberts a tothom, on a través 
de diferents dinàmiques dia-
lèctiques es cree un clima de 
confiança i empatia. 
La sessió, que a la Sénia va 
tenir lloc dimecres, va cloure 
amb una valoració compartida 
sobre com es vol viure i con-
viure, en el dia a dia, a les po-
blacions de la comarca.
Va efectuar-se al pati exterior 
de la Biblioteca Pere de Mont-
cada i la Casa de Cultura.

‘Diàlegs 
per la 

convivència’

ULLDECONA

La Guàrdia Civil ha detingut 
un veí de Vinaròs com a pre-
sumpte autor de quatre roba-
toris en propietats del muni-
cipi d’Ulldecona. Una patrulla 
del cos armat va localitzar 
l’home a l’interior d’un vehi-
cle dins d’una granja abando-
nada de la població del Baix 
Maestrat. Al detectar la seva 
presència, va fugir camp a 
través. Els agents van trobar 
a pocs metres del vehicle di-
versos objectes que haurien 
estat robats. 
La investigació va permetre 
identificar el fugitiu, un veí de 
Vinaròs amb dos ordres judi-
cials de detenció i ingrés a la 
presó per robatori i falsifica-
ció de document públic, així 
com una altra de prohibició 
d’entrada al territori estatal 
amb una ordre d’expulsió. 
La guàrdia Civil el va acabar 
detenint a Alcanar i el va po-
sar a disposició del jutjat nú-
mero 1 d’Amposta. També es 
va retornar als propietaris els 
objectes robats.

Un detingut 
per quatre 
robatoris 

L’Ajuntament aprova bonificacions de l’IBI per la 
instal.lació de sistemes d’energia solar

El Ple de l’Ajuntament d’Alca-
nar, en la sessió del 27 de maig, 
va aprovar la modificació de 
l’ordenança fiscal que regula 
l’impost sobre béns immobles 
(IBI) amb l’objectiu apostar 
per l’impuls de l’energia ver-
da. L’acord permetrà de fixar 
bonificacions d’un 50% de la 

quota íntegra de l’impost per a 
aquells immobles que instal·len 
sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia 
solar. La bonificació s’aplicarà 
durant cinc anys consecutius.
Jordi Monfort, regidor de 
l’àrea, explica que davant el 
creixent interès per les energi-
es renovables “s’ha considerat 
oportú desenvolupar aquestes 
bonificacions per a tenir en 
compte les diferents possibi-
litats d’instal•lació d’energies 
renovables, així com premiar 
les conductes ambientalment 
responsables. Esperem que les 
mesures que es plantegen ser-
visquen per a incentivar enca-
ra més la implantació d’aquest 
tipus d’energies renovables al 
nostre municipi”. 

ALCANAR

La bonificació 
s’aplicarà durant cinc 

anys consecutius. 
L’objectiu és apostar 

per l’impuls de 
l’energia verda.
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PLE CONSELL 
COMARCAL DEL 
MONTSIÀ
Durant el ple també s’ha 
aprovat per majoria la moció 
de l’equip de govern, ERC, en 
suport a l’amnistia dels líders 
independentistes empreso·
nats i/o exiliats. Fou aprovada 
per majoria amb el suport de 
Junts i En Comú Guanyem i el 
vot en contra de Candidatura 
en Progrés. Mentre que la 
moció presentada pel grup 
comarcal En Comú Guanyem 
per aturar l’intent d’un nou 
transvasament de l’Ebre al 
Baix Camp ha estat aprovada 
per unanimitat.
Entre els punts aprovats du·
rant la sessió plenària destaca 
l’aprovació de l’anunci de 
l’audiència a la ciutadania per 
a la modificació del ROC, el 
Reglament Orgànic Comarcal, 
en el que s’afegeix la possi·
bilitat de que les persones de 
la Corporació que gaudeixin 
del permís de maternitat o 
paternitat o  pateixin una ma·
laltia greu puguin assistir a les 
sessions d’òrgans col·legiats 
mitjançant videoconferència.

MONTSIÀ
Finançament de 

l’escolarització d’1 a 3 anys

El ple del Montsià aprova una 
moció pel finançament de l’es-
colarització d’1 a 3 anys. La 
moció, presentada pel grup 
comarcal Candidatura de Pro-
grés, demana a la Generalitat 
que assumeixi, a partir del curs 
vinent 21-22, el cost econòmic 
del personal de les llars d’in-
fants rurals. Així com que com-
pleixi en la normativa vigent des 
de la corresponsabilitat entre 
l’administració educativa de la 
Generalitat i les administraci-
ons locals. La proposta ha estat 
aprovada per unanimitat amb 

l’esmena afegida pel grup co-
marcal d’ERC: Que l’aplicació a 
Catalunya no vingui predeter-
minada per decisions finalistes 
del Ministeri i que Educació tin-
gui capacitat de decisió, no no-
més de gestió.
Durant el ple també s’ha aprovat 
per majoria la moció de l’equip 
de govern, ERC, en suport a 
l’amnistia dels líders indepen-
dentistes empresonats i/o exi-
liats. Fou aprovada per majo-
ria amb el suport de Junts i En 
Comú Guanyem i el vot en con-
tra de Candidatura en Progrés. 

Operació contra el 
tràfic internacional de 

marihuana
Els Mossos d’Esquadra i la Po-
licia Nacional han detingut 78 
persones en el marc de l’ope-
ratiu conjunt que han des-
plegat aquest dimarts al matí 
contra el tràfic de marihuana. 
Segons ha informat la policia 
catalana, s’han fet 41 entrades 
i escorcolls a les demarcacions 
de Tarragona i Barcelona. En-
tre aquests, un a Reus i un altre 
a Polinyà, segons ha pogut sa-
ber l’ACN. En l’operatiu hi han 
participat 500 efectius dels 
dos cossos policials. La inves-
tigació, que està sota secret 
d’actuacions, continua oberta.
Segons han informat fonts 
dels Mossos, la majoria de les 
41 entrades s’han fet a la de-
marcació de Tarragona. Entre 
aquestes, se n’han efectuat 
a Constantí, Salou, Cambrils, 

Tarragona, Reus, Vila-seca, 
Mont-roig del Camp, Mont-
blanc i Riudoms, entre altres.
Aquesta setmana, La Plana Rà-
dio ha informat que a l’Ebre 
també hi va haver escorcolls 
en localitats com Santa Bàrba-
ra on van realitzar-se  a la zona 
del Polígon Industrial Barranc 
de Lledó en una nau buida i 
també al municipi de La Ràpi-
ta, tot i que no ha trascendit de 
moment ni el material localit-
zat ni les persones detingudes.

78 DETINGUTS
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VISITA DE LA 
CONSELLERA DE 
DRETS SOCIALS
La presidenta del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, 
Neus Sanromà, acompa·
nyada de les vicepresidèn·
cies de l’ens comarcal, s’ha 
reunit aquest dimecres amb 
Violant Cervera, consellera 
de Drets Socials del Govern, 
per parlar de les necessitats 
del territori i de les mesures 
i accions que s’hi implemen·
ten des de l’àmbit dels drets 
socials. 

DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 
La presidenta de la Dipu·
tació de Tarragona, Noemí 
Llauradó, va visitar la Terra 
Alta, la setmana passada. 
Primer va estar al nou Espai 
Test de Gandesa, “un pro·
jecte d’innovació aplicada 
al sector primari amb el 
qual contribuïm a preservar 
aquest magnífic paisatge, 
desenvolupant l’economia 
circular i ajudant a frenar 
el despoblament”. A banda 
de dinamitzar la ramaderia 
i l’ocupació jove en el sector 
ramader i agrícola, l’Espai 
contribuirà a impulsar 
l’economia local i reduir el 
despoblament. Així mateix, 
ajudarà a prevenir incendis 
forestals, ja que els ramats 
permetran mantenir els 
boscos nets.

Després, la presidenta de la 
Diputació també va visitar 
les obres d’urbanització 
del tram del passeig de la 
carretera de Bot a Gandesa 
i, posteriorment, es va des·
plaçar a la Pobla de Massa·
luca, on s’han fet obres de 
millora a la piscina munici·
pal i a la coberta de l’escola. 
Aquests tres projectes han 
estat finançats a través del 
PAM amb aportacions de 
138.000, 43.937 i 45.937 
euros, respectivament.

TERRA ALTA

PINELL

Tres camps de treball recu-
peren trinxeres i vestigis de la 
batalla de l’Ebre. El Consorci 
Memorial de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE) i la Fundació Escolta 
Josep Carol gestionen durant 
el juliol aquests camps de tre-
ball que tenen com a eix l’ar-
queologia en alguns dels espais 
del que va ser el combat més 
important de la Guerra Civil. 
Les excavacions es fan a Am-
posta, Ascó i el Pinell de Brai. 
L’objectiu és recuperar trin-
xeres i vestigis d’aquests llocs 
històrics i iniciar-ne les tasques 
de rehabilitació. Aquesta activi-
tat forma part del programa de 
camps de treball organitzat per 
la Direcció General de Joven-
tut. 
Els camps s’adrecen a joves 
dels 14 als 17 anys. Van comen-
çar divendres 9 de juliol, amb 
totes les places completes. A 
Ascó hi participen 22 joves, al 
Pinell, 20 i a Amposta, 14.

Recuperació 
de trinxeres 
i vestigis de 
la batalla de 

l’Ebre

TERRA ALTA

Eufònic celebrarà la 10a edi-
ció amb més d’una cinquante-
na d’actuacions musicals i ar-
tístiques i per primera vegada 
s’estén a la Terra Alta. L’esglé-
sia del Poble Vell de Corbe-
ra d’Ebre acollirà un concert 
del músic pioner Fennesz i a 
Batea hi haurà un concert de 
Joana Gomila i una instal·lació 
d’Arnau Sala a la capella del 
Sant Sepulcre. Tot i les possi-
bles limitacions sanitàries, el 
festival d’arts sonores, visuals 
i digital-performatives a les 
Terres de l’Ebre, es referma 
com a festival de petit format 
capaç d’adaptar-se a la situa-
ció tant pel que fa als afora-
ments com als horaris. Dins 
d’aquest context, el festival 
ha fet públic aquest dimarts 
el gruix de la programació de 
l’edició d’enguany, que tindrà 
lloc del 20 al 29 d’agost.
S’han programat més de 50 
activitats repartides en 30 es-
pais de 9 poblacions de les 
Terres de l’Ebre -Sant Carles 
de la Ràpita, Amposta, Tor-
tosa, Batea, Corbera d’Ebre, 
Miravet, Roquetes, Ulldecona 
i Vinaròs.

Desena edició:
Eufònic 2021

BOT

El director del festival de cine-
ma In-FCTA, Ivan Massagué, 
ha informat aquesta setmana 
que “teniem previst presentar 
les novetats de la nova edició, 
però haurem d’esperar. Estem 
pendents de conèixer les noves 
restriccions per la Covid-19. En 
breu us informarem de tot ple-
gat, i esperem que la pandèmia 
ens permeti de celebrar una 
edició d’In-FCTA com ens me-
reixem”. El festival de cinema 
In-FCTA té previst celebrar la 
cinquena edició amb l’objectiu 
de refermar la seua posició com 
a referent cultural a les Ter-
res de l’Ebre. Enguany, l’actriu 
Blanca Portillo i l’actor Francesc 
Orella han de ser els padrins del 
Festival de la Terra Alta que di-
rigeix l’Ivan Massagué, protago-
nista de la sèrie que actualment 
es pot veure a Prime Video, Pa-
rot. In-FCTA 2021 ha de tenir 
lloc del 8 al 14 d’agost. Cal estar 
pendents de l’evolució sanitària 
per sí es pot dur a terme tota la 
programació prevista. 

Festival de 
cinema In-FCTA, 

pendent de 
l’estat sanitari

GANDESA

Gandesa ha posat en marxa un 
nou espai per provar activitats 
agrícoles i ramaderes amb l’ob-
jectiu que facilitin la incorpora-
ció de persones noves al camp. 
El projecte Espais Test de la Terra 
Alta vol prevenir incendis i im-
pulsar la figura del pastor. En el 
cas de la finca de Gandesa, de ti-
tularitat municipal, acull un tan-
cat per a una explotació semiin-
tensiva per a la producció mixta 
de llet de cabres i carn de cabrit, 
amb capacitat per uns 300 caps 
de bestiar. La Diputació, a través 
del Pla d’Acció Municipal (PAM), 
ha destinat 30.000 euros al pro-
jecte, emmarcat dins del grup 
d’iniciatives de foment de la sos-
tenibilitat, l’economia circular i la 
prevenció dels incendis. A ban-
da de dinamitzar la ramaderia i 
l’ocupació jove en el sector ra-
mader i agrícola, l’Espai contri-
buirà a impulsar l’economia lo-
cal i reduir el despoblament.

Nou espai 
per testar 
activitats 

agrícoles i 
ramaderes

Descobreixen una muralla, un fossat militar i la 
porta d’entrada ibèrica al jaciment del Coll del Moro
La campanya d’excavacions 
al jaciment del poblat ibèric 
del Coll de Moro a Gandesa 
ha descobert un tram de mu-
ralla, de 30 metres, i un fos-
sat defensiu a la part nord, i 
també la porta d’entrada a 
l’assentament. La troballa es 
va fer pública divendres pas-
sat després de tres setmanes 
d’intervenció. Els arqueòlegs 
expliquen que les troballes 
certifiquen que el poblat va 
ser una fortificació militar 
important al territori des dels 
seus inicis fins al període de la 
romanització i en destaquen 
el seu bon estat de conser-
vació. En la pròxima campa-
nya, es continuarà excavant la 
banda de la muralla i de l’en-
trada per verificar la data de la 

seva construcció, ja que per 
ara els experts daten la des-
coberta entre el segle III i IV 
abans de Crist.
L’alcalde de Gandesa, Carles 
Luz, ha celebrat la descober-
ta per la seva importància per 

GANDESA

La troballa confirma 
que el poblat va ser 

un assentament 
militar clau en 
el control del 

territori fins a la 
romanització

al conjunt de l’arqueologia i el 
patrimoni de Catalunya. Tot i 
que ja s’han senyalitzat parts 
del jaciment, tal com estableix 
el pla director, la conservació 
de l’espai encara no està con-

solidada. 
Segons el batlle, l’Ajuntament 
treballa amb la Generalitat i el 
govern espanyol per sol·licitar 
ajudes que en permetin la pre-
servació. (ACN)

Pla obert de la muralla i del fossat, troballes de la campanya d’aquest any.
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JESÚS 
Jesús va poder iniciar les Fes·
tes Majors tal com estaven 
previstes, divendres passat. 
Però durant la setmana, 
per l’aplicació de les noves 
mesures en matèria Covid, 
s’han hagut de suspendre 
actes com el sopar “Jo poso” 
programat per a ahir dijous. 
També s’ha hagut d’ajornar 
la caminada solidària d’avui 
divendres, “fins a nou avís. 
De ben segur que la durem a 
terme però quan les auto·
ritats ens ho permetin i tot 
sigui més segur”.

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
El Servei d’Atenció Diürna 
del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, conegut com “La 
Tribu”, ofereix aquest estiu 
un centenar de places per in·
fants i joves d’entre 3 i 16anys 
de la comarca. Es tracta 
d’un servei gratuït integrat 
dins el Servei d’Intervenció 
Socioeducativa. “Es tracta 
d’un servei molt necessari 
que ofereix a infants i joves 
activitats de lleure i que els 
garanteix dos àpats diaris”, 
ha manifestat el president 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura. 

MÉS 
NOTÍCIES Els ports esportius de l’Ametlla de Mar i l’Ampolla 

reben el guardó Bandera Blava 2021
El vicepresident del Govern i 
conseller de Polítiques Digi-
tals i Territori, Jordi Puigneró, 
ha lliurat aquest dijous al Club 
Nàutic de l’Ampolla els guar-
dons Bandera Blava 2021 als 22 
ports esportius premiats per la 
seva gestió ambiental, la infor-
mació i l’educació ambiental i 
la prestació òptima dels serveis 
a les instal·lacions. Amb aques-
tes xifres, Catalunya se situa 
com a capdavantera a l’Estat 
en ports guardonats. Els ports 
de les Terres de l’Ebre que han 
rebut aquesta distinció son 
l’Ametlla de Mar i l’Ampolla.
Durant el lliurament, el vice-
president Puigneró ha asse-
gurat que “hem d’avançar en 
la descarbonització de la mo-

bilitat marítima i aèria i en la 
digitalització”. “Vivim en un 
moment emergència climàtica 
global”, ha recordat, “i des de 
Catalunya hem de fer la nostra 
contribució”.
En l’àmbit concret dels ports, 
aquesta contribució passa per 
la descarbonització, mitjançant 
“l’electrificació en terra, la mi-
llora dels punts de càrrega de 
vehicles elèctrics en els ports 
o la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques en els sostres dels 
edificis portuaris”, ha exemplifi-

cat Puigneró
Se n’han distingit 22. D’aquests, 
8 se situen a Girona, 8 a Bar-
celona, 4 a Tarragona, i 2 a les 
Terres de l’Ebre, els ja esmen-

tats a l’Ametlla i l’Ampolla.
L’acte va tenir lloc, a les instal-
lacions del Club Nàutic Ampo-
lla.
(Imagina Ràdio)

L’acte va tenir lloc al 
Club Nàutic Ampolla

L’AMPOLLA

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre es
reuneix amb l’alcalde de l’Ametlla  i la directora de l’escola Sant Jordi

El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, ha mantingut aquesta 
setmana una reunió de tre-
ball amb l’alcalde de l’Ametlla 
de Mar, Jordi Gaseni, i la di-
rectora de l’escola Sant Jordi, 
Fàtima Garcia. El president del 
Consell Comarcal ha visitat la 
zona educativa de l’Ametlla de 
Mar, on a més de l’escola hi 
ha l’institut Candelera, la llar 
d’infants Xerinola i l’Escola de 
Capacitació NauticoPesquera 

i on l’Ajuntament està habili-
tant un aparcament públic.
L’escola Sant Jordi de l’Amet-
lla de Mar forma part del pla 
pilot d’escoles públiques del 
país amb jornada intensiva, 
un pla que s’ha prorrogat un 
any més i que des de l’Ametlla 
de Mar valoren que ha funci-
onat de manera positiva. En 
aquest sentit, la direcció del 
centre i l’alcalde de l’Ametlla 
de Mar han traslladat al presi-
dent comarcal el neguit de la 

comunitat educativa davant 
la possibilitat que la jornada 
intensiva no es mantingui en 
el futur. Una inquietud que el 

president del Consell Comar-
cal s’ha compromès a traslla-
dar al departament d’Educa-
ció.

Repintada del mural “Parlo d’Amor” de l’il·lustrador 
roquetenc, Ignasi Blanch Gisbert
Dintre dels actes de les Fes-
tes Majors de Roquetes 2021, 
l’il·lustrador roquetenc, Igna-
si Blanch, va repintar el mu-
ral “Parlo d’Amor” amb motiu 
del 20è aniversari de la seva 
rèplica a Roquetes. El mural 
“Parlo d’Amor” forma part de 
l’East Side Gallery. 
Després de la caiguda del Mur 
de Berlín l’any 1990, la porció 
més gran de mur que no havia 
estat derruïda (d’uns 1,3 km 
de longitud) es va convertir el 
1990 en l’East Side Gallery, la 
galeria a l’aire lliure més gran 
del món. Ignasi Blanch va ser 
l’únic representant de Catalu-
nya i de tot l’estat espanyol a 
pintar al mur.

El mateix Ignasi Blanch, va ex-
plicar al públic assistent les ca-
racterístiques del mural i l’ac-

Benifallentenca centenària

L’Ajuntament de Benifallet i 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre han homenatjat la Sra. 
Maria Cinta Vallespí Vidie-
lla pels seus 100 anys. Maria 
Cinta va nàixer el 8 de juny 
de 1921. L’Alcaldessa, Mer-
cè Pedret i Ramos, li ha fet 

entrega d’un  ram  de flors 
en nom de l’Ajuntament. El 
president del Consell,  Xavier 
Faura, li ha lliurat una placa 
commemorativa en nom del 
Consell i la Medalla Cente-
nària  que atorga la Genera-
litat. 

tuació que va portar a terme.

(Roquetes Comunicació)
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INVESTIGACIÓ 
AL TRIBUNAL DE 
COMPTES 
ERC, Junts, PDeCAT, CUP, 
Bildu, Compromís, Més 
País i BNG han registrat 
aquest dimecres una petició 
conjunta per a la creació 
d’una comissió d’investiga·
ció al Congrés dels Diputats 
que analitzi si el Tribunal de 
Comptes ha actuat amb biaix 
polític en les investigacions 
que ha dut a terme fins ara. 
Des del 2014 el Tribunal ha 
obligat a desenes de líders 
independentistes i càrrecs de 
la Generalitat a pagar més 
de 35 milions d’euros, unes 
actuacions que segons el text 
registrat contrasten amb la 
seva laxitud respecte a les 
irregularitats comptables 
d’altres administracions.

MOVEM TERRES 
DE L’EBRE 
Movem acorda portar al 
Parlament una proposta de 
resolució per tirar endavant 
un Pla de Teletreball específic 
per a les Terres de l’Ebre.
La formació progressista ha 
adoptat aquest acord i el 
de la construcció d’un nou 
hospital per a Terres de l’Ebre 
dins la celebració del seu 
Consell Regional, que agluti·
na alcaldes i regidors de les 
quatre comarques ebrenques. 

TIVENYS 
El municipi ha donat aquesta 
setmana la benvinguda als 
participants del camp de 
treball de Tivenys 2021. 
La col.laboració entre 
l’Ajuntament i l’entitat 
“Obre’t’ebre” ha fet possible 
que jóvens d’arreu del país 
“estiguin al nostre poble 
durant quinze dies amb l’ob·
jectiu de conèixer·nos millor 
i realitzar un projecte de re·
cuperació d’un camí públic en 
un entorn molt especial”. Han 
arribat joves d’arreu del país 
que estan gaudint d’aquesta 
experiència força enriquidora 
a nivell social.

MÉS 
NOTÍCIES

Illa sobre la remodelació de Pedro Sánchez: “estic segur que el govern 
resultant serà l’adequat per la recuperació econòmica”

El president del grup parla-
mentari Socialistes-Units per 
Avançar, Salvador Illa, ha afir-
mat que té “plena confiança” 
amb el president Pedro Sánc-
hez, després que s’hagi anun-
ciat que aquest dissabte es re-
modelarà part del gabinet de 
ministres. “Estic segur que el 
govern resultant serà l’adequat 
per la recuperació econòmica 
d’Espanya i Catalunya”, ha as-
segurat el líder socialista des 
de l’Embarcador de Sant Jau-
me d’Enveja. El cap de l’oposi-
ció també ha denunciat la situ-
ació de “bloqueig” a Catalunya 
i ha lamentat que el president 

de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, mantingui una posició 
“enrrocada” en qüestions com 
l’autodeterminació i l’amnistia. 
Illa ha demanat que es convo-
qui una taula de diàleg amb la 
resta de partits polítics.
“El senyor Aragonès segueix 
enrocat amb propostes invi-
ables com són l’autodetermi-
nació i l’amnistia, hi ha hagut 
moviments arriscats, valents, 
decidits del govern d’Espa-
nya per consolidar aquest nou 
temps polític a Catalunya i ell 
segueix bloquejant amb una 
postura enrocada”, ha lamen-
tat.

terres de l’ebre

Sànchez demana unitat d’acció independentista al Congrés 
per “obtenir com a país tot allò que no hem obtingut”

El secretari general de JxCat, 
Jordi Sànchez, en una visita a 
les Terres de l’Ebre, va reclamar 
unitat d’acció a les forces inde-
pendentistes amb representa-
ció al Congrés per “obtenir com 
a país tot allò que en aquests 
últims anys no hem obtingut”. 
Va considerar que el treball 
en conjunt per posar en valor 
“la clau d’una majoria”, la que 
li manca a l’executiu de PSOE 
i Podemos a la cambra baixa, 
permetria incidir en inversions 
i competències en tràmits com 
els pressupostos. “Per separat, 
els resultats que hem obtingut 
malgrat l’estabilitat que han do-
nat alguns partits al govern es-
panyol han estat insignificants”, 
va apuntar. Sánchez també va 

reclamar a l’Estat que accepti 
la “immunitat que el Parlament 
Europeu” va donar als eurodi-
putats a l’exili per poder “re-
tornar al seu país”. Sànchez va 
proclamar la necessitat de la 
unitat d’acció independentista 
a Madrid després de ser inquirit 
sobre l’efectivitat de la taula de 
diàleg amb el govern espanyol. 

El president del Govern, Pere Aragonès, reunit amb Lluís Soler, de l’ACM.

Va qüestionar la seva utilitat –
creu que les parts han d’estar 
en igualtat del condicions i que 
ha de poder abordar la sortida 
al conflicte “sense limitacions”- 
però es va comprometre a no 
deixar la “cadira buida” i a donar 
suport al lideratge del presi-

dent Pere Aragonès en aquest 
espai. El secretari de JxCat va 
visitar les Terres de l’Ebre per 
reunir-se amb diverses agrupa-
cions locals del partit i avançar 
en l’estructuració territorial del 
partit davant les pròximes con-
teses electorals.

El secretari general 
de JxCat va visitar les 
Terres de l’Ebre per 

reunir-se amb diverses 
agrupacions locals del 

partit

TORTOSA

L’ACM demana al Govern les mesures “més efectives” per “evitar 
aglomeracions” en la nova onada de covid-19

L’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) Va emplaçar el 
Govern a buscar “les mesures 
més efectives i que donin més 
seguretat per poder trencar les 
cadenes de transmissió i evitar 
aglomeracions a l’espai pú-
blic”. Ho va fer en el marc de 
les reunions que el president 
del Govern, Pere Aragonès, va 
mantenir amb els partits i amb 
entitats per abordar la situació 
política de Catalunya, i la ma-
teixa tarda que l’executiu es 
va reunir amb l’informe jurídic 
que avalava un toc de queda 

sobre la taula. “No és tant la 
terminologia sobre el toc de 
queda, sinó que els alcaldes 
tinguin la màxima seguretat 
jurídica en les mesures que 
que s’aprovin”, va dir Lluís So-
ler, president de l’entitat. D’al-
tra banda, Soler va demanar 
un reforç de l’atenció primària 
i dels cossos de seguretat als 
municipis en plena pandèmia, 
especialment durant l’estiu. I 
va recordar que hi ha munici-
pis que no tenen policies lo-
cals, i que d’altres necessiten 
un desplegament important 

d’altres cossos de seguretat, 
com Mossos d’Esquadra, per 
garantir que les mesures es 
compleixen. El president de 

l’ACM va reclamat a Arago-
nès que el municipalisme sigui 
vist com un “aliat estratègic”. 
(ACN)

Salvador Illa va visitar les Terres de l’Ebre.
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23/24, EL GRAN 
CANVI 
El futbol ebrenc portava 
anys demanant a crits una 
lliga de Segona ebrenca. Jo 
porto onze anys escrivint a 
Més Ebre cada setmana, i en 
nombroses ocasions l’he re·
clamada. Però a la federació 
escolta gairebé sempre tard. 
Com tota Catalunya reclama 
tenir dos grups a Tercera 
divisió per ser l’autonomia 
amb més llicències. No obs·
tant, la Federació Catalana no 
pressiona a la nacional en res 
quan ho podrien aconseguir 
sí o sí. En dues temporades, 
5 o 6 equips de Tercera 
catalana pujaran a la nova 
lliga ebrenca de Segona ca·
talana, categoria que es crea 
a la temporada 84/85 amb 
només equips de la província 
(Primera regional). Abans 
estaven barrejats amb els 
de Lleida i Barcelona. Si ara 
hagués de fer una quiniela 
dels equips que podrien for·
mar la nova Segona ebrenca 
serien aquests: Amposta, 
Camarles, Ampolla, la Cava, 
Jesús i Maria, Gandesa, Mora 
la Nova, Catalonia, La Sénia, 
Ulldecona, Perelló, Aldeana, 
R·Bítem, Roquetenc, i també 
optarien Rapitenca B, Alca·
nar, Olímpic, Ametlla o Batea. 
Tot són avantatges; més 
emoció, més derbis, menys 
desplaçaments, guanya el 
futbol,   el futbol regional i 
l’aficionat que tindrà a l’abast 
veure els partits a casa o 
en els desplaçaments. El 
pitjor d’aquesta lliga ho pot 
pagar una tercera catalana 
que pot quedar amb menys 
potencial. Serà un abans i un 
després. Aquesta lliga promet 
cada setmana grans partits. 
Veurem una lliga ebrenca 
de Segona per ser un dels 
territoris que, de Catalunya, 
viu amb més passió el futbol 
regional.

CELMA

EDU ALBACAR
Dissabte matí m’arribava 
la notícia del fitxatge d’Edu 
Albacar pel València. La ve·
ritat és que em vaig alegrar 
perquè farà un salt de molta 
embergadura. Penso que, en 
general, és una notícia per 
compartir·la amb satisfacció 
al nostre territori. Així ho 
veig jo. 
Però clar, no tothom ho veu 
igual. Dissabte la tarde rebia 
missatges que valoraven el 
fitxatge pel València però que, 
a la vegada, consideraven 
que Edu marxa ara després 
de l’enrenou que ha creat 
per la construcció de Futbol 
Formatiu. 
Bé, entenc que Edu no deixa el 
projecte formatiu i així ho ha 
indicat, tot i que està clar que 
ara no podrà dedicar·se com 
ho ha fet els darrers dos anys.
Jo, a Minut 91, a Canal Terres 
de l’Ebre, en un dels darrers 
programes de la temporada, li 
vaig preguntar a Edu per una 
foto que ell havia penjat a les 
xarxes en una de les ban·
quetes del Martínez Valero, 
juntament amb Nino, també 
llegenda de l’Elx, com si un dia 
podrien entrenar tots dos. Edu 
va aclarir al programa que, de 
moment, no tenia previst fer 
cap salt, que estava centrat 
amb Futbol Formatiu i que 
d’aquí uns anys ja pensaria de 
fer·lo si tingués una opor·
tunitat. D’aquí uns anys ha 
estat d’aquí unes setmanes i 
l’oportunitat li ha arribat.  És 
una gran oportunitat. No es 
podia rebutjar. I penso també 
que per l’entitat formativa 
pot tenir els seus efectius 
retroactiu en positiu. No 
obstant, entenc que la notícia, 
trending tòpic els darrers dies, 
a uns quants els pugui anar bé 
però per una altra qüestió. O 
així ho consideren. No sé. En 
definitiva, és una bona notícia 
i com a tal s’ha de valorar.  

MICHEL TORNEIG 
MARIANO 
TOHA 
El prestigiós torneig Mari-
anao Toha arriba a les 48 
edicions. Es disputarà el 
diumenge dia 29 d’agost i, 
com en la passada edició, hi 
jugaran el Tortosa, la Rapi-
tenca, l’Amposta i el Remo-
lins Bítem, equip amfitrió.

Ivan Paez, la darrera tem-
porada a la Rapitenca B, ha 
fitxat amb l’Aldeana, tal com 
vam anunciar la setmana 
passada. El mister Ferran 
Simó i la secretaria tècnica 
del club aldeà, han format 
una plantilla il.lusionant per 
la nova campanya. D’altra 
banda, també dir que Hans 
Esteban (Amposta B) s’incor-
pora al cos tècnic del primer 
equip aldeà.

El porter Carlos Panisello 
(Tortosa) ha fitxat amb el 
Perelló amb qui també torna 
Arnau Pallarés (Roquetenc).  
L’equip ja té mister (vegeu 
plana següent).

Aquesta setmana s’han fet 
oficial les renovacions d’Ori-
ol, Carles Llarch, Revuelta, 
Pau Cardona i Ramon Planas.   

Matthew Clewley, que fou 
un gran fitxatge per la Rapi-
tenca la temporada passada, 
s’incorpora al Vilanova, equip 
amb el que jugarà la lliga 
propera. El davanter Lladó, 
que va estar a l’Ampolla i 
també a la Rapitenca, ha 
fitxat amb el Cambrils Unió. 
El jugador faldut Aleix Garcia 
no seguirà a l’Eibar i segons 
la premsa balear, podria 
fitxar amb el Mallorca. És 
l’objectiu del club mallorquí.
El planer Andreu Arasa, 
que jugava amb l’Atlético 
Sanluqueño, defensarà la 
lliga propera la samarreta de 
l’Albacete, club que buscarà 
tornar al futbol professional 
després del descens de la 
Segona divisió de la campa-
nya passada.  

UE ALDEANA

CE EL PERELLÓ

CF GANDESA

ACTUALITAT

CF VALÈNCIA

Edu Albacar s’incorpora al cos 
tècnic del València. Bordalás és 
el mister del club de Mestalla, 
amb qui Edu va concidir a l’Elx. 
La notícia saltava dissabte pas-
sat pel matí. Albacar destaca-
va que “comencem una nova 
aventura amb un projecte am-
biciós en un club grandíssim. 
Agraït a José Bordalàs per pen-
sar amb mi per aquest repte”.

Edu Albacar s’incorpora 
al cos tècnic de Bordalàs

El mister de Sant Jaume co-
mentava també que “tot va anar 
molt ràpid. I la veritat és que és 
una oportunitat que no podia 
deixar passar. Pel que fa a Fut-
bol Formatiu, he de dir que és 
com un fill i seguiré vinculat al 
projecte, ajudant amb el pos-
sible a fer-lo crèixer”. Edu co-
mença una nova etapa, ara de 
retorn a l’elit. 

Gerard Badia, a l’Ascó

Gerard Badia és nou jugador de l’Ascó. Ahir dijous fou presentat 
oficialment (imatge de la foto). El noi d’Horta, amb 31 anys, 
va decidir acabar la seua vinculació al Piast Gliwice, club de la 
Primera divisió de Polònia amb el que ha jugat 8 temporades, 
sent campió de lliga i convertint-se en una llegenda per haver 
disputat més de 200 partits. A més, Gerard és un dels referents 
de la lliga d’aquell país. Fa uns mesos va prendre la decisió de 
tornar a casa, per un motiu de caire personal.  En les darre-
res setmanes, ha rebut nombroses ofertes. Però Badia no es 
plantejava tornar a fer maletes. Nàstic i Castelló eren bones 
destinacions però no s’ha pogut tancar el fitxatge per cap dels 
dos equips i finalment el fet que l’Ascó està a Tercera divisió ha 
acabat sentenciant el seu fitxatge. Tortosa i Rapitenca també 
s’hi van interessar. Gerard fou presentat ahir dijous i és el fit-
xatge mediàtic de l’Ascó. Un dels actius ebrencs internacionals 
i que ha triomfat lluny de casa, ara el tindrem a prop. D’altra 
banda, informar també del fitxatge per l’Ascó, tal com vam 
anunciar, de Rafa Llop (exRapitenca i ex San José d’Eivissa). 
Genís (Benicarló), a prop.
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MÉS NOTÍCIES
GODALL: 
RENOVACIÓ 
DEL MISTER  
Juanjo Agustin seguirà entre-
nant el Godall, la temporada 
propera, a la Tercera catalana. 
A nivell de plantilla, de mo-
ment, han hagut les baixes de 
David López, Manel Ventura 
(Catalònia) i Zouhir (Jesús i 
Maria).  

Joan Callarisa, que que ja havia 
jugat al Godall, es reincorpora 
a l’equip del Montsià. Aquest 
és la novetat en el capítol 
d’altes pel que fa a la plantilla. 
Quant al cos tècnic, aquest 
any Juanjo comptarà amb 
un preparador físic, és Axel 
Sorolla. d’Alcanar (Llicenciat 
en Inef).
Finalment, informar que 
a l’entrenador canareu del 
Godall, dins de la seua forma-
ció,  aquesta setmana li han 
concedit la Llicència UEFA Pro. 
Ja disposa del certificat de la 
Federació Espanyola de Futbol 
i, per tant, reforça la seua 
preparació esportiva. 
L’objectiu del Godall tornarà 
a ser la permanència en una 
la categoria en la que, en 
principi,  hi ha tres descensos 
però faltarà saber com queda 
la situació del Sant Jaume. 

BERNAT GUIU 
El jove davanter de Marçà 
inicia una nova etapa, en 
aquest cas a Itàlia, on ha 
marxat aquesta setmana. 
Concretament,  a la Union 
Sportiva Pergolettese, de la 
serie C. Bernat estava fins ara 
al Nàstic. El seu germà Andreu 
ha renovat amb el Llagostera.  

CORBERA, 
NOVA ETAPA 
El Corbera és l’únic equip de la 
tercera catalana que encara no 
ha anunciat el nou entrenador. 
Robert Costa va fer funcions 
de mister i jugador la darrera 
temporada. Però ara, en prin-
cipi, només té previst jugar. 
No obstant, la possibilitat de 
que pugui seguir fent la doble 
funció podria no descartar-se, 
tot i que a hores d’ara no 
està en els plantejaments del 
fatarellenc. 

net. David Ferré (Olimpic), tor-
na així com Andreu (Flix) i dos 
juvenils que estaven a l’Olím-
pic. També s’incorpora Ignasi 
Piqué (Olímpic).

Robert Avinyó és el proper en-
trenador del Benissanet, a la 
Tercera catalana. Piqué, entre-
nador de l’equip en la represa 
de les competicions, ja va 
anunciar que la seua vinculació 
era fins a finals de la temporada 
passada. Per això, la directiva 
ha hagut de gestionar la incor-
poració d’un nou entrenador i 
s’ha arribat a un acord amb Ro-
bert Avinyó, que va ser mister 
del Vilalba, Pinell i Godall, entre 
d’altres. El tècnic aldoverenc 
manifesta que “és un nou repte 
que afronto amb il.lusió i ga-
nes per poder assolir l’objectiu 
marcat i que és la permanència 
en la categoria”. Joan Barrufet 
continuarà jugant al Benissa-

TERCERA CATALANA

Robert Avinyó, nou 
mister del Benissanet

El R-Bítem 
no farà filial. 
Miqui Vidal  serà el 
tècnic de l’Ebre B

CE PERELLÓ
David Burgos, nou 
entrenador

El Perelló ja té entrenador. Des-
prés de dos mesos de gestions, 
David Burgos, és el nou mister. 
Burgos, entrenador tarragoní, ja 
ha tingut experiències en clubs 
ebrencs com l’Ampolla o l’Al-
canar. El club perellonenc ha 
trigat molt a poder concretar 
el nou tècnic, una vegada n’ha 
parlat en uns quants. 
Tot i que amb retard, ja es co-
mença a planificar la tempora-
da des de l’entitat del Baix Ebre 
en un any també de canvis a 
la presidència del Centre d’Es-
ports, amb una junta que està 
presidida per Albert Mauri. 
Sobre la nova etapa, Burgos 
comenta que “la veritat és que 

em feia molta il.lusió tornar a  
entrenar. Vaig a un gran club, 
amb un gran projecte, i perso-
nalment estic molt content. Ja 
sabem que  estem ara en uns 
moments en què la pandèmia 
s’acusa a tots els nivells i en to-
tes les categories i això suposa 
que hi hagi limitacions econò-
miques. Sent conscient de les 
limitacions que poden existir 
treballarem per confeccionar 
una plantilla el més competitiva 
possible en un campionat que 
està reestructurat amb un play 
off posterior. Penso que aquest 
format és també il.lusionant”.
A la foto, el president Albert 
Mauri i, a la dreta, David Burgos.

Incertesa davant el 
futur directiu
El CE Ginestar necessita una 
nova junta directiva. Ja fa set-
manes que es parla d’incertesa 
pel futur del club si no apareix 
més gent a la junta directi-
va. Fonts directives de l’entitat 
els darrers anys han informat a 
Més Ebre que “la intenció és fer 
equip i poder competir però a 
hores d’ara s’ha de formar una 
junta amb un nou president. I, 
fins al moment, no hi ha nove-
tats i no es pot informar de que 
la situació directiva estigui solu-
cionada”. Hi ha esperances de 
que tot es pugui reconduir però 
caldrà esperar per poder veure 
si és així. El CE Ginestar, la dar-
rera campanya a Quarta catala-
na, és un dels clubs centenaris 
del nostre futbol. La temporada 
94/95 fou campió de la Prime-
ra regional i va pujar a la Prefe-
rent, en l’època més daurada de 
l’entitat. Després, el club ha tin-
gut altsibaixos i darrerament ha 
competit a Quarta. 
Pel que fa a la propera lliga de 
Quarta, el Remolins-Bítem ha 
informat que no farà filial. Sí 
que el fa l’Ametlla, entrenat per 
To, i el Jesús i Maria, amb David 
Torres a la banqueta. També el 
Catalònia amb Dani Fernández i 
l’Ebre Escola amb Miki Vidal com 
a mister. Així mateix, tornarà a la 
competició el filial del Gandesa, 

amb Salayet com a entrena-
dor. Continuarà el de la Cava, 
amb Eulogio Giné. El Tivenys ha 
confirmat que seguirà compe-
tint amb David Montardit com a 
president i Ignasi a la banqueta. I 
al Pinell, si hi ha estabilitat sani-
tària i no agreuja el tema covid, 
tornarà el futbol, amb un bon 
nombre de jugadors locals que 
s’incorporen, la majoria molt jo-
ves, i d’altres que arriben de la 
mà del tècnic Edu Maestre, que 
seguirà també jugant.  A la Fata-
rella ja s’han fet reunions i la idea 
seria tornar competir la tempo-
rada vinent, a quarta, si la situa-
ció general ho permet. A Xerta 
haurà d’haver-hi un canvi a la 
banqueta. El club va proposar la 
renovació però el mister Jordi 
Pérez, per temes personals, no 
pot seguir. L’Olímpic està estu-
diant si fa un sub-23 que seria 
el filial. Esta és la idea però falta 
acabar de confirmar-ho. El Mas-
denverge té la plantilla perfilada 
i el tècnic seguirà sent Cristian 
Torta. El Camarles tindrà filial. 
Florin serà el mister. 

CE GINESTAR

Luis Garcia 
fitxarà 
a l’Ametlla

CD LA CAVA

El CD la Cava va presentar, a les 
xarxes socials, com a incorpo-
ració, al davanter Luis Garcia 
que estava a l’Olímpic. El ju-
gador, però, finalment marxarà 
a l’Ametlla on també han fit-
xat Amador i Ionita, companys 
seus en altres campanyes. 
Pel que fa a la Cava, confirmar 
la incorporació de Sergi Bel, 
ex del R Bitem i que també va 
estar al Tortosa. La plantilla no 
està tancada i la setmana vinent 
podrien haver-hi més novetats. 
Eric Fernández és baixa i fitxa 
amb el Tortosa. 

Incorporació de 
Guillem (Ampolla) 
i Eric (la Cava)

CD TORTOSA

Guillem Navarro, jugador de 
l’Ampolla que en principi estava 
previst que continués a l’equip 
de Gerard Capera, ha fitxat 
aquesta setmana amb el Tor-
tosa que, amb la incorporació, 
reforça ofensivament la banda 
dreta. D’aquesta forma, la nis-
saga dels Navarro amplia els 
vincles amb el club roigiblanc. 
D’altra banda, el Tortosa ha fit-
xat també al centrecampista 
de Sant Jaume, que estava a la 
Cava, Eric Fernández. Ha estat 
baixa al Tortosa, per motius la-
borals, el central Raül Garcia.
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* Les baixes de l’Ascó ja tenen destinació: Xavi Jaime (Rapitenca), Quim (Am-
posta), Carles Kader (Ampolla), Fuertes (Móra la Nova), Joel Marigot (Tortosa) 
i Hugo Sánchez (Gavà). Altres baixes: Jani, Humbert, Ivan Martinez i Eric For-
nós.
* El Sant Jaume podria renunciar a la 3 catalana i començar nova etapa a 
Quarta catalana i es podria quedar la Tercera en només 17 equips.
* David Burgos és el nou míster del Perelló; va entrenar a l’Alcanar, la tempo-
rada 2017/2018 i la 2016/17 a l’Ampolla. A més, ha entrenat també al Cambrils. 
D’aquesta forma, acaba el gran càsting al Perelló. Isaac Fernández, Carlos Gi-
labert, Subi, Carlos Rodríguez, Àlex González...van estar a l’agenda. Tempo-
rada al Perelló, com en altres clubs, de restriccions pressupostàries. Burgos 
portarà sis fitxatges.
* Alguns equips de Tercera per fer plantilla, estan suant tinta.
* El projecte d’un filial és tenir gent jove però, de moment, alguna cosa no 
quadra al filial de la Rapitenca, amb fitxatges de tres veterans, Genis, Saul i 
Ximeno, encara que aquest darrer pot ser l’excepció pel que pot aportar a 
l’equip. Als seus 43 anys, és el més ‘jove’ de tot el futbol ebrenc, dues lesions 
molt llargues i sempre positiu. Es molt competitiu i ajuda a que el vestidor ho 
sigui també. 
* Al portal futbol ebrenc ja estan posats tots els equips que competiran la pro-
pera temporada des de la 1a divisió fins al futbol provincial. I, a més, la nova 
categoria que naix entre la segona B i la segona divisió: la RFEF 1. Tot plegat, 
un total de 12 categories.
* David Torres serà el míster del filial del Jesús i Maria i puja a 10 jugadors de 
l’etapa del juvenil.
* Eric Fernández, nou jugador del Tortosa. Ha estat a Flix, Aldeana i La Cava, 
equip que ja va coincidir amb Guillermo. Un altre fitxatge és Joel Marigot, 
que ha jugat al Batea, Vila-seca, Reddis, Valls, i estava a l’Ascó. Els seus millors 
ràtios van ser al Reddis 24 gols i al Valls 30 dianes.
* Brayan ha tingut 12 ofertes sobre la seva taula, tres de les nostres terres, la 
Cava, Rapitenca i Tortosa i fins i tot d’Itàlia. No renovarà pel Benicarló.
* Pau Alegria al Catalònia, tot i la seua joventut, ha estat de tot menys presi-
dent. Des de petit, ha jugat en totes les categories de futbol base, passant pel 
filial i 2 temporades al primer equip, entrenador de futbol base, coordinador 
de futbol base, 2 temporades de directiu i al filial 5 campanyes, tres com a 
jugador i dues com a entrenador. La propera temporda serà l’entrenador del 
primer equip. S’ho mereix.
* El jugador Hans Esteban, que va militar a Godall i Rapitenca, serà el segon 
entrenador de l’Aldeana i només té 24 anys. Ja porta entrenant des dels 14 
anys i ha passat per totes les categories, l’última juvenil de l’Amposta. Té el 
carnet UEFA A. Els asseguro que aquest xaval serà en dos anys míster d’algun 
equip de segona catalana; fusta en té.
* El Tortosa diu que la plantilla està tancada, però jo crec que li falten dos fit-
xatges de qualitat per a poder ascendir.
* A la Rapitenca preparen un fitxatge top.
* Robert Avinyó torna a les banquetes, després d’estar alguns anys sense en-
trenar. Ha fitxat pel Benissanet. L’únic equip que no té mister, el Corbera.
* Les úniques presidentes que havien al futbol ebrenc, Cinta Querol a Jesús, 
i Mònica Llambrich al Perelló, les dues deixen el seu càrrec. ¿Per a quan més 
dones a la presidència?
* L’expresident rapitenc, Hernan Subirats, seguirà a la directiva com a secretari 
i responsable de les xarxes socials, i vigilant la gestió de Fernando.
* El gandesà Rafa Navarro seguirà al Barça campió d ela Champions.
* L’Ulldecona segueix caçant jugadors a la Sénia, primer va ser el seu crac, 
Callarisa, i l’últim Albert Zaragoza, juvenil que estava a Futbol Formatiu i que a 
la Sénia ja ha deixat el club tres vegades. El president senienc està tranquil: “jo 
només sé que La Sénia quedarà per sobre de l’Ulldecona”.
* Dijous passat, a l’assemblea de socis, es va conéixer el nou president del 
Catalònia, Cristian Roglan.
* Fitxatge bomba: Edu Albacar s’incorpora al cos tècnic de Bordalàs, al Valèn-
cia CF. Una proposta que no podia rebutjar.

TOP SECRET
   JOAQUIN CELMA

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

EN DUES SETMANES, EXTRA PLANTILLES.
TOTES LES DADES DEL FUTBOL EBRENC DE CADA EQUIP, JUGADOR 

A JUGADOR, PER DEMARCACIONS, DADES HISTÒRIQUES DE 
CADA CLUB, DE LES ÚLTIMES DEU TEMPORADES. ANÀLISI DE LA 

PLANTILLA I DE QUIN LLOC PODEN ACABAR LA TEMPORADA 
LA SÈRIE ESTEL·LAR DE JOAQUIN CELMA

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

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

DAVID BURGOS

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

ROBERT AVINYÓ

PEPE BALART

ALBERT LIZASO

IVAN ROMEU

JUANJO AGUSTIN

LUIS FORNÉS

PAU ALEGRIA

JORDI ROCA

JOEL MARTORELL

PARRA

CARLOS GILABERT

TONI SÀNCHEZ

ÒSCAR RUMENSE

Directiva del Catalònia, amb el nou president, Cristian Roglan. 

Edu Albacar ja forma part del cos tècnic del València, amb Bordalàs.

A la dreta, David Torres, que aquesta temporada entrenarà al filial del J i Maria. Al centre, Hans Esteban que 
formarà part del cos tècnic de l’Aldeana. A l’esquerra, Pau Alegria, nou tècnic del primer equip del 

Catalònia, ADN jesusenc. 
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ELS 100 FITXATGES ACTUALS DEL FUTBOL EBRENC (A 15-7-21)

RAPITENCA B

RAPITENCA

AMPOSTA

OLIMPIC

RAPITENCA JUV

AMPOSTA JUV

JESÚS I MARIA

JESÚS I MARIA

RAPITENCA JUV

RAPITENCA B

RAPITENCA B

FLORESTA JUV

CAMBRILS U 

ESPELEÑO

ASCO

CAMBRILS

SANTA BARBARA

RAPITENCA

RAPITENCA

EBRE ESCOLA

RAPITENCA

OLIMPIC

JUVENIL

RAPITENCA JUV

ASCO

AMPOSTA A

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

RAPITENCA B

RAPITENCA B

SANTA BARBARA

RAPITENCA B

GANDESA

SAN JOSÉ EIVISSA

PIAST GLIWICE 

BENICARLÓ

INACTIU

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

ALDEANA

ALDEANA

OLIMPIC

AMPOSTA JUVENIL

HOSPITALET

JUVENIL

AMETLLA

CAMBRILS U

CAMBRILS U

AMETLLA

SANTA BARBARA

INACTIU

JESÚS I MARIA

GODALL

JESÚS CATALÒNIA B

ROQUETENC

SANTA BÀRBARA

AMPOLLA

GODALL

CORBERA

LA CAVA

EBRE ESCOLA

RAPITENCA

AMETLLA

TORTOSA JUV

OLIMPIC

SANTA BARBARA

OLIMPIC

TORTOSA

ROQUETENC

TORTOSA

ROQUETENC

RAPITENCA

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 KADER

JUSI

JOAN MARC SOLSONA

JOSEP BECERRA

ALEIX ALUMBREROS ‘PEQUE’

ARNAU BERTRAN

CRISTIAN VALCARCEL

ROGER MARTOS

JORDI ALIAU

ADRIA CALLEJA

QUIM CARDONA  

MARC CANOS

JORDI MORENO

AXEL PANISELLO

RUBEN RIPOLLES

ÀLEX LÓPEZ

ALEIX VIZCARRO

JUANJO MAGRIÑA

KAMEN KAMEVOV

MARC BLANCH

RAFA LLOP

GERARD BADIA

GENIS ARRASTRARIA

ERIK DEVADIP

FRAN ARJONA

GENIS CONSARNAU

ENRIC PASTO

JORDI CALAU

AMADOR

IONITA

LUIS GARCIA

GERARD PARELLADA

SALIFOU

GERARD PALLARÉS

XAVI FAGES

JOSU RIGAL

IVAN BRUNO

ALEIX CÉSPEDES

MARC TENA

JOAN CALLARISA

SENHAJI  MUSTAPHA

MANEL VENTURA

JOSEP PELLISA

JOHN

ROGER SOLÀ

ÀLEX PEREZ

ZOUHIR OUCHANE

JORDI LOPEZ

JONATAN LÓPEZ

JOSEP GAITAN 

ARNAU PARDO

DAVID ALCALÀ

LUIS RUIZ

IMANOL GOMEZ

GUILLEM CASANOVA

JUAN LUIS LEON

SERGI BEL

GERARD ESTORACH

IVAN GASPARIN

ALEIX CABALLÉ

MARC LLEIXÀ

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

ALDEANA

AMPOLLA

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

AMPOSTA B

AMPOSTA B

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

EBRE ESCOLA

GODALL

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 SÉNIA

LA SÉNIA

LA SÉNIA

LA SÉNIA

PROCEDÈNCIA                             JUGADOR                                NOU EQUIP
  PROCEDÈNCIA                           JUGADOR                                          NOU EQUIP

ASCÓ

OLIMPIC

FLIX

JUVENIL

VILASECA JUVENIL

CALACEIT

GANDESA B

GANDESA B

GANDESA B

ROQUETENC

TORTOSA

EL CATLLAR

JESÚS I MARIA

RAPITENCA B

RAPITENCA B

FIGUERAS

NASTIC JUVE

ROQUETENC

ROQUETENC

ROQUETENC

ALDEANA

S. BÀRBARA

J CATALÒNIA

TORTOSA JUV

TORTOSA JUV

AMPOSTA JUV

AMPOSTA JUV

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

LA CAVA

GANDESA

ALDEANA

JUVENIL

JUVENIL

CAMBRILS JUVENIL

LA FLORESTA JUV

ASCÓ

LA CAVA

LA CAVA

AMPOLLA

MASDENVERGE

JUVENIL

JUVENIL

JESÚS CATALÒNIA

JESÚS CATALÒNIA

JUVENIL

JUVENIL

LA SÉNIA

JESÚS CATALÒNIA

F FORMATIU

PERELLÓ

SERGI FUERTES

SERGI VILA

ARNAU CERVELLÓ

SAMUEL

SERGI ANDREU

SERGI PRATS

WILI FILEV

SERGI PRATS

ESTEBAN FERNÁNDEZ

ARNAU PALLARÉS

CARLOS PANISELLO

MARC VADILLO

OMAR OUHADADI

ÀLEX LÓPEZ

EDGAR SAMPER

IIVAN VIDAL

SALVA BES

CHIMENO

GENIS VALLS

SAUL LOPEZ

TONI ONDOZABAL

ALBERT NOGUERA

JOSEPH ONGOLA

ANDREU CASES

FERRAN VIDAL 

PAU NAVARRO

PAU FRANCH

SERGI SABATÉ

JOHAN ANDRES

PAU SANCHEZ

MARC BATALLA

DE LA TORRE

DAVID ROJAS

ELOY FORASTERO

MARTI GARCIA

XAVI MARGALEF

ADRIA TORTAJADA

MARC BERNARDO

JOEL MARIGOT

FERRAN

ERIC FERNÁNDEZ

GUILLEM NAVARRO

ALEIX CAMPOS

ALEIX CANO

LLUÍS FABREGAT

ALEIX MOLA

NABIL

PACO GARCIA

AITOR CARRASCO

DAVID CALLARISA

JOSEP CALLAU

ALBERT ZARAGOZA

SERGI JOSÉ

MÓRA NOVA

MÓRA NOVA

MÓRA NOVA

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

PERELLÓ

PERELLÓ

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA B

RAPITENCA B

RAPITENCA B

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

VINARÒS

Fitxatge mediàtic de l’Ascó, Gerard Badia, que ha jugat els darrers anys a Polònia,
a Primera divisió. 
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CLUB PATÍ 
L’ALDEA 
El Club Patí l’Aldea va 
fer-se amb tots els podis 
al Territorial benjamí-ale-
ví-infantil a Reus, el passat 
cap de setmana. En cat. 
infantils, els aldeans Alba 
Duch va aconseguir l’or, la 
segona posició va ser per a 
Aroha Troncho, i la tercera 
d’Alba Arribas. Alba Pujol va 
aconseguir la vuitena plaça. 
En cat. infantil masculí, Pol 
Forné i Enzo Pagnoni van ser 
primer i segon, respectiva-
ment. Tots els podis es van 
classificar per al Català que 
es farà en dues setmanes a 
Ripollet. 

D’altra banda, en cat. ben-
jamí, Gianna Pagnoni i Júlia 
Juaní van ser primera i sego-
na, demostrant qualitat per 
sobre de la resta de compe-
tidors. En aleví Ferran Arasa 
va aconseguir el primer lloc i 
Maria de Esteban la segona 
plaça. Tots ells van guanyar 
el bitllets per al Campionat 
de Catalunya, que se celebra 
el mateix cap de setmana 
que els infantils. Aquesta 
setmana hi ha el campionat 
júnior - sènior d’Espanya 
a Parets del Vallès. Anouk 
Vizcarro, Aritz Pejenaute 
( juniors), Andrea Silva, Pere 
Marsinyach, Paula Ibáñez, 
Pau Garcia (sèniors). Es 
juguen europeus i mundials.

REM 
Al Campionat del món sub-
23, els remers catalans van 
assolir els resultats se-
güents: el bot de la Júlia Ros 
i la Núria Puig (CN Ampos-
ta), finalitza en 6a posició en 
W2-, mentre que el bot lleu-
ger del Dennis Carracedo i el 
Gerard Andreu acaben 4rts 
en LM4x El bot en rema. 
Àlex Pagà  (CN Amposta) en 
M4- queda en 11a posició i el 
format per l’Aleix Garcia i el 
Dani Panisello (CR Tortosa), 
en 8è lloc en M2x. Van ser 
segons en la Final B, van 
estar a prop d’entrar a la 
final, on es classificaven 3 i 
foren quarts. 

HANDBOL
Zulema González Asensio 

torna al CH Amposta
Zulema González Asensio tor-
na al CH Amposta. Després de 
la seva etapa com a jugadora 
les temporades 2017-2018 i 
2018-2019, ara s’incorpora a 
l’staff tècnic del sénior femení 
com a segona entrenadora.
D’altra banda, des del club am-
postí han comunicat la con-
tinuïtat de Laia Hernández, 
jugadora que complirà la seva 
cinquena temporada conse-
cutiva al sénior femení de Di-
visió d’Honor Plata. Laia s’està 
recuperant de la lesió al genoll 
per començar la temporada al 
100%. Així mateix, Paula Yélamo 
seguirà una temporada més, 
i serà la segona consecutiva 
formant part del CH. Amposta 
Lagrama. “Jugadora sacrificada 
que tot i la seva joventut apor-
tarà qualitat al nostre conjunt”.
Una altra incorporació, pro-

cedent del juvenil femení, és 
la d’Alexandra Sáez, formada 
a totes les categories base de 
l’entitat. Per la seua part, Maria 
Bertomeu va començar a jugar 
amb el Club fa quatre tempo-
rades, en categoria cadet. Ara 
deixa ja els equips base per 
també incorporar-se al sènior 
femení.
La lliga començarà el cap de 
setmana del 18-19 de setem-
bre, visitant la pista del Grupo 
Usa Handbol Mislata.

FUTPADEL. 24/25 JULIOL
I Torneig al Pàdel Colors

El cap de setmana del 24/25 
de juliol al Padel Colors tindrà 
lloc el primer Torneig Futpadel 
a les nostres terres. Hi haurà 
una categoria única. Els equips 
són de 3 persones. Els partits 
tenen una durada de 30 mi-
nuts. Hi haurà fase de Grups i 
eliminatòries. El torneig es dis-
putarà el dissabte 24, a partir 
de les 18 hores. I el diumenge 
està previst que la competició 
continue de les 18 a les 20.30 
hores. Es juga amb les normes 

del pàdel i l’habilitat del futbol. 
Més informació: 
@futpadeltortosa1 
Lloc torneig: Padel Colors. 
Inscripció 18€/participant.
Ahir dijous hi havia 28 equips 
inscrits i quedaven dues places 
per completar els 30 partici-
pants. 
A més dels premis entre els 
participants, es sortejarà la sa-
marreta nova del FCB, uns au-
riculars valorats en 50 euros i 
un lot de productes Nike. 

MÉS 
NOTÍCIES

TÈCNIC DE SANT JAUME
Gerard Zaragoza fitxa pel 

Panserraikos FC, de la segona 
divisió de Grècia

El tècnic de Sant Jaume, Ge-
rard Zaragoza, inicia una nova 
etapa en la seua trajectòria 
a les banquetes. Al març de 
2020 va debutar com a en-
trenador del Shabab Al-Ahli 
Dubai FC, equip en el que ha 
estat fins ara. 
La nova etapa és a Grècia, 
per dues temporades, con-
cretament al Panserraikos FC 
de Superleague2 (Segona di-

Copa Generalitat, 
vuitens de final 

L’A.E.C. Vic Bitlles, amb un total 
de 768 punts i 64 bitlles ha estat 
el millor equip dels vuitens de 
final de la Copa Generalitat de 
bitlles catalanes. Gràcies a fer 
aquesta magnífica puntuació ha 
superat amb comoditat al Can 
Folguera, en l’enfrontament ce-
lebrat aquest passat diumenge 
a Santa Perpètua de Mogoda. 
Destaquen també les victòries 
de La Galera a les pistes del Sa-
lomó, per 745 a 680, dels Co-
lobrers, que han jugat a casa 
contra Puigverd de Lleida (734 
a 643), i del Siuranenc d’Horta 
en el seu enfrontament a Hos-
talric contra els Emmurallats 
(726 a 645). El proper diumenge 
es disputaran tots els enfron-
taments de quarts de final que 
prometen grans emocions. Mi-
ralcamp (Pla d’Urgell) serà la seu 
dels partits entre el Miralcamp i 
el Perelló, i a Horta (Barcelona), 
se celebrarà l’enfrontament en-
tre el Siuranenc i la Galera, tot 
un clàssic de les bitlles catala-
nes. Els vencedors de les elimi-
natòries disputaran el dia 25 la 
Final a 4. (Informació de la Fe-
deració Catalana de Bitlles)

Donosti Cup 
‘ebrenca’

El futbol català, i en concret 
l’ebrenc, va brillar en la Donosti 
Cup, la setmana passada, asso-
lint gran resultats. Han estat 410 
els equips que van competir en 
totes les categories en una Do-
nosti Cup que comptava amb 
clubs i escoles de renom i que, 
sens dubte, va complir amb les 
expectatives.

BITLLES

visió de Grècia). L’entrenador 
ebrenc manifestava que “estic 
molt feliç de començar una 
nova aventura  esportiva en 
un nou país, a Grècia, amb el 
Panserraikos FC. Aquesta serà 
la meua casa durant les dues 
properes temporades”.
D’aquesta forma, l’entrena-
dor, als 39 anys, inicia un nou 
repte amb nous objectius, ara 
a la Segona divisió de Grècia. 

FUTBOL

Handbol Platja
El X Torneig d’Handbol Plat-
ja va celebrar-se aquest diu-
menge a la platja de les Ave-
llanes. Aquest estiu, el CE 
Tortosa va optar per organit-
zar una jornada lúdica a es-
cala interna, sense premis ni 
classificacions, on només van 
participar els membres del 
club amb l’objectiu de retro-
bar sensacions com a col·lec-
tiu. S’hi van inscriure un total 
de 92 jugadors, entre els quals 
hi havia delegats, entrenadors, 
directius, veterans i familiars. 
Els participants es van distri-
buir en 16 equips, mesclant 
diferents categories.
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Receptes fàcils per fer amb 
els teus fills i filles aquest 
estiu.
Transformar les activitats 
quotidianes en activitats 
divertides és una de les 
claus de la convivència en 
la família, i a més fomenta-
ran el seu sentit de la res-
ponsabilitat, autosuficièn-
cia i autoestima.

• Sucs de diferents colors
• Refresc de diferents co-
lors
• Fruites tallades a en 
trocets petits.

• Fruita en rondaxes 

Eines:
• Cubiteres i recipient de 
plàstic.

Podeu preparar els glaçons 
de colors omplint les cu-
biteras amb suc o refrescs, 
li donaran un toc de color i 
sabor a les vostres begudes. 
Una altra bona opció és col-
locar trossos de fruita o frui-
tes de grandària petita en les 
cubiteres i després emplenar 
amb aigua, també  quedaran 
molt  bonics, colorits i li do-

GLAÇONS DE GEL
DE COLORS

INGREDIENTS:  

PREPARACIÓ:

naran sabor a la beguda.
Congelar fruita en rodan-
xes és una bona forma de 
mantenir fredes les begu-
des per més temps i do-
nar-los una aparença di-
ferent, per a això només 
has de tallar la fruita en 
rodanxes, i col·locar-les 
en un recipient de plàstic 
separades.  Quan estiguin 
congelades ja podràs em-
magatzemar-les juntes, 
però si les intentes con-
gelar juntes s’enganxaran 
entre elles i no podràs se-
parar-les. 



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 16 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

Forta atracció física 
amb algú, però tam-
bé malentesos fruit 
de no dir les coses 
clares. No tinguis 
por de ser franc. 
L’economia se sosté 
i et permets algun 
caprici.

aquari
21/01 al 19/02

Posar distància serà 
la manera de no 
veure’t afectat per 
persones tòxiques. 
La conjunció Venus/
Mart a Casa VII 
inclina a viure un 
moment força apas-
sionat amb la parella.

escorpí
24/10 al 22/11

Sents que la teva 
parella i tu no 
acabeu de parlar el 
mateix llenguatge, 
mentre ella mira al 
passat, tu vols pas-
sar pàgina. Bones 
notícies del sector 
professional.

balança
24/09 al 23/10

Una situació familiar 
pot afectar de 
retruc al teu sector 
professional. No 
és necessàriament 
negatiu, però et pot 
fer anar de bòlit. En 
l’amor sembla que et 
corresponen.

àries
21/03 al 20/04

Et pots trobar amb 
Aconsegueixes algun 
objectiu establert 
i ho vols celebrar. 
Segueixes impacient 
en l’amor. Si vols córrer 
massa l’altra persona, 
es pot espantar una 
mica i posarà distància.

cranc
22/06 al 23/07

Trobades familiars al 
voltant d’una taula. 
La conjunció de 
Venus/Mart a Casa II 
inclina a les despe-
ses extres, sobretot 
en plaers. Poses 
límits a algú que vol 
manipular-te.

verge
24/08 al 23/09

Tens una mica més 
de temps lliure i 
aprofites per fer ne-
teja a fons i gestions 
administratives pen-
dents. Atracció amb 
algú per internet, 
però que potser no 
és gaire a prop.

taure
21/04 al 21/05

Dies per passar-ho 
bé amb els teus fills o 
parella. Fas de pont 
entre dues persones 
en conflicte, però 
mira de no sortir 
escaldat. Surts de 
compres i inverteixes 
en imatge.

peixos
20/02 al 20/03

T’estresses per coses 
poc importants. Se-
para els problemes 
i ho veuràs diferent. 
Et fas enrere en un 
assumpte sentimen-
tal perquè vols estar 
més segur abans de 
pronunciar-te.

lleó
24/07 al 23/08

Et vols sortir amb la 
teva, tant si com no, 
però a l’altre costat 
hi ha algú que no 
es deixa manipular. 
Potser has d’accep-
tar que tot no pot 
ser i cercar nous 
objectius.

bessons
02/05 al 21/06

Trobada providencial 
amb algú del passat 
amb qui hi ha quelcom 
pendent. El teu món 
interior està agitat i 
cerques respostes i 
t’interesses per una 
filosofia o creença 
nova.

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

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

Un familiar et vol fer 
combregar amb rodes 
de molí i no estàs 
disposat a cedir. Pots 
conèixer algú en un 
viatge o desplaça-
ment, amb qui sentiràs 
una gran connexió 
emocional.

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

¿QUIERE USTED VENDER
 SU FINCA CON CASA O MASÍA?
SE LA TASAMOS Y COMPRAMOS, AL PRECIO
LLAMENOS (ZONAS BAIX EBRE Y MONTSIA
(abstenerse corredores e inmobiliarias)

Contacto telfs:
 642066150 - 688303880

Sr. Javier.
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de col·lectius els fa falta aquest 
toc. Li diria que fins i tot fa fal-
ta dintre del sector de la geria-
tria! Un sector que conec i que 
presideixo. Costa entendre 
que malgrat tenir més del 85% 
de personal femení, encara 
costa trobar càrrecs directius 
femenins. Fixeu-vos si queda 
recorregut per fer!

Com bé diu, encara queda 
camí, però s’ha vist alguns 
canvis, no?
Sí, he de dir que en aquests 
onze anys s’han fet passos, 
com per exemple a la Cambra 
de Comerç de Tortosa, quan 
es va crear  ADEDE  només hi 
havia una dona i avui, encara 
que no hi hagi paritat, el nom-
bre de dones ha augmentat.

Per tant, segueix existint 
aquesta barrera invisible 
anomenada sostre de vidre 
perquè la dona pugui con-
tinuar ascendint laboral-
ment? 
Malauradament segueix exis-
tint aquest sostre a pesar de 
l’esforç de diferents col.lectius. 
Negar-ho seria un gran error, 
a pesar de que avui la dona té 
més visibilitat, però s’ha de se-
guir treballant, i aquí ADEDE és 
un gran aliat, per això animo a 
totes aquelles dones a formar 
part de la nostra associació, ja 
que sense cap dubte, ADEDE 
seguira treballant perquè les 
nostres filles i nétes tinguin 
aquesta igualtat tan desitjable 
i necessària, i sobretot per po-
sar en valor  el talent femení 
perquè, no som ni millors ni 
pitjors, però sí diferents.

Un altre tema que preocu-
pa és la conciliació familiar 
que segueix dificultant la 
carrera laboral de les do-
nes.
Sí, la conciliació familiar en-
cara segueix sent una plaga 
per l’evolució professional. Ser 
mare és meravellós i compagi-
nar aquesta dedicació amb la 
feina encara ens segueix pas-
sant factura. Si bé algo ha can-
viat, hem de seguir fent passos 
de conciliació, perquè tant 

Cinta Pascual Montañés: 
vicepresidenta de 

Foment del Treball, 
presidenta d’ACRA 
(Associació Catalana de 
Recursos Assistencials), 
presidenta de la patronal 
espanyola Ceaps (Círculo 
Empresarial de Atención a 
las Personas), membre del 
comitè d’ètica de Catalunya, 
directora general de L’Onada 
Serveis.

Ja han passat onze anys 
des de la creació d’ADE-
DE  (Associació de Dones 
Empresàries, Directives i 
Emprenedores de les Terres 
de l’Ebre), una associació 
basada en donar visibilitat 
al teixit empresarial liderat 
per dones. Com resumiria 
aquests anys? 
Han estat onze anys que han 
passat molt de pressa!  Lo 
que  més destacaria són totes 
les persones que m’he trobat 
en el camí: grans empresàries, 
dones emprenedores, que per 
damunt de tot són unes grans 
persones que actuen des del 
cor i amb un denominador 
comú: l’estima per les nostres 
Terres i la nostra gent. 

Però el lideratge empresa-
rial segueix sent masculí, 
ja que només el 10% de les 
grans empreses catalanes 
estan liderades per dones.
Està clar que s’hauria de fer un 
gran salt per deixar de ser un 
món masculinitzat, i així poder 
arribar al cent per cent d’igual-
tat, tant dintre de les empreses 
com dintre de les organitzaci-
ons.

Per tant, creu que un “toc 
femení” al món empresari-
al ebrenc, és necessari? 
I tant! Però aquest toc feme-
ní no només és necessari a les 
nostres Terres, sinó també a 
tota Catalunya, a tota Espanya 
i a tot el món. Les dades ho de-
mostren i jo, com a vicepresi-
denta de Foment del Treball, 
ho constato cada dia, ja que 
allí només un 20% som dones. 
També penso que a la majoria 

l’home com la dona tinguin els 
mateixos càrrecs dintre la llar, i 
fins que no hi hagi aquest 50% 
per l’home i l’altre 50% per la 
dona, seguirem tenint aques-
tes diferències dintre del món 
laboral. ADEDE segueix treba-
llant perquè la feina de la llar 
es comparteixi a parts iguales.

Un comiat, com a presiden-
ta d’ADEDE, als premis Grà-
cies, però seguirà formant 
part d’aquesta família
Primer que res voldria felici-
tar a Natàlia  Guart que, n’es-
tic més que convençuda, serà 
una magnífica presidenta. 
També vull agrair a totes les 

dones que m’han acompanyat 
durant  este  camí, unes dones 
amb talent i gran generositat. 
He de dir que una de les millors 
experiències de la  meua  vida 
ha estat formar part d’ADEDE i 
que treballaré sempre per visi-
bilitzar les dones, per tant, seré 
sempre una dona ADEDE.

CINTA PASCUAL 
“DESPRÉS D’11 ANYS COM A PRESIDENTA 
D’ADEDE ÉS HORA DE PASSAR EL RELLEU” 

NATÀLIA GUART
“AGAFO EL RELLEU AMB MOLTA L·LUSIÓ”

Des de l’any 2015 ocupa 
la Presidència de la UCR 

(Unió de Comerciants de 
Sant Carles de la Ràpita). 
Presidenta d’ACITTE, la nova 
Associació d’associacions 
de Comerç i Turisme 
de les TTEE. Membre de 
l’executiva Pimec Terres 
de l’Ebre i membre junta 
comerç Pimec fins 2020. 
Fins ara ha format part de la 
junta directiva d ADEDE.

Què suposa per a vostè 
aquesta nova responsabi-
litat? 
Un repte important i un goig 
tenir l’oportunitat per lluitar en 
la igualtat de la dona, en molts 
fronts, un d’ells el món laboral. 
Que destacaria d’ADEDE?
Sens dubte, les dones que en 
formen part.
Quines seran les seves pri-
oritats ara que presideix 
l’associació? 
No podem deixar un camí que 
ara fa onze anys va començar 
un grup de dones amb unes 
idees molt clares: donar visi-
bilitat a les dones en un món, 
el de la direcció, l’empresariat 
i l’emprenedoria, que encara 
passen de llarg en les seves 
necessitats per aconseguir la 
igualtat. El meu somni seria 
que un dia, no molt llunyà, no 
s’hagi de parlar de lluites per 
aquesta igualtat. 

La lluita per la igualtat té el 
seu front més visible en l’eli-
minació de la violència mas-
clista, però la dona té altres 
batalles obertes per assolir 
la plena igualtat. 
I tant, i un dels més importants, 
bàsicament perquè suposa la 
nostra independència, és que 
encara avui, quan parlem d’ofi-
cis, hi ha clares desigualtats. Un 
exemple clar: un home és un 
Xef, i una dona és una cuinera..., 
no ens adonem, però la desi-
gualtat encara forma part del 
nostre llenguatge.
Entenc que ADEDE és una as-
sociació flexible que s’adap-
ta a les necessitats que es 
detecten entre les vostres 
associades? 
Efectivament, la nostra Junta 
està formada per un grup de 
dones molt preparades. Estic 
molt orgullosa de totes elles, 
de les seves capacitats, i del seu 
esperit constructiu i lluitador, i 
no només treballem per detec-
tar les necessitats de les dones, 
sinó que facilitem el suport per 
lluitar contra les injustícies que 
sovint ens trobem en el món la-
boral, i altres àmbits. Amb elles, 
presidir  ADEDE, em serà molt 
fàcil.
Fer xarxa i unir forces per-
què la gent no hagi de sortir 
del territori, per trobar bons 
professionals, és ara davant 
de la situació difícil que ens 

ha portat la pandèmia, 
més important que mai? 
Aquesta és una lluita que por-
tem des de l’inici d’ADEDE, 
potser el fet de tenir fills/es, 
o nebots/es, o nets/es ..., ens 
fa moure per tal d’evitar que 
el talent marxi de les nostres 
Terres. Marxar per aprendre i 
conèixer món està molt bé, 
perquè ens enriqueix com a 
persones, però s’hauria de tor-
nar. Per això als nostres joves 
els ho hem de posar fàcil, ja 
que no pot ser que el territori 
es quedi sense talent perquè 
els joves no tinguin opcions 
per tornar i treballar aquí, a 
casa. Hi ha molta feina a fer 
i no ens podem quedar de 
braços plegats. Hem d’evitar 
d’una vegada per totes que el 
jovent ens digui que aquí no hi 
ha res. Jo sóc una ferma de-
fensora de l’associacionisme 
perquè es poden fer moltes 
coses, però hi ha situacions i 
actituds que limiten, i la realitat 
és que queda molt per fer.
Les persones que es vul-
guin associar que han de 
fer? 
Per contactar amb ADEDE ho 
poden fer des de les xarxes 
socials, contactant en sòcies 
que ja en formen part, i pròxi-
mament estarà llesta la nostra 
nova web amb molts canvis 
que donarà la màxima visibi-
litat a totes les nostres sòcies.


