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L’Ametlla de Mar i Ulldecona, nous municipis ebrencs
amb confinament nocturn

                     P3

L’Ametlla de Mar i Ulldecona estan ara entre els 165 municipis catalans amb confinament 

nocturn, des de la matinada passada. La restricció horària estarà vigent, com a mínim, set dies. 

Per la seua part, Deltebre surt de la llista després d’haver-hi estat en la primera setmana.
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EDITORIAL
AMB L’AIGUA AL COLL

Edita:

Les onades de calor a 
Amèrica del Nord, les 

inundacions a Europa, i 
encara dubtem?
Les inundacions mortals que 
han afectat l’oest d’Alemanya, 
submergit el Benelux i han tret 
de les seves riberes llacs i rius a 
Suïssa ens fan témer una ame-
naça cada vegada més concreta 
i clara que persistim a no adme-
tre. La violència, la brusquedat i 
la simultaneïtat d’aquests dra-
màtics esdeveniments, associ-
ats a la cúpula de calor que ha 
tingut lloc a Amèrica del Nord 
i diferents parts del món, seria 
l’avís que l’escalfament global 
ja el tenim aquí. Per descomp-
tat, la ciència no pot respon-
dre. És massa aviat. El temps i 
el clima tenen ordres de mag-
nitud i períodes de temps que 

no s’han de confondre. Però si-
guem sincers, aquesta formida-
ble màquina tèrmica cada cop 
està més carregada d’energia 
i ens  reserva  un aterridor es-
calfament global, i la prova ja 
la tenim aquí amb la sincro-
nització d’aquests dramàtics 
esdeveniments, cada cop més 
carregats d’energia, que ens 
alerten el que ens podria reser-
var un escalfament global més 
pronunciat. Tenim por, perquè 
sabem que la lògica condueix 
a pluges torrencials i tempera-
tures extremes. I, sobretot, per-
què descobrim que les nostres 
societats, altament desenvolu-
pades, no estan preparades per 
afrontar un clima tan dolent si 
es repeteixen i es produeixen 
amb massa freqüència. Tot i 
això, amb un escalfament mitjà, 

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

tot indica que és probable que 
la freqüència augmenti. Els pa-
ïsos, que són a primera línia, 
saben que els plans d’onades 
de calor aniran de la mà de les 
mesures d’alerta per lluitar con-
tra les inundacions. Però sobre-
tot, és el clima qui ens convida 
a adaptar-nos als seus capricis 

que cada cop són més sorpre-
nents. No hi ha res irreversible 
ni preocupant encara. Però si 
no fem cas i ignorem aquest 
conjunt de  petits senyals  ens 
equivoquem, i la  conseqüèn-
cia seria que la nostra gran vul-
nerabilitat als esdeveniments 
naturals es faria real. 

ABANS DESPRÉS

L’Escola Internacional 
del Camp ha organitzat 

una jornada de portes 
obertes presencial el proper 
dimecres 21 de juliol.   
Durant el curs escolar, els 
protocols anticovid han estat 
molt estrictes i no s’ha pogut 
atendre moltes de les famílies 
interessades a fer una visi-
ta presencial al centre. És per 
això, i donades les múltiples 
peticions de visita que ha re-
but l’escola, que la direcció 
del centre ha decidit organit-
zar aquestes jornades, que es 
duran a terme entre les 10h i 
les 13h, complint amb totes les 
normatives i protocols de se-
guretat dictades per les auto-

Portes obertes presencials a l’EIC
ritats sanitàries. Les portes ober-
tes van dirigides a famílies que 
tinguin fills i/o filles de totes les 
edats, de P1 fins a BAT (nacional 
i internacional).
Els interessats han de regis-
trar-se al següent enllaç: https://
cutt.ly/RmV3ezN. Per qüestions 
de seguretat, només es podrà 
accedir al centre amb cita prèvia 
o previ registre a l’enllaç indicat. 
Les famílies que no puguin as-
sistir a aquesta jornada de portes 
obertes, poden contactar amb 
l’escola on se’ls facilitarà atenció 
via zoom o se’ls oferirà un altre 
dia de visita presencial. L’EIC té 
el procés de matriculació obert 
durant tot l’any, molt activament 
durant el mes de juliol. 

Beques per a estudiants de 
BAT o IBd
En el marc de les beques i 
ajuts que ofereix la Fundació 
Escola Internacional del Camp 
(FEIC), encara resten disponi-
bles les beques d’accés al pro-
grama de Batxillerat nacional i 
internacional. Els alumnes de 
4rt d’ESO que vulguin estudiar 
el Batxillerat a l’EIC, poden op-

tar a aquestes beques con-
tactant amb l’escola a través 
del correu electrònic admis-
sions@escolainternacional.
org. 

Per a més informació, poden 
contactar amb l’escola a tra-
vés del telèfon 977 325 620 o 
del correu electrònic:
info@escolainternacional.org.

AJUNTAMENT MÓRA D’EBRE              ANUNCI:  11/6/2021

Per aquest Ajuntament s‘està tramitant llicència d’ob-
res, edificacions, Instal·lacions i usos provisional per a la 
realització de Adequació local en PB per a l’activitat de 
perruqueria sol·licitat per la Sra. Laura Garcia Torra  al 
Camí de les Hortes, núm. 1.  De conformitat amb l‘article 
54.2 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, i art. 4 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, se sotmet a informació pública pel ter-
mini de vint dies, a comptar des de l‘endemà al de la publicació 
del present anunci al Butlletí Oficial de Tarragona, Tauler d’anun-
cis de la seu electrònica. Durant dit termini podrà ser examinat 
per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè 
es puguin formular les al·legacions que s‘estimin pertinents. 
                               
Móra d’Ebre, 11 de juny de 2021                      L’Alcalde-President

Joan Piñol i Mora
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TSJC 
El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha analitzat l’informe enviat 
per l’Agència de Salut Pública 
i constata que Catalunya 
es troba en risc molt alt en 
relació a la covid. En concret, 
apunta que la incidència a set 
dies supera en cinc vegades 
el límit de risc molt alt fixat 
pel Consell Interterritorial, 
amb un 85% de casos de 
la variant delta i tenint en 
compte que només el 5,7% 
dels catalans de 16 a 29 anys 
tenen la pauta completa de 
vacunació.  Com ja va fer en 
l’anterior, alerta del greu im-
pacte en l’atenció sanitària, 
que es trasllada ara de la pri-
mària a l’hospitalària i afirma 
que si no s’atura el contagi, 
el sistema assistencial “es 
pot veure col·lapsat” en pocs 
dies.  La sala reconeix que 
més enllà de la vacunació, les 
úniques mesures eficaces són 
les de reducció de la interac-
ció social i el manteniment 
d’una distància mínima, així 
com l’ús de la mascareta. 

L’AMPOLLA 
Ja s’ha confirmat que, a causa 
de la situació de la pandèmia, 
se suspenen la Nit Màgica i el 
Vine de Vins, que havien de 
fer-se a l’agost. 

NOU DIRECTOR DE 
SALUT 
El dimarts, el govern de la 
Generalitat va nomenar 
com a director de Salut a les 
Terres de l’Ebre al doctor 
ampostí, Joan Nin, que agafa 
el relleu de Mar Lleixà. 

Lleixà ha fet balanç dels 
darrers 3 anys en un article 
que podeu trobar al web de 
Més Ebre. 
Aquesta setmana també 
s’han fet oficials altres no-
menaments de directors de 
Serveis Territorials corres-
ponents a les conselleries 
governades per Junts per Ca-
talunya. S’han confirmat  les 
informacions ja publicades en 
les darreres setmanes. 

MÉS 
NOTÍCIES

Nous municipis amb toc de queda per a la segona setmana
En la segona setmana de toc 
de queda a Catalunya, la Ge-
neralitat ha afegit més muni-
cipis a la llista: Alcarràs, Bala-
guer, Constantí, El Vendrell, 
Gelida, Igualada, L’Ametlla 
de Mar, La Bisbal d’Empordà, 
Lleida, Maçanet de la Selva, 
Mollerussa, Mont-roig del 
Camp, Roses, Sallent, Salt, 
Santa Maria de Palautorde-
ra, Sils, Tàrrega, Torroella de 
Montgrí, Ulldecona i Vilafant.
Per un altre costat, els mu-

nicipis catalans que surten 
de la llista, després d’haver 
estat durant la primera set-
mana amb toc de queda, són 
els següents: Abrera, Alpicat, 
Altafulla, Anglès, Centelles, 
Deltebre, Esparraguera, la 
Garriga, L’Ametlla del Vallès, 
Sant Celoni, Sant Hilari de 
Sacalm, Sant Sadurní d’Ano-
ia, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Margarida i els Monjos, 
Solsona, Vilanova del Camí i 
Ullastrell.

00.30 hores

El Govern preveu allargar el 
tancament a les 00.30 hores 
de la restauració i els locals 
públics durant tot l’estiu. Així 
mateix, s’inicia una campanya 
per conscienciar els més joves 
que també poden patir la co-
vid de forma greu.
La campanya serveix per re-
cordar que un de cada tres in-
gressats als hospitals per covid 
té menys de 40 anys.

El risc de rebrot segueix disparat a les Terres de l’Ebre, 
està per sobre dels 790 punts

Els casos de contagis 
confirmats acumulats 

a les Terres de l’Ebre 
s’elevaven ahir dijous a 
12.839 -tenint en compte 
totes les proves- (la setmana 
passada eren 12.209).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 630 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
503). La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 1,38 
(la setmana passada era 1,39). 
És superior a l’1 i això significa 
que la pandèmia creix. El risc 
de rebrot està ara en 792 (511 
divendres passat). 
S’ha disparat de nou. Per co-
marques (el risc és molt alt), 

la Ribera d’Ebre està en 501. El 
Montsià en 1.000 i al Baix Ebre 
amb 686. La Terra Alta està a 
1.548. 
Aquest dimecres a l’Ebre, en 
un dia, se sumaven 111 nous 
positius de covid-19 confir-
mats per proves PCR o test 
antigènic ràpid. En dades 
d’ahir, el nombre total de 
morts des que es va iniciar la 
pandèmia és de 181 (igual que 
la setmana passada).  Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 22 perso-
nes hospitalitzades (a centres 
assistencials ebrencs). I tam-
bé ahir dijous es comptabi-
litzaven 7 persones a l’UCI de 

l’Hospital Verge de la Cinta (5 
per covid). Setmana passada 
eren 8 (2 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens entre l’11 de 
juliol i el 18 de juliol és de 337 
per cada 100.000 habitants. 
El 16,84 % de les proves que 
es fan donen positiu (12,69 di-
vendres passat). 
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 113.451 perso-
nes. Un total de 101.584 han 
rebut ja la pauta completa 
(56%). 
La majoria dels casos positius 
són persones menors de 50 
anys.

 La pressió hospitalària 
al Verge 

de la Cinta puja aquesta 
setmana: 

ahir dijous, 
7 persones a l’UCI, 
5 d’elles per Covid.

La majoria dels casos 
positius són persones 

menors de 50 anys

L’Ametlla de Mar i 
Ulldecona són els 
municipis ebrencs 

que s’incorporen  per 
a la segona setmana 
amb toc de queda.

 
Deltebre surt del 

llistat

SEGONA SETMANA
El TSJC ratifica el toc de queda a 165 municipis i la 

limitació a 10 persones en les trobades socials
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha avalat 
aplicar el toc de queda i la resta 
de mesures per contenir la co-
vid-19 una setmana més. Així, 
el toc de queda entre la una 
de la matinada i les sis del matí 
s’aplicarà aquest cop en 165 
municipis, segons la petició 
d’ampliació que va fer arribar 
el Govern. També és dona el 
vistiplau a mantenir la limitació 
a 10 persones en les trobades 
socials i l’aforament del 70% als 
centres de culte. La sala consi-
dera que “no hi ha dubte” que 
la situació és de risc imminent i 
greu per malaltia transmissible i 
especialment tenint en compte 

la variant delta. Per això, afirma 
que les mesures proposades 
pel Govern són “necessàries, 
idònies i proporcionades”.
D’aquesta manera, el toc de 
queda s’aplicarà a 165 muni-
cipis i no en els 161 en què es 
va començar a aplicar el passat 
divendres. Es tracta de muni-
cipis on la incidència acumu-
lada durant la última setmana 
és igual o superior a 400 casos 

per cada 100.000 habitants. 
El text afirma que l’increment 
de casos previst amb una Rt 
que va arribar al 3,39 el 3 de 
juliol és d’”autèntic vertigen”. 

Apunta també que en l’infor-
me s’indica que la baixada de 
la velocitat de transmissió pot 
ser conseqüència d’un infradi-
agnòstic.

Es manté l’aforament 
del 70% en espais de 

culte
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CONTROL 
DEL CARAGOL 
MAÇANA 
El Ministeri per la Transició 
Ecològica, a través de la 
Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE), destinarà 
590.000 euros, en el període 
2021-2023, per controlar 
l’expansió de la plaga del 
caragol maçana i altres 
espècies invasores al tram 
final del riu Ebre. La campa-
nya d’aquest estiu preveu 
revisions de possibles focus 
de caragol i crear “barreres 
de ribera”, com a “tallafocs”, 
eliminant la vegetació. El Pla 
de contingència ha permès 
mantenir lliure de la plaga la 
zona de Miravet, on es van 
detectar focus el 2017, i evi-
tar que s’estenguin els que 
estan identificats als ponts 
del Mil·lenari i del Ferrocarril 
de Tortosa. La inversió dels 
tres últims anys ha estat de 
530.000 euros.  

BAN DE LA FESTA 
DEL RENAIXEMENT
Ahir dijous es va donar 
l’inici del Ban de la Festa del 
Renaixement. Dins de les 
limitacions i, atenent les me-
sures sanitàries del moment, 
s’han programat un centenar 
d’activitats al centre històric 
per aquest cap de setmana.

MÉS 
NOTÍCIES

Concentracions de la Comissió i de Corembe
La Comissió per la Retirada 
dels Símbols Franquistes de 
Tortosa va organitzar diumen-
ge una concentració davant 
del monument de la Batalla 
de l’Ebre per exigir la seva re-
tirada. La retirada del monòlit 
està aturada després que el 
jutjat contenciós-administra-
tiu número 2 de Tarragona en 
decretés la suspensió caute-
lar dels treballs, a principis de 
juliol. “És un entrebanc més; 
exigim a l’Ajuntament que 
presenti recurs contra les me-
sures cautelar com ho ha fet 
Justícia”, va dir a l’ACN una de 
les portaveus de l’entitat, Mari-
sa Panisello. Després de les in-
tervencions, l’il·lustrador Ignasi 

Blanch va projectar a la pilastra 
del monument dues il·lustracions 
amb les quals va recordar les víc-
times de la Guerra Civil. 
Tres dies abans, al mateix lloc, 
el Col·lectiu per la Reinterpreta-

ció del Monument de la Batalla 
de l’Ebre (Corembe) havia orga-
nitzat una altra concentració. El 
Col.lectiu va sortir al carrer per 
demanar la mobilització dels 
partidaris del monòlit i també 

recursos econòmics per con-
tinuar fer front a la lluita als tri-
bunals. Van tornar a reclamar el 
suport del govern municipal a la 
seva posició. “Estem contents: 
pensàvem que al mes de juli-

ol no vindria massa gent i ens 
vam sorprendre perquè vam 
mantenir l’assistència de l’altra 
concentració”, va dir la porta-
veu del Corembe, Consol Cor-
dero. (ACN)

Tortosa renovarà les bases per a les subvencions a les 
associacions de veïns i a les entitats esportives

Al ple d’avui divendres de l’Ajun-
tament de Tortosa, l’ordre del 
dia també inclou l’aprovació de 
les noves bases que regulen les 
subvencions per a que les as-
sociacions de veïns i les entitats 
esportives puguen dur a terme 
les seues activitats. Les bases 
inclouen una novetat, que vol 
millorar la gestió de les aporta-
cions: les entitats podran rebre 
el 50% de l’import una vegada 
els hi hagen atorgat i, l’altra 
meitat, una vegada hagin rea-

litzat l’activitat subvencionada. 
Així mateix, el ple  sotmetrà a 

ACTUALITAT
L’Ajuntament aprovarà la modificació del POUM per 

preveure una passarel·la sobre el riu Ebre
L’Ajuntament de Tortosa durà 
a terme, avui divendres al matí, 
una sessió plenària extraordi-
nària avançada a la correspo-
nent de l’agost. 
L’ordre del dia inclou la pro-
posta d’acord d’aprovació 
provisional de la modificació 
puntual del POUM per preveu-
re la construcció d’una infra-
estructura de pas sobre l’Ebre. 
L’abril passat se’n va aprovar 
la modificació inicial, donant 
compliment al requeriment fet 
per la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE) que instava 
a fer esta modificació del pla-
nejament urbanístic davant del 
projecte de la Generalitat per 
retirar el monument a la Ba-

talla de l’Ebre. Una vegada fi-
nalitzat el termini d’exposició 
sense que s’hi hagin presentat 
al·legacions, ara el ple ha de fer 
l’aprovació provisional perquè 
siga posteriorment la Comis-
sió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre qui en faça l’aprova-

ció definitiva. La modificació del 
POUM té com a objectiu dibui-
xar sobre el planejament la pos-

sibilitat de restituir l’origen de la 
pilastra com a suport de l’antic 
pont de la Cinta. 

El ple ha de fer 
l’aprovació provisional;  

posteriorment la 
Comissió d’Urbanisme 

de les Terres de 
l’Ebre serà qui en faci 
l’aprovació definitiva

Avui divendres al 
matí, es farà una 
sessió plenària 
extraordinària 
avançada a la 

corresponent de 
l’agost

votació l’autorització d’endeu-
tament a l’Empresa Municipal 
de Serveis Públics SL, perquè 
puga dur a terme una important 
actuació de millora en l’eficièn-
cia de la xarxa de subministra-
ment d’aigua. Concretament, 
Aigües de Tortosa ha de reno-
var la canonada que connecta 
el dipòsit situat al barri de Santa 
Clara amb el punt de captació 
del parc Teodor Gonzalez. Una 
operació que suposarà un im-
port de 350.000 euros. 

De la mateixa manera, té previst 
aprovar els preus públics per als 
espectacles de la programa-
ció estable del Teatre Auditori 
Felip Pedrell. Com a novetat, 
es recuperen els abonaments 
després que l’any passat no es 
puguessen oferir per la pandè-
mia. A més, es mantenen els 
descomptes als col·lectius de 
jubilats, i la destinada al públic 
de menys de 25 anys, que pot 
accedir als espectacles amb 
entrades a 6 euros.
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*L’Ajuntament atorga prop 
de 40.000 euros als 5 centres 
de primària públics per a la 
socialització de llibres i mate-
rial no fungible.Repercuteix 
directament al cost dels 
llibres i material que assumei-
xen les famílies.
 *Oberta la convocatòria  
de subvencions per a activi-
tats culturals. Es podran sol·li-
citar fins el 13 d’agost i estan 
destinades a subvencionar 
activitats culturals realitzades 
entre novembre de 2020 fins 
el 31 d’octubre de 2021. 
*El conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, 
eanuncia la construcció d’un 
gimnàs a l’Escola Soriano 
Montagut d’Amposta en col-
laboració amb l’Ajuntament.

* L’Ajuntament ha arranjat 
aquesta setmana el camí 
Racó de Teulades, a la partida 
Mas d’en Carrasca. En total 
s’han invertit 15.000 euros. 
La millora dels camins és la 
mesura 37 del Pla d’Acció 
Municipal (PAM).

BREUSFESTES MAJORS
Rosa Mari Beltri 
Drago, pregonera

Rosa Mari Beltri Drago, alma 
mater del Frankfurt Querol, 
serà la pregonera de les Fes-
tes. L’Ajuntament fa així un re-
coneixement als 49 anys que 
ha dedicat a un dels locals de 
restauració més populars de la 
ciutat, “per on han passat ge-
neracions d’ampostines i am-
postins”, diu l’alcalde, Adam 
Tomàs, fent especial èmfa-
si també en la figura de Rosa 
Mari com una dona referent 

dins del teixit comercial de la 
ciutat i exemple de dedicació 
al seu negoci familiar.  A més, 
“serà també un reconeixement 
a aquelles persones que van 
baixar la reixa amb la declara-
ció de l’Estat d’Alarma el març 
de 2020 i ja no l’han pogut 
tornar a aixecar”. El Frankfurt 
Querol, que va obrir portes el 
24 de juny de 1971. 
El pregó serà el 14 d’agost (20 
h) al Parc de Xiribecs.

POLICIA LOCAL
Detingut per portar 27 
embolcalls d’heroïna
Agents de la policia local 
d’Amposta van detenir la set-
mana passada un veí de la ciu-
tat amb 27 embolcalls d’hero-
ïna a sobre. 
L’home, de 36 anys i amb 
nombrosos antecedents poli-
cials per tràfic de drogues, va 
ser interceptat quan circulava 
amb el seu vehicle. 
A l’interior hi duia un paquet 
que contenia els 27 embol-
calls d’heroïna preparats per 
a la seva distribució i venda al 
detall. 
L’arrestat va passar a disposi-
ció del jutjat en funcions de 
guàrdia d’Amposta com a in-
vestigat per un delicte contra 
la salut pública. 
Fonts policials han confirmat a 
l’ACN una tendència creixent 
del tràfic i consum d’heroïna 
al territori durant els últims 
temps. 

Foto: ACN/Policia Local
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FESTA MAJOR 
Davant de la situació 
sanitària actual, i sobre la 
celebració o no de la Festa 
Major de Deltebre, des de 
l’Ajuntament s’ha informat 
que “tot segueix en peu a 
hores d’ara”. 

ERC - MÉS 
DELTEBRE 
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana – Més Deltebre 
demanarà al proper ple que 
l’Ajuntament tingui prepa-
rades per a l’inici del curs 
acadèmic 21-22 unes bases 
d’ajuts al desplaçament de 
l’alumnat que cursi estudis 
superiors fora del municipi. 
Esquerra demana també que 
les mateixes bases contem-
plin les beques d’accés als 
estudis superiors per facilitar 
el seu accés als estudis en 
funció de la seva situació 
socioeconòmica.  Alginet ha 
criticat que “aquesta convo-
catòria encara no estigui vi-
gent un any després d’haver 
aprovat el Pla de Reactivació 
Socioeconòmica, quan era 
un compromís assumit. 
Això demostra una falta de 
suport al jovent”. El grup 
també presentarà al ple una 
moció per a la prevenció del 
suïcidi, ja que “el benestar 
emocional i la salut mental 
és una realitat que cal cuidar 
i perseverar des dels poders 
públics”.

CAMARLES
Durant aquest estiu l’Ajunta-
ment de Camarles instal·larà 
quinze fanals que funcionen 
de forma autònoma amb 
energia solar i dotats de 
tecnologia LED als dissemi-
nats dels Lligallos i Camarles. 
La tecnologia Solar line és la 
lluminària solar que funciona 
de forma autònoma al 100%. 
Està dotada amb tecnologia 
LED d’alta potència que es 
conjuga amb un sistema que 
s’abasteix de la llum solar 
aconseguint un total estalvi 
energètic aprofitant-se d’una 
energia alternativa. 

MÉS 
NOTÍCIES

Deltebre construirà 102 nínxols
nous fins a l’any 2024

La darrera setmana es van ini-
ciar les obres d’arranjament 
al cementiri municipal per a 
la ubicació de nous nínxols. 
L’acció s’efectuarà en qua-
tre fases diferenciades, amb 
un cost econòmic del vol-
tant dels 60.000 €, i perme-
trà construir 102 nínxols nous 
que estaran finalitzats al 2024. 

El valor de la inversió de la 
primera fase ascendeix a 
17.561€ i es construiran una 
trentena de nínxols. 
Les obres, que està previst 
que finalitzin durant el darrer 
trimestre del 2021, també in-
clouen l’adequació d’un espai 
per a nonats i nounats per al 
dol perinatal.

Torna la Festa Major de Camarles, 
enguany adaptada a la pandèmia

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, sobretot, adaptat a la pan-

dèmia. 
“Recordem que la programa-
ció es pot veure afectada en 
funció de les mesures que vagi 
prenent el Procicat”, informen 
des de l’Ajuntament.

L’Ajuntament atorga més de 100 ajuts socials a 
les famílies del municipi

La Junta de Govern Local ha 
aprovat l’adjudicació de la pri-
mera fase dels ajuts als tributs 
locals que aquest any benefi-
cien a 103 famílies del munici-
pi, un 82% de les quals són de 
Deltebre i la resta són nouvin-
guts i nouvingudes.
En total s’ha distribuït un im-
port global de 26.442,43€ per 
a facilitar el pagament de l’im-
post sobre béns immobles (IBI), 
l’impost de circulació (IVTM), la 
taxa de recollida d’escombrari-
es domiciliàries (ESDE) i la taxa 
de conservació i neteja dels 
nínxols del cementiri. Els ajuts 
als tributs locals es distribuei-
xen en dues fases, una primera 
la que s’ha adjudicat aquesta 
setmana, i una segona que se-

gueix oberta fins al 31 d’octubre 
i que facilita el pagament d’altres 
tributs i preus públics com, per 
exemple, l’accés al Centre Es-
portiu del Delta, contribucions 
especials, assistència a l’escola 
bressol, activitats extraescolars, 
D’altra banda, la regidora de Ser-
vei a les Persones i Protocol, Llu-
ïsa Ventura, ha recordat que “tot 
i que no és competència directa 

de l’Ajuntament ja que aquesta 
està delegada al Consell Comar-
cal com a municipi de menys de 
20.000 habitants, entenem que 
com a ajuntament hem d’estar al 
costat de les famílies del munici-
pi i enfortir totes aquelles acci-
ons relacionades amb les políti-
ques socials”.
I és que, més enllà dels ajuts 

als tributs locals, des de l’Ajun-
tament de Deltebre també es 
posa a disposició de la ciuta-
dania la tarifa social de l’aigua, 
que es pot sol·licitar fins al 31 de 
desembre, els ajuts d’urgència 
social i l’EuroDelta, la moneda 
de Deltebre. Aquests dos últims 
es poden sol·licitar fins al 20 de 
desembre.

Els ajuts es 
distribueixen en 2 
fases. La segona 

segueix oberta fins al 
31 d’octubre

DELTEBRE

L’Ajuntament de l’Ampolla entregarà un lot de bolquers ecològics a 
totes les famílies que tinguin  fills durant el 2021

L’Ajuntament de l’Ampolla, a 
través de la Regidoria de Medi 
Ambient, farà entrega al llarg 
d’aquest any d’un lot de bol-
quers ecològics a les famílies 
amb nou nats. 
Aquests bolquers es po-
dran utilitzar fins als 6 mesos 
d’edat, estalviant així una mit-
jana de 700 bolquers d’un sol 
ús, els quals són molt difícils 
de reciclar i representen un 
gran impacte per a l’entorn 
natural. Aquests lots contenen 

elements reutilitzables i també 
s’hi inclouen
tovalloletes que són biode-
gradables i que s’han de di-
positar al contenidor de resta. 
Així mateix, les farmàcies de 
la localitat disposen de re-
canvis d’aquestes tovalloletes 
i de bolquers de talles més 
grans per si passats els 6 me-
sos s’opta per seguir utilitzant 
aquest producte en comptes 
dels bolquers convencionals.
Amb aquest petit gest, a més 

de reduir l’impacte econòmic 
que suposa per a una família 
l’arribada d’un infant, es pretén 

reduir la petjada mediambien-
tal des del mateix moment del 
naixement.
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
La crisi socioeconòmica de 
la Covid-19 ha marcat les 
actuacions comarcals del 
darrer any, en què produït 
un increment d’un 21% de 
les atencions de serveis 
socials. També els equips 
d’atenció a la infància i 
l’adolescència han hagut 
d’adaptar-se a les condi-
cions de treball marcades 
per la Covid-19 i durant el 
període de confinament va 
disminuir el nombre d’expe-
dients oberts, ja que es va 
reduir el contacte amb les 
famílies i els infants. Quant 
a l’àrea d’Activació Econò-
mica, durant els darrers dos 
anys s’ha atès un total de 
1.490 persones i s’ha acon-
seguit la inserció laboral de 
683 persones. En l’àmbit 
econòmic, el president del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura, també 
ha destacat la constitució 
de Fòrum Territorial pel 
Desenvolupament Socio-
econòmic.

Pel que fa a l’àrea d’Ense-
nyament, el curs 2020-2021 
s’han tramitat un total de 
1.422 sol·licituds d’ajuts 
individuals de menjador. 
D’altra banda, el president 
del Consell i el vicepresident 
de l’ens, Francesc Vallespí 
han destacat l’aposta pel 
cicloturisme, recordant 
que el Consell Comarcal 
ha obtingut enguany “els 
segells de Cicloturisme i 
Senderisme de l’Agència 
Catalana de Turisme, una 
certificació que garanteix 
que el viatger pot gaudir 
d’una experiència sosteni-
ble, millorant l’economia 
local i reduint l’impacte en 
el medi ambient”. 
Per acabar, Francesc Valles-
pí ha avançat que enguany 
s’executaran les obres 
d’instal·lació d’enllumenat 
i millora de la Via Verda 
entre Tortosa i Roquetes, 
una actuació amb un cost 
de 190.000 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

Desplegable amb les millors excursions, i rutes en bici
La regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament de l’Aldea ha 
editat un desplegable amb 
les excursions, rutes en bici i 
xarxa completa de carril bici 
que la població en disposa. 
El desplegable, que es po-
drà trobar a l’oficina de Tu-
risme, compta amb tota la 
informació de les rutes pels 
principals espais d’interès de 
l’Aldea, i ofereix tota la xar-
xa completa de carril bici 
que hi ha  en funcionament, 
juntament amb els trams que 
estan previstos realitzar en 

breu.
Amb aquest desplegable ens 
permetrà circular a través de 
llocs emblemàtics com la Tor-
re de l’Ermita, el nou passeig 
de la Via, o el Xoperal.
Les rutes disposen de codi QR 
que enllaça amb l’app wikiloc 
de Turisme, amb tota la infor-
mació necessària de la Ruta, 
com temps aproximat, km, 
dificultat desnivell i si és apta 
per poder-la fer amb bici o a 
peu.
Berta Royo Regidora de Turis-
me: “Després de l’edició del 

llibret de butxaca dedicat a la 
restauració i allotjaments ens 
feia falta cobrir una part im-
portant dedicada a excursions, 
i sobretot a tot el que envolta 
a la xarxa de carril bici i rutes 
de bici, que ara per ara és el 
nostre objectiu principal. Amb 
aquest desplegable aconse-
guirem arribar a un altra activi-
tat a poder fer al nostre poble. 
El nostre propòsit és crear no-
ves activitats i donar una bona 
informació a tots el nostres 
turistes per a que puguin viure 
l’Aldea amb tranquil·litat”.

Xavier Faura: “els fons europeus Next Generation 
són una oportunitat per les Terres de l’Ebre”

El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavi-
er Faura, i el vicepresident de 
l’ens, Francesc Vallespí, han fet 
aquesta setmana “una valora-
ció positiva” dels dos primers 
anys de mandat al Consell Co-
marcal, així com del pacte entre 
Esquerra Republicana i Movem 
Terres de l’Ebre a la institució 
comarcal. “La bona entesa en-
tre els socis de govern ens ha 
permès desenvolupar les línies 
estratègiques del projecte co-
marcal, prioritzar l’atenció a 
les persones i als ajuntaments 
del Baix Ebre”, ha manifestat el 
president del Consell.
Pel que fa als reptes pels prò-
xims dos anys, Faura ha des-

tacat la importància del pla de 
reactivació socioeconòmica 
del Baix Ebre i la captació de 
fons europeus. “Els fons eu-
ropeus Next Generation són 
una oportunitat per les Terres 
de l’Ebre, ens poden perme-
tre posar operacions per a la 
transició energètica i desple-
gar l’Agenda 2030 mitjançant 
l’impuls de l’economia circular, 
blava, l’ecoturisme o l’agricul-

El president del Consell Comarcal, Xavier Faura, i el vicepresident, Francesc Vallespí.

tura ecològica”, ha assenya-
lat Faura. Finalment, Faura i 
Vallespí han destacat que el 
pacte de govern comarcal és 
“estable” i “eficient” i han ex-

pressat el seu compromís amb 
una governança transparent i 
en seguir defensant el territori 
des del Consell Comarcal del 
Baix Ebre.

“La valoració dels 
dos anys de mandat 
és bona. El pacte de 
govern comarcal és 
estable i eficient”

CONSELL COMARCAL

Noves excavacions arqueològiques al jaciment 
de l’Ermita de l’Aldea

Les excavacions arqueològi-
ques al costat de la Torre de 
l’Ermita, que ja van donar el 
seu fruit al juny del 2019, estan 
també mostrant noves troba-
lles aquest 2021. L’equip d’ar-
queòlegs està dirigit pel Josep 
M. Vila i Marina Mateu, de la 
UAB; Antoni Virgili, professor 
d’història Medieval a la matei-
xa UAB, investigador principal 
del Projecte. Enlloc d’una ex-
cavació en extensió fan una 
sèrie de sondejos en el jaci-
ment, a l’espera de trobar els 
nivells islàmics.
Antoni Virgili investigador 
principal de les excavacions: 
“al 2019 vam treballar en dos 
àmbits: el primer a la zona de 

les sitges, on en vam obrir 4 i 
el resultat no va ser l’esperat, i 
el segon ja va ser al jaciment 
en si. Esperem que les tasques 
d’enguany ens permeti enten-
dre l’estructura d’aquest edifi-
ci. En un dels sondejos sem-
bla que hem arribat al nivell 
d’època islàmica, tot i que cal-
drà confirmar-ho amb l’estudi 
de les troballes”.
Algunes troballes, com un 
penjoll ornamental, pendent 
d’estudi per determinar la seua 
època, trossos de ceràmi-
ca dels segles XI o XII  i d’al-
tres materials trobats a molta 
profunditat, fan que cada dia 
surtin més coses a la llum a 
l’Ermita. Amb aquest projecte 

finalitzaran les excavacions re-
alitzades i que van començar 
al 2019. A la recerca arqueolò-
gica s’hi haurà d’afegir l’estudi 
de les fonts documentals pro-
cedents, sobretot, de l’Arxiu de 
la Catedral de Tortosa.

“Enguany, les 
excavacions han 
mostrat noves 

troballes”
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‘SANT CARLES DE 
LA RÀPITA   
O LA RÀPITA’
Mantenir el nom o subs-
tituir-lo. La cita serà el 12 
d’octubre.
L’Ajuntament farà arribar 
a tota la ciutadania la in-
formació necessària perquè 
pugui decidir lliurement 
quin vol que sigui el nom 
oficial del municipi, ja sigui 
mitjançant la informació 
que se’ls proporcionarà 
als seus domicilis, l’or-
ganització de xerrades i 
conferències, o la publica-
ció de textos a la revista 
municipal. 

La Secretaria General de 
l’Ajuntament iniciarà la 
tramitació de la consulta i 
la resta de tràmits adients 
per tal que es dicti el de-
cret de convocatòria dintre 
del termini establert.

La Ràpita posarà a consulta ciutadana el nom 
oficial del municipi

La Ràpita inicia els tràmits per 
promoure una consulta popu-
lar que sotmetrà a la conside-
ració de la ciutadania el nom 
oficial del municipi. Es tracta 
d’una iniciativa d’àmbit local 
que convocarà els majors de 
16 anys el proper 12 d’octubre 
per preguntar-los si la deno-
minació del municipi s’ha de 
mantenir com a ‘Sant Carles de 
la Ràpita’ o substituir-la per ‘La 
Ràpita’.
El passat 15 de juliol, els mem-
bres de la Junta de portaveus 
de l’Ajuntament de la Ràpita 
van donar la seva conformitat 
a promoure la consulta popu-
lar, després que l’Ajuntament 
consultés a l’Institut d’Estudis 
Catalans si la nova denomina-

ció proposada ‘La Ràpita’ s’adiu 
a la toponímia catalana, si és 
correcta lingüísticament o si 
pot haver-hi confusió a la de-
nominació d’un altre municipi. 
La Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, en res-
posta a la petició formulada, va 
emetre un informe favorable al 
canvi de nom proposat des de 
l’Ajuntament.
L’alcalde, Josep Caparrós, ex- pressa que “els rapitencs i ra-

pitenques, en un exercici de 
democràcia 2.0 i un procés que 
reafirmarà el debat identita-
ri del nostre municipi, podrem 
decidir quin és el nom oficial 
que volem al nostre poble”. Tot 
i que les consultes no poden 
ser vinculants, Caparrós expli-
ca que ”agafem el compromís 

de transformar el resultat en 
vinculant, encara que el trà-
mit administratiu per canviar 
el nom sigui un acord de ple-
nari del consistori. De fet, així 
ho vam acordar els portaveus 
municipals i per tant, el nom 
oficial del poble serà el que 
obtingui un resultat de més del 
20% del cens global”.

Caparrós: “agafem 
el compromís de 
transformar el 

resultat en vinculant”

EL 12 D’OCTUBRE

Més de 60 activitats adaptades per  
celebrar les Festes Majors 
L’Ajuntament de la Ràpita programa més 
de 60 activitats adaptades a la situació 
de la covid-19 per celebrar les Festes 
Majors de Sant Jaume d’enguany, les 
quals tindran lloc des d’avui divendres 
23 de juliol fins al diumenge 1 d’agost. A 
la programació, es contemplen actes i 
activitats adreçades a tota la ciutadania, 
des dels més petits amb talles infantils 
fins als més grans amb un homenatge 
a la vellesa. L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, explica que “durant aquests 
últims mesos, i tenint en compte les 
restriccions, hem buscat tot tipus d’al-
ternatives per poder oferir als rapitencs 
i rapitenques una programació que re-
culli activitats per a persones de totes 
les edats, adaptades a la situació actu-
al”. L’acte de presentació dels represen-
tants de les festes majors del dissabte 
passat va ser l’avantsala de les festes. 
Caparrós destaca que “concentrem 
moltes activitats a la Xaladora per poder 
delimitar l’espai i per tant, controlar els 
accessos i aforaments en facilitat”.

Del cartell musical destaquen els con-
certs d’Elèctrica Dharma, Danny Rome-
ro, AG Band, 31 FAM i els Buitres, l’es-
pectacle musical ‘Alegria Festa Major’, i 
les revetlles populars amb les orques-
tres Atalaia i Europa. Per tal d’amenit-
zar algunes nits més, hi haurà la revis-
ta ‘Cabaret’ i dos espectacles: ‘Juniors 
Connexió Delta’ i ‘Magia Got Talent’. A 
més, a la Xaladora tindran lloc el con-
cert infantil de Dani Miquel, el concert 
de rock familiar dels Ramonets i altres 
concerts com els Equus, Li-Lith i Lluc 
& Adriano. Pel que fa a les activitats 
de nit a la plaça 1 d’octubre, que tin-
dran lloc de les 22.30 fins a les 00.30 h, 
tindran un cos d’1 € per persona i dia. 
D’altra banda, pel que fa als bous a la 
plaça condicionada, l’entrada serà de 2 
€ el dia per persona, exceptuant l’últim 
diumenge que l’entrada a l’exhibició 
de retalladors tindrà un cost de 5 €. En 
aquest cas, hi ha l’opció d’aconseguir 
un abonament per a tots els dies que 
tindrà un cost de 12 €.

LA RÀPITA POSA EN FUNCIONAMENT L’ESTACIONAMENT LIMITAT I EL 
CONTROL HORARI A LA ZONA D’APARCAMENT DEL PARC DE GARBÍ
La Ràpita ha posat en funcionament les mesures d’estacionament limitat i control 
horari a la zona d’aparcament del Parc de Garbí. L’establiment d’aquestes mesu-
res permetrà garantir als usuaris una adequada ordenació del tràfic i evitar aglo-
meracions turístiques en els accessos rodats a la platja, durant els mesos d’estiu 
en què més afluència de vehicles hi ha a la zona. La regidora de Governació, Conxi 
Vizcarro, assegura que es tracta d’una mesura “molt necessària. És una problemà-
tica que es repeteix tots els estius, sobretot en els mesos de juliol i agost, i com a 
govern local volem posar solució per facilitar l’accés i la rotació dels vehicles que 
volen accedir a la platja, a la piscina o a les activitats econòmiques properes”.

VOLS ANUNCIAR-TE? 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat
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DENUNCIEN 
L’ENVERINAMENT 
D’ANIMALS ON HI 
HA COLÒNIES DE 
GATS  
L’associació animalista 
aGOSagGATs d’Alcanar ha 
denunciat l’enverinament 
d’animals. El  fet més recent, 
fa només quatre dies, a un 
descampat a l’Almassara 
on va morir una gata d’una 
de les colònies de l’entitat. 
Des d’aGOSaGATs, Judit Do 
Nascimento, diu que “no és 
la primera vegada que passa i 
que en poc temps també s’ha 
posat verí al descampat on hi 
ha la plaça de bous i al barri 
antic del poble”. El problema 
és que afecta tant a gats 
com a gossos i, fins i tot, les 
persones se’n podrien veure 
perjudicades. Mercè Fischer, 
regidora de Benestar Animal 
recorda que “des del consis-
tori es treballa amb la Policia 
Local forces perquè controlen 
aquests fets tristos i lamen-
tables i, si detecten la situació 
delictiva, actuaran al respec-
te”. Do Nascimento afegeix 
que amb “l’ajuda ciutadana 
seria molt més fàcil arribar als 
culpables”.

ESPAIS LLIURES 
D’AGRESSIONS 
SEXUALS 
L’Ajuntament continua treba-
llant per ser un municipi lliure 
d’actituds sexistes, racistes i 
LGBTI-fòbiques i dona conti-
nuïtat a la campanya «#no-
méssíéssí Alcanar, les Cases i 
Alcanar Platja, espais lliures 
d’agressions sexuals i com-
portaments sexistes, racistes 
i LGBTI-fòbics». L’Ajuntament  
ha redissenyat els cartells de 
la campanya #noméssíéssí i, 
per a la temporada d’estiu, els 
ha repartit pels establiments 
de les Cases. També s’han 
facilitat tovallons al sector de 
la restauració amb un missat-
ge de rebuig de la violència 
masclista i el número de 
telèfon d’atenció a la víctima. 
L’Ajuntament s’ha adherit al 
Protocol de seguretat contra 
les violències sexuals en 
entorns d’oci.

ALCANAR
Obres a la coberta del pavelló per 

a eliminar les goteres
L’Ajuntament d’Alcanar ha fi-
nalitzat les obres d’imper-
meabilització de la coberta 
del pavelló municipal, que 
han tingut un pressupost de 
48.292,76 euros i una sub-
venció de 45.878,12 euros de 
la Diputació, en el marc de la 
unitat d’actuacions integrals 

al territori per al restabliment 
dels béns i serveis municipals 
afectats per fenòmens meteo-
rològics excepcionals de l’any 
2019.
Les obres s’han adjudicat a 
l’empresa Juan Francisco Ar-
qués Pellicer, de Sant Jaume 
d’Enveja, a través d’un con-
tracte menor. L’actuació ha 
consistit en la impermeabilit-
zació total de la coberta amb 
revestiment tèrmic de suro 
natural projectat, com a mate-
rial específic per a la correcció 
tèrmica i la impermeabilitza-
ció de cobertes, xapes i faça-
nes que, a més, redueix l’eco 
i la reverberació, amorteix el 
soroll per impacte i absorbeix 
el soroll aeri. 
El pavelló poliesportiu munici-

pal d’Alcanar és un centre es-
portiu i cultural que acull una 
dinàmica alta d’activitats de 
tota mena i que actua com a 
punt de trobada per a moltes 
entitats del municipi que fan 

ús d’alguna part de les seues 
instal.lacions. 
Després dels forts aiguats de 
l’octubre de 2018 van aparèi-
xer goteres a diversos punts 
del pavelló.

ALCANAR

Després dels forts 
aiguats de l’octubre de 

2018 van aparèixer 
goteres a diversos 
punts del pavelló

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja ha modificat el pro-
grama de les Festes Majors, 
que tenen lloc des d’avui di-
vendres fins l’1 d’agost. Tot 
plegat d’acord a les restricci-
ons horàries i a les necessitats 
de les entitats locals que col.
laboren. 
D’entrada, hi ha actes que ja 
s’han suspès per a este primer 
cap de setmana festiu. És el cas 
de la primera representació te-
atral d’avui divendres a l’Audi-
tori.  Així mateix, s’ha suspés la 
cercavila musical pels carrers 
de la població, de diumenge. 
I també el partit de futbol de 
Festes Majors, que havia de 
fer-se este mateix diumenge.
La resta d’actes previstos es 
duran a terme. Estan organit-
zats complint amb la norma-
tiva sanitària vigent. I es cele-
braran sempre adaptats a les 
mesures sanitàries que puguin 
sorgir.

L’Ajuntament 
modifica el 

programa de 
Festes Majors

S BÀRBARA

L’increment de casos covid no 
va aturar les festes planeres. 
La del 2021 ha sigut una edició 
que ha acollit molta gent so-
bretot als actes musicals i els 
bous, seguint i respectant les 
mesures Covid-19.
Les restriccions establertes per 
les autoritats sanitàries van fer 
anul.ar, durant la setmana, actes 
com el Parc Refrescant per als 
joves. També es va haver d’op-
tar pel pla B al sopar del bou 
estofat: es va repartir en qua-
tre punts, i com en la passada 
edició, veïns i veïnes van gaudir 
d’aquest sopar popular, cadas-
cú al seu carrer, amb un màxim 
de deu persones per taula. L’al-
calde, Antonio Ollés, va valorar 
molt positivament les festes, sa-
tisfet de l’acollida que van tenir  
els actes. Tot i les limitacions “va 
fer goig veure la gent al carrer i 
que els aforaments s’omplissin”. 
(La Plana Ràdio). 

La Festa Major 
es va tancar 

amb molt bona 
acollida a tots 

els actes

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la sénia ha 
informat aquesta setmana que 
amb la intenció de clarificar 
tots els dubtes que la ciutada-
nia pugui tenir envers l’orga-
nització de les Festes Majors 
2021, tindrà lloc una exposició 
pública en aquest sentit avui 
divendres 23 de juliol de 2021 
a les 20h, al Parc Municipal.

Clarificar 
dubtes envers 

les Festes

LA RÀPITA

Agents del Deprona (Destaca-
ment de Protecció de la Na-
tura) de la Guàrdia Civil van 
denunciar, aquest diumenge 
passat, set persones que cap-
turaven marisc sense llicència 
i amb mètodes il·legals a la 
platja del Trabucador a la Rà-
pita. Es van interceptar prop 
de 400 exemplars de navalles 
o canyuts i uns 100 exemplars 
d’escopinyes, que estaven 
vius i es van retornar al mar. 
Els denunciats usaven la “tèc-
nica del biberó” que consisteix 
a introduir aigua amb una alta 
concentració salina als acces-
sos de les galeries on està el 
marisc, que surt estimulat per 
la sal. La denúncia s’ha inter-
posat per infracció greu a la 
llei de pesca i acció marítima.

Denunciades 
set persones 
per capturar 
500 navalles 
i escopinyes 

sense 
llicència

ULLDECONA

Ulldecona acull l’exposició 
“Operació Aigua” d’Agbar, 
companyia gestora del cicle 
integral de l’aigua al municipi, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
per conscienciar la ciutadania 
sobre la situació actual i futu-
ra de la disponibilitat d’aigua. 
L’exposició es pot visitar fins al 
28 d’agost, a la Plaça de l’Es-
glésia.

“Operació 
Aigua”
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INCENDI
Els Bombers de la Generalitat 
van estabilitzar un foc que es 
va declarar dimarts a Garcia 
en un punt molt a prop de 
les vies del tren. No és el 
primer cop que passa. S’hi 
van desplaçar nou dotacions 
de Bombers, set de terrestres 
i dos helicòpters. Un tren de 
mitja distància Madrid-Bar-
celona va haver de recular 
fins a l’estació d’Ascó. Un cop 
allí, Adif es va tallar el sub-
ministrament de la catenària 
i els Bombers van poder 
estabilitzar el foc. D’altra 
banda, els bombers també 
van extingir un incendi fores-
tal a Móra d’Ebre, divendres 
passat, i que va afectar unes 
4 hectàrees.

EL SAURÍ 
FESTIVAL 
S’AJORNA  
La regidoria de festes de 
l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre s’ha vist obligat 
a modificar la part dels 
concerts i les food trucks 
d’un dels actes principals 
i més massius de la Festa 
Major. “Cal fer una crida 
a la responsabilitat i al 
realisme que les noves reso-
lucions de Salut imposen. 
Les estimacions de rebre 
unes 8.000 persones en 
dos dies, fa tremendament 
complicada la logística amb 
les noves restriccions.
Des de l’Ajuntament, 
lamentem profundament 
haver de prendre aquesta 
decisió, però la situació 
actual ha estat clau per 
adoptar aquesta mesura.

Al tractar-se d’un ajorna-
ment, tant bon punt sigui 
possible, “recuperarem i 
portarem aquests artistes 
a Móra d’Ebre”. Pel que 
respecta a la resta d’actes 
de la Festa Major, des de 
la regidoria de festes ja 
s’havien dissenyat pensant 
que en qualsevol moment i 
en funció de la situació pan-
dèmica, s’haurien d’adaptar 
a les noves restriccions, com 
ara les actuals.

GARCIA
Les famílies dels bombers morts en l’incendi 

consideren “escassa” la condemna als dos acusats
Les famílies dels bombers 
morts en l’incendi d’Horta de 
Sant Joan del 2009 conside-
ren que la condemna de fins 
a 4 anys de presó per als dos 
acusats és “escassa”. Ho ha dit 
a l’ACN el seu advocat, Pau Si-
marro, que ha explicat que, tot 
i que la finalització del proce-
diment amb l’acord entre les 
parts “tanca un capítol de la 
seva vida”, continuen sentint 
“dolor” perquè, després de la 
indemnització, la Generalitat 
“no va voler arribar al fons de 
l’assumpte ni esbrinar on es-
taven alguns comandaments 
durant l’incendi”, diu. 
A més, Simarro lamenta que la 
història s’hagi repetit fa només 
un mes quan un bomber que 
participava en l’extinció d’un 

incendi a Vilanova i la Geltrú 
va morir, “un altre cop, per un 
dispositiu mal definit”, denun-
cia.
“Les famílies segueixen sense 
saber perquè els cinc Bom-
bers GRAF Lleida van morir i 
un altre va resultar ferit greu”, 
lamenta Simarro.
A més, denuncia, els coman-
daments responsables de l’in-
cendi d’Horta de Sant Joan 

durant el tràgic succés, “se-
gueixen dins del cos i ningú els 
ha sancionat”.
Els dos acusats per l’incendi 
d’Horta de Sant Joan no ani-
ran a judici i accepten una 

condemna de fins a 4 anys de 
presó.
L’acord de conformitat ac-
ceptat per les parts també els 
reclama una indemnització de 
fins a 9 MEUR.

HORTA DE SANT JOAN

Els dos acusats per 
l’incendi no aniran a 
judici i accepten una 

condemna de fins a 4 
anys de presó

GANDESA

L’Ajuntament de Gandesa licita 
les obres per millorar els espais 
turístics del Balneari de la Font-
calda. El consistori ha aprovat 
l’expedient de contractació i 
el plec de clàusules que re-
geix l’adjudicació del contracte 
d’execució de l’actuació, amb 
un cost de 179.987,50 euros 
(IVA inclòs). El projecte pretén 
dinamitzar el santuari amb una 
millora de les habitacions del 
conegut com a edifici Bot, per-
què es pugui explotar com un 
allotjament rural tot l’any. Seran 
estances amb accessibilitat per 
a persones amb mobilitat redu-
ïda, una adaptació que també 
es farà a l’accés del restaurant. 
El projecte també inclou la mi-
llora del tractament de les ai-
gües residuals i la senyalització 
de les cinc rutes de l’entorn de 
la Fontcalda. “Per dinamitzar 
l’espai natural i el santuari calia 
fer millores a l’allotjament”, ha 
manifestat Carles Luz, alcalde 
de Gandesa.

Millora dels 
usos turístics 

del Balneari de 
la Fontcalda

MÓRA D’EBRE

L’Ajuntament de Móra d’Ebre, 
ja fa anys que ha posat en 
marxa una estratègia orienta-
da al desenvolupament i mi-
llora del complex poliesportiu 
municipal AQUA. L’actuació 
de modernització iniciada 
subvencionada en un 68,7% 
pel PUOSC, té un import de 
licitació de 126.012,18€ resul-
tant en un import d’adjudica-
ció de 109.021€.
En paraules d’Andreu Cano, 
regidor d’AQUA, “aquesta 
ampliació ens ha de perme-
tre ampliar la nostra cartera 
de serveis a tots els abonats i 
abonades amb la incorporació 
d’activitats molt demandades 
com és l’spinning, l’entrena-
ment funcional o l’ampliació 
del pes lliure”. Aquestes obres 
s’havien d’haver iniciat l’any 
2020 “però la situació provo-
cada per la pandèmia ens va 
portar a l’equip de govern a 
decidir el seu aplaçament fins 
a l’estiu del 2021”.

Ampliació 
del Centre 

Esportiu 
Municipal

BOT

La setmana passada ja vam 
avançar que l’organització del 
Festival de cinema In-FCTA 
havia ajornat la presentació de 
les novetats d’enguany. I que 
estava a expenses de l’evolu-
ció sanitària per prendre una 
decisió. Aquesta setmana ja ha 
confirmat l’anul·lació del festi-
val per evitar la propagació del 
virus arran de l’augment en la 
incidència de casos.
En el comunicat, emès el cap 
de setmana passat, l’organit-
zació lamenta la impossibi-
litat d’adequar In-FCTA a les 
restriccions que s’imposen 
per motius de salut i, com a 
conseqüència, en un context 
d’infrafinançament, veu im-
possible sostenir les despeses 
que deriven de concebre un 
festival d’aquestes   caracte-
rístiques i dimensions. In-FCTA 
està de dol, però sap que tor-
narà.  

La 5a edició 
d’In-FCTA, 

cancel·lada 
per la 

COVID-19

PINELL

Diumenge es compleixen 83 
anys de l’inici de la Batalla de 
l’Ebre. A les actuacions que es 
fan per recuperar la memòria 
d’aquell conflicte, s’hi ha su-
mat el jovent que participa en 
els camps de treball on aquest 
estiu, a Amposta, Ascó i el Pinell 
de Brai, se’n recuperen trinxe-
res i vestigis. És la tercera edi-
ció d’aquest camp de treball al 
Pinell de Brai i hi participen 18 
joves d’entre 14 i 17 anys, de di-
ferents punts de Catalunya. Es 
passen el matí amb el pic i pala 
i tot i que era una línia fortifica-
da de la rereguarda confien que 
pugui aparèixer material bèl·lic.
El Consorci Memorial de la Ba-
talla de l’Ebre i la Fundació Es-
colta Josep Carol gestionen du-
rant el juliol aquests camps que 
tenen com a eix l’arqueologia 
en alguns dels espais del que va 
ser el combat més important de 
la Guerra. Al Pinell es recupera 
una línia de fortificacions, pro-
pera al poble, que es va cons-
truir per controlar la carretera 
d’accés al municipi.

Es recupera 
una línia de 
fortificació

MÓRA D’EBRE
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MILLORAR LES 
CONDICIONS DE 
VIDA
Meritxell Roigé, alcaldessa 
de Tortosa, ha remarcat 
que la instal·lació del nou 
aparell al complex as-
sistencial titularitat de 
l’Ajuntament de Tortosa 
permetrà seguir oferint un 
tractament amb comoditat 
a totes les persones usuà-
ries i a les seves famílies, 
amb un accés molt proper 
a l’equipament i facilitat 
per arribar-hi. 

A més, assenyala que «és 
bo per a la ciutat i per al 
territori poder disposar de 
tots els serveis sanitaris 
que ajudin a millorar les 
condicions de vida de la 
ciutadania, i aquest nou 
accelerador n’és un exem-
ple important». 

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús posa en 
marxa el nou accelerador lineal

L’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús ha posat en marxa 
aquesta setmana el nou acce-
lerador lineal per a tractaments 
oncològics. Es tracta d’un 
aparell que permetrà realit-
zar qualsevol de les tècniques 
existents de la radioteràpia, 
incloses les més innovadores. 
Així, es podran fer tractaments 
guiats per la imatge i l’arcote-
ràpia volumètrica modulada, 
que localitza en tot moment 
on es troba el tumor i permet 
adaptar cada sessió. La substi-
tució de l’aparell va iniciar-se 
al febrer i durant els últims 
mesos s’han fet les proves de 
calibratge. Amb aquest equi-
pament, el centre hospitalari 
tornarà a atendre als pacients 
oncològics de la regió sanità-
ria de les Terres de l’Ebre, que 
s’havien de desplaçar a l’Hos-
pital Sant Joan de Reus.
Properament, està previst que 
s’instal·li un accelerador lineal 

idèntic a l’Hospital de Reus, 
amb la voluntat que en un fu-
tur es puguin intercanviar tec-
nologia i pacients. “L’aparell 
permetrà millorar els recursos 
sanitaris i la qualitat de vida de 
les persones”.

SALUT

Mesures de restricció de visites 
i acompanyants a l’Hospital

Verge de la Cinta
A causa de l’increment de casos de 
COVID-19 detectats els últims dies a 
Catalunya, i per tal de minimitzar el 
risc d’infeccions nosocomials, l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la Cinta, des de 
dimarts passat, augmenta les restricci-
ons en quan a les visites dels acompa-
nyants dels pacients.
Això implica, per una banda, que els 
pacients que van a una visita de con-
sultes externes o a urgències ho han 
de fer sols, exceptuant aquells que per 
criteris de dependència, per ser me-
nors, per tractar-se de parts o puerperi 
o trobar-se en procés de final de la 
vida requereixin d’un acompanyat. 
D’altra banda, es restringeixen to-
tes les visites d’acompanyants per als 
pacients ingressats en zones verme-
lles i es limita a un únic acompanyant 
per dia en horari de 13:00 a 21:00h a 
aquells que es troben en zones verdes. 
Aquests últims, han de passar diària-
ment per Informació on se’ls demana-
rà el DNI i el telèfon i on han de lliurar 
el full d’Autoresponsabilitat COVID-19 
signat, que se’ls facilita, en cas que no 
se’ls hagi fet arribar amb antelació. 
Se’ls donarà una etiqueta identificativa 
amb un color diferent cada dia. 

Pel que fa als pacients que es troben 
a la Unitat de Medicina Intensiva, es 
comunica directament als familiars la 
informació mèdica i  el règim de vi-
sites, que en cas favorable serà d’un  
acompanyant per dia amb horari de 
14:00 a 16:00h i de 17:00 a 19:00h. 
Els acompanyants dels pacients que 
van a quiròfan, han de facilitar el te-
lèfon a l’administrativa que farà la re-
cepció quirúrgica i els professionals 
responsables del pacient els trucaran 
en acabar la intervenció.
L’accés a l’HTVC per la porta princi-
pal romandrà obert de 8:00 a 23:00 
h de dilluns a divendres. L’entrada de 
Rehabilitació segueix sent la recoma-
nada per als professionals i l’accés de 
Consultes Externes per a aquells que 
van a visitar-se en aquestes.

El nou equipament evita als pacients 
oncològics desplaçar-se

a l’Hospital Sant Joan de Reus
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TIVISSA

La iniciativa cultural ‘Les nits a la 
Baranova’ de Tivissa va nàixer, ara 
fa vuit anys, per recuperar una 
tradició molt arrelada que con-
verteix aquesta plaça en un espai 
de convivència lúdico-festiva. 
‘Les nits a la Baranova’ desenvo-
lupa, durant els caps de setmana 
d’agost, tot un seguit d’activitats 
a l’aire lliure. La primera cita serà 
el dissabte Dissabte, 30 de juliol 
(22 h) amb la Nit Lírica: “donada 
la situació excepcional que en-
cara estem vivint, l’Ajuntament, 
ha decidit mantenir el concert a 
l’aire lliure, fora a la plaça, amb 
un cartell amb uns cantants i una 
programació de primer nivell 
artístic”. El 7 d’agost, serà la Nit 
Clàssica. El 13, la Nit Simfònica 
i el 21, la Nit del Jazz. La meitat 
de les entrades es van posar a 
la venda ahir a través de la web 
www.turismetivissa.com.
La resta es posaran a la venda el 
dimarts 27, a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, a partir de les 12 h.

‘Les Nits a la 
Baranova’

CORBERA

El Centre d’Interpretació 115 
dies de Corbera d’Ebre del 
Consorci Memorial de la Ba-
talla de l’Ebre (COMEBE) aco-
llirà des d’aquest dissabte una 
nova exposició que reivindica 
l’ofici d’arqueòleg i ret ho-
menatge als desapareguts en 
la Batalla de l’Ebre. La mostra 
“Ossos com a tiges que enca-
ra no han florit” se centra en el 
treball d’excavació de la fossa 
del Mas de Santa Magdalena, 
la més gran oberta fins ara a 
Catalunya. L’exposició es basa 
en el treball de l’equip d’Iltirta 
Arqueologia, responsable dels 
treballs arqueològics de la fin-
ca agrícola situada als afores 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), 
que va ser utilitzada per l’exèr-
cit republicà com a hospital 
de guerra durant la Batalla de 
l’Ebre.
La mostra es pot veure fins al 
30 de setembre al Centre d’In-
terpretació 115 dies de Corbera 
d’Ebre.

Nova exposició 
de COMEBE

TERRA ALTA

El Consell d’Alcaldes de la Terra 
Alta, en sessió plenària, ha de-
cidit tirar endavant la celebra-
ció dels actes culturals de les 
festes majors dels municipis 
de la comarca al llarg d’aquest 
estiu. El format dels actes a 
celebrar seguirà i s’adaptarà a 
la normativa que indiquin les 
mesures de seguretat del de-
partament de Salut, així com a 
les que assenyali el Procicat en 
cada moment. El Consell d’Al-
caldes remarca que la celebra-
ció d’actes festius malgrat les 
condicions adverses és impor-
tat per la socialització dels ve-
ïns, de la mateixa manera que 
ho és el fet de donar suport al 
sector cultural en aquests mo-
ments d’incertesa. En el cas de 
Batea, l’Ajuntament ja va anun-
ciar que se suspenien les festes. 

Celebració dels 
actes culturals 

de les Festes 
Majors

L’AMPOLLA

Aquest cap de setmana, dissab-
te 24 i diumenge 25 de juliol, 
durant tot el dia, a la platja de 
les Avellanes de l’Ampolla, se 
celebrarà la XVI edició del Tor-
neig de Vòlei Platja In Memori-
am Albert Orduña. El dissabte
tindran lloc els partits de la ca-
tegoria 4x4 tant masculina com 
femenina, i el diumenge serà el
torn de la categoria 2x2 tant 
masculina com femenina. El 
torneig està organitzat pel Club
Voleibol Roquetes i l’Ajunta-
ment de l’Ampolla. D’altra ban-
da demà, a les 22.30 hores, a la 
plaça Catalunya de l’Ampolla, 
l’Associació Teatral l’Ampo-
lla presentarà l’obra El senyor 
Pupurull¡. El preu de l’entrada 
serà de 3 euros. Per acabar, diu-
menge, a partir de les 9.30 h, a 
l’hotel Flamingo de l’Ampolla, es 
disputarà el XVIII Open de Dò-
mino Verge del Carme. 

Vòlei Platja 
i Open de 
Dòmino

ASCÓ

Aquesta setmana, s’han inici-
at els canvis dels comptadors 
d’aigua al municipi. 
Per aquest motiu, ha hagut 
personal de l’empresa Aigües 
de Catalunya, degudament 
identificat, realitzant els tre-
balls de canvi de comptadors. 
Les feines, en la majoria dels 
casos, s’han fet des de l’exte-
rior de l’habitatge. 
En certs moments, ha pogut 
haver-hi algun tall d’aigua pun-
tual.
D’altra banda, també aquesta 
setmana, pel que fa l’actuali-
tat d’Ascó, s’han iniciat les tant 
esperades obres del camí de la 
Serra.
Aquesta obra consisteix en l’ar-
ranjament amb aglomerat as-
fàltic de dos dels tres trams que 
té aquest camí.

Gestió 
municipal 
de l’aigua 

potable

RIBERA D’EBRE

La DO Tarragona ha presentat la 
nova oferta enoturística d’una 
vintena de cellers dels quatre 
territoris agrupats ara sota el 
paraigua de la Ruta del Vi de la 
DO Tarragona (l’Alt Camp, Baix 
Camp i el Tarragonès, i bona 
part de la Ribera d’Ebre). És un 
projecte tot just acabat de cre-
ar i que es complementa amb 
una nova web dedicada exclu-
sivament a l’enoturisme (www.
rutadelvidotarragona.cat).
“Aquesta nova ruta permetrà 
singularitzar la DO Tarragona i 
els cellers de la Ribera que en 
formen part. A més potencia-
rà les sinergies amb els agents 
socioeconòmics del territori i 
serà una oportunitat fantàstica 
de promoció per als cellers”, ha 
explicat Gemma Carim, presi-
denta del Consell de la Ribera 
d’Ebre.

Nova Ruta del 
Vi de la DO 
Tarragona

RIBERA 

El turisme  viurà una tempora-
da condicionada per l’evolu-
ció de la pandèmia, als actius 
turístics de la Ribera d’Ebre 
(Castell de Miravet, Castell 
de Móra d’Ebre, jaciment del 
Castellet de Banyoles, Centre 
d’Interpretació del Ferrocar-
ril, etc) es troben tots en ple 
funcionament garantint la se-
guretat sanitària. S’obliga l’ús 
de mascareta en els espais 
museïtzats. En aquells casos 
en els quals l’espai és reduït 
—com els refugis antiaeris de 
Benissanet i Flix— s’ha redu-
ït aforament i es programen 
visites en grups bombolla. 
L’oferta vinculada als espais 
fluvials i naturals (pas de barca 
de Miravet, Flix i Garcia, llagut 
Lo Roget, Reserva Natural de 
Sebes, navegació amb caiac) 
es desenvolupa en normalitat.

Actius 
turístics en 

funcionament, 
adaptats

HORTA

Els Mossos d’Esquadra van 
localitzar una plantació amb 
9.972 plantes de marihua-
na al terme d’Horta de Sant 
Joan. Estaven ubicades en una 
zona dels Ports, en un parat-
ge de molt difícil accés. Els 
agents van trobar dues ten-
des de campanya i matalassos 
i es busquen els responsables 
del cultiu, que no s’han pogut 
identificar ni localitzar, de mo-
ment. Els Mossos van netejar 
la zona i destruir les plantes. El 
dia abans, el 14 de juliol, també 
es va desmantellar una planta-
ció de 5.000 plantes en una 
zona de difícil accés, prop de 
la Via Verda, entre Benifallet i 
el Pinell. Els vigilants i respon-
sables d’aquesta plantació van 
fugir pel bosc en adonar-se de 
la presència policial.

Intercepten 
prop de 10.000 

plantes de 
marihuana 

ARNES

L’Ajuntament d’Arnes ha co-
mençat a regular l’accés a la 
zona de bany i espais naturals 
del riu Estrets i al Toll del Vi-
dre per evitar la massificació 
d’aquest entorn del Parc Natural 
dels Ports, després de les aglo-
meracions viscudes durant la 
setmana santa i l’estiu passats. A 
partir de dimecres s’ha de pagar 
una taxa per aparcar-hi. La ma-
joria dels visitants han vist amb 
bons ulls la regulació, segon in-
forma l’ACN.
D’altra banda, el municipi arne-
rol celebra des de dimecres una 
Festa Major adaptada a la situ-
ació sanitària actual, i seguint 
en tot moment les mesures que 
puguin sorgir per a poder dur a 
terme els actes previstos.  

Es regula la 
zona de bany 
del riu Estrets 

i al Toll del 
Vidre

GODALL

Agents de la Guàrdia Civil de el 
Servei de Protecció de la Na-
turalesa (SEPRONA) de Tortosa 
han pres declaració com inves-
tigat a un home de 67 anys, veí 
de Godall, com a presumpte au-
tor d’un delicte contra la fauna, 
la flora i els animals domèstics, 
per l’utilització de pastilles ro-
denticides (raticida), en un ve-
dat privat de caça situat al terme 
municipal d’aquesta localitat, 
amb la finalitat de donar morts a 
la fauna silvestre i domestica de 
forma indiscriminada. La inves-
tigació d’aquests fets es van ini-
ciar a principis del mes de juny. 
I el passat diumenge es va pro-
cedir a identificar a una persona 
i a inspeccionar el seu vehicle, 
descobrint en el seu interior 248 
pastilles de rodenticida ocultes. 

S’investiga 
l’autor de la
col·locació 
d’esquers 
enverinats
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ROQUETES 
Demà dissabte 24 de juliol 
l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes celebrarà 
l’Assemblea General a les 17 
h al Pati dels Til·lers per dur 
a terme l’elecció d’una nova 
junta directiva.

XERTA EN FESTES 
Des d’avui divendres i fins 
el dilluns 26, Xerta viurà la 
Festa de Sant Jaume. Com 
a tots els municipis, seran 
unes festes amb limitacions, 
adaptades a les normatives 
actuals i pendents en tot 
moment de si les autoritats 
sanitàries comuniquen me-
sures de darrera hora. 

 

TIVENYS 
Mònica Beltran és la nova 
Jutgessa de Pau de Tivenys, 
substituint al càrrec a Juanjo 
Barberà.  Així es va aprovar 
al ple municipal d’aquesta 
setmana, concretament de 
dimecres, juntament amb 
els altres punts previstos en 
l’ordre del dia. 

BENIFALLET 
L’Ajuntament ha informat 
de la inversió de 113.052 
euros per l’arranjament dels 
següents camins: Portell, 
Fontdaixeca, Marelles, 
Valliplana, Figueral, Basseta 
Roja, Aligars, Clots i Toll.

Amb la neteja de vores de 
camí de Llixem, Figueral, Al-
dovesta, Vallanpons, Mollet, 
Costumà i Fontdaixeca.

MÉS 
NOTÍCIES El COPATE ampliarà el Centre de 

tractament de residus de l’Ebre
El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) ha iniciat la tramita-
ció per ampliar en 45.000 me-
tres quadrats les instal·lacions 
de tractament de residus del 
Mas de Barberans. El projecte 
s’ha presentat al director de 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC), Isaac Peraire, que 
l’ha visitat. El projecte contem-
pla la construcció d’una nova 
planta de compostatge, amb 
capacitat per tractar 15.000 
tones de fracció orgànica anu-
als, i una planta de tractament 
mecànic-biològic per a la frac-
ció resta, amb una capacitat de 
40.000 tones anuals. La tra-
mitació del projecte es preveu 
que s’allargui un any i a final de 

2022 es comenci a executar 
l’actuació, que suposarà una 
inversió d’uns 25 milions d’eu-
ros. El COPATE té llest el pro-
jecte bàsic per a l’ampliació de 
l’abocador del Mas de Barbe-
rans. L’Ajuntament ha d’apro-
var el pla especial urbanístic 
i traslladar-ho a la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè ho aprovi. (ACN)

Es construirà una 
nova planta de 

compostatge i una 
planta de tractament 
mecànic-biològic per 

a la fracció resta

MAS DE BARBERANS

Campredó: Festa Major adaptada 
a la situació sanitària actual

Diumenge passat van comen-
çar els actes de la Festa Ma-
jor 2021 de Campredó amb el 
pregó i proclamació de pubi-
lles. Per a la setmana festiva, 
s’han programat uns especta-
cles de qualitat, per a tots els 
públics i per a diferents gustos, 

adaptats a la normativa sani-
tària del moment. “Un agraï-
ment molt especial a totes les 
persones que han fet possible 
l’organització d’una festa amb 
limitacions, però dins del pos-
sible, una festa”. Rosa Mulet 
fou la  pregonera 2021.

Detingut el conductor del camió que diumenge va provocar 
l’accident mortal de l’Ampolla

El conductor del camió que 
va provocar l’accident mortal 
de l’AP-7 a l’Ampolla està de-
tingut com a presumpte autor 
d’un delicte d’homicidi per im-
prudència greu. L’home s’hau-
ria distret i va xocar contra la 
cua de vehicles que estaven 
aturats al quilòmetre 307 de 
l’AP-7, a causa de l’incendi que 
hi havia a l’Ametlla de Mar. A 
conseqüència de la col·lisió, 
va morir la conductora d’un 
dels turismes implicats, de 39 

anys i veïna de Móra d’Ebre. 
Un menor va resultar ferit crí-
tic i un altre ferit greu. Se’ls 
va traslladar a l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona. Set perso-
nes més van resultar ferides 
menys greus i se les va atendre 
a l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa.
El detingut va passar a dispo-
sició del jutjat de guàrdia de 
Tortosa. 
Amb aquesta víctima, són 70 
les persones que han mort en 

accident de trànsit enguany 
a la xarxa viària interurbana 
de Catalunya, 24 de les quals 

són motoristes, segons dades 
del Servei Català de Trànsit 
d’aquesta setmana. (ACN).

Trobada entre els 4 presidents 
comarcals de les Terres de l’Ebre i la 
Consellera de Presidència

La necessitat de modernitzar 
l’administració local ha estat el 
tema que ha centrat la primera 
trobada entre les presidències 
dels quatres Consells Comar-

cals de les Terres de l’Ebre i la 
consellera de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, 
Laura Vilagrà. La reunió insti-
tucional va ser dilluns. 

Visita del director de l’ARC a l’abocador de Mas de Barberans.
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JUNQUERAS 
PARLA DE LA 
DENÚNCIA  DEL 
TRIBUNAL DE 
COMPTES 

El president republicà, Oriol 
Junqueras, interpel·lat per 
la premsa sobre les fiances 
de  5,4 M€ que el Tribunal 
de Comptes reclama a 34 
excàrrecs del Govern per 
les suposades responsabili-
tats econòmiques vincula-
des al “procés”, en la seua 
visita a les Terres de l’Ebre 
d’aquesta setmana, ha 
contestat que “ens amena-
cen en embargar-nos casa 
nostra, que és casa dels 
nostres fills”.
 Junqueras ha denunciat “la 
persecució econòmica” que 
pateixen, la qual “té una 
finalitat política per part 
d’un Tribunal polític, esco-
llit políticament i que a més 
té el seu mandat caducat, 
que no es renova perquè el 
PP intenta assegurar-se la 
majoria que ara té”.

Oriol Junqueras es retroba després de 
quatre anys amb les Terres de l’Ebre

El president d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Ori-
ol Junqueras, aquest dimarts 
s’ha retrobat amb les Terres 
de l’Ebre mitjançant diferents 
actes que han culminat amb la 
presentació a Tortosa del nou 
llibre, “Contra l’adversitat”. Du-
rant el matí el president repu-
blicà ha visitat el mercat mu-
nicipal d’Amposta, on ha rebut 
l’escalf de venedors i vianants, 
i a la tarda, abans de la pre-
sentació del llibre, s’ha reunit 
a Roquetes amb representants 
institucionals i càrrecs del par-
tit al territori.
Junqueras ha afirmat que “per 
mi avui és un dia molt bonic, 
estic molt content d’estar a 
les Terres de l’Ebre perquè 
feia quatre anys que no tenia 
l’oportunitat de venir. Hi torno 
amb la meva llibertat i amb la 
dels meus companys que es-
taven a la presó, i amb el con-
venciment que ens hi juguem 
la llibertat col·lectiva d’aquest 
país, la independència de Ca-
talunya i la República Catala-
na, i nosaltres estem aquí per 

fer-la possible”. A final de la 
tarda, al parc Teodor González 
de Tortosa, davant dues-cen-
tes persones, Oriol Junqueras 
i Victòria Almuni, catedràtica 
i doctora en història de l’Art, 
han mantingut una conversa 
distesa sobre el contingut del 

llibre escrit pel dirigent repu-
blicà. Almi ha destacat la refle-
xió sobre la vida a la presó, el 
país i el seu futur; així com la 
memòria de tradició familiar 
i les ensenyances que pretén 
transmetre amb el llibre.
Junqueras ha explicat que 
“a la presó he rebut gaire-
bé 100.000 cartes, moltes de 
gent jove, fet pel qual em vaig 
sentir interpel·lat a donar res-
posta amb aquest llibre”.

El president republicà ha rei-
vindicat que “el nostre pas in-
dividual per la presó és un pas 
més cap a la llibertat col·lec-
tiva”. Junqueras ha recordat 
que “som un país que hem pa-
tit la repressió durant segles. I 
si les generacions que ens han 
precedit van ser capaços de 
seguir lluitant i no resignar-se, 
jo també tenia el deure de fer-
ho, a més de  la voluntat de 
transmetre-ho als joves”

Va presentar el seu 
nou llibre, “Contra 

l’adversitat”

AJUNTAMENTS EBRENCS APROVEN UNA MOCIÓ
PER GARANTIR EL DRET A LA INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS
Diversos ajuntaments de l’Ebre han aprovat una moció per a instar el Govern de 
la Generalitat i també el Departament de Salut a garantir el dret a la interrupció 
voluntària de l’embaràs (IVE) quirúrgica als hospitals de referència de cada regió 
sanitària, amb l’objectiu que l’avortament voluntari sigui assumit per part de la 
Xarxa de Salut Pública de Catalunya i no es deriven les dones a centres privats i 
concertats d’altres territoris. 

Josep Rull presenta a l’Ametlla de 
Mar el llibre ‘1 dia d’octubre i dos 

poemes’, escrit a la presó
L’Ametlla de Mar va acollir divendres 
passat la presentació del llibre ‘1 dia 
d’octubre i dos poemes’, escrit des 
de la presó per Josep Rull i va poder 
comptar amb la presència del mateix 
autor, després que hage estat indultat 
pel Govern espanyol. El llibre està es-
crit en primera persona, en forma de 
dietari, i és una aproximació personal 
de l’exconseller als fets de l’1 d’oc-
tubre i a la situació política del país. 
Durant la presentació, Rull va explicar 
també la seva experiència a la presó 
on hi va passar 1221 dies. Durant l’ac-
te, Rull va estar acompanyat per l’al-
calde de l’Ametlla de Mar i president 
de l’Associació de Municipis per la In-
dependència, Jordi Gaseni, i per Joan 

Pere Gómez, que va ser nombrat ge-
rent de Ports de la Generalitat durant 
l’etapa de Josep Rull com a conseller 
de Territori.
(notícia de Canal TE).

terres de l’ebre



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 23 de juliol / 2021

MÉS DONES 
ÀRBITRES 
El 1979 Rosa Bonet, amb 
16 anys, va ser la primera 
àrbitre d’Espanya. Això sí, va 
tenir milers de problemes per 
poder arbitrar. A Catalunya, 
actualment, dels 2518 àrbitres, 
122 són dones de les quals sols 
quatre estan entre la Segona 
divisió B i la 1a Catalana. Una 
dada molt pobre. En la nostra 
província, n’hi ha 18 i quatre 
a les nostres comarques. Jo 
tinc el meu punt de vista: si 
les regles fossin més dures i 
la meitat dels partits fossin 
xiulats per dones, tot aniria 
millor. Només cal veure els 
escàndols que hi ha cada any 
al futbol regional, i en poques 
ocasions passen en partits xiu-
lats per dones. En 2016 en el 
partit Valls-Cambrils l’àrbitre 
Marta Gallego va aturar el 
partit perquè un espectador li 
va dir que anés a rentar plats. 
L’aficionat va haver d’aban-
donar el camp. A les nostres 
Terres, una noia àrbitre em 
va comentar que va rebre un 
comentari similar, en aquest 
cas procedent d’una dona. En 
un partit de Tercera catalana, 
el delegat, a l’arribar al camp, 
li va preguntar a la col·legiada: 
“estàs preparada per arbitrar 
aquest partit?”. I ella va con-
testar: “M’ho diu perquè sóc 
dona?”. Una altra noia àrbitre 
em confessava que ella mai 
passa por als camps tot i que 
una vegada un jugador se li va 
encarar i va posar el seu cap a 
un mil·límetre de la seua cara, 
i li va dir: “a veure si et penses 
que perquè ets dona no et 
puc protestar“. Són dones 
que arbitren per afició. Jo els 
asseguro que en uns anys 
les dones dominaran el món 
de l’arbitratge però, perquè 
això passi, un 50% dels que 
decideixen han de ser dones i 
això ara no es produeix.

CELMA

CELMA, UN CAS 
ÚNIC
Ja fa uns anys que els clubs 
informen, durant l’estiu, de les 
novetats de les seues planti-
lles a les seues xarxes socials. 
A més, en algun cas, l’herme-
tisme és enorme perquè sobre 
tot la notícia surti primer al 
Facebook de l’entitat. I no al 
Més Ebre...
És una postura que cal enten-
dre, tot i que avui en dia és 
probable assabentar-te d’un 
fitxatge abans que aparegui 
a les xarxes. A més, és lògic 
que, per exemple, si facilites 
el telefon d’un jugador a un 
entrenador, tingues avantatge 
en saber amb qui fitxarà. 
En qualsevol cas, avui destaco 
al senienc que viu a Madrid, 
Joaquin Celma. Tot un perso-
natge. Enmig de l’hermetisme 
que hi ha clubs que volen 
tenir per protegir les seues 
novetats, la gran pregunta 
que ens podem fer és com 
una persona que està a 600 
quilòmetres pot publicar amb 
tanta antelació la majoria 
dels fitxatges. I els té, en gran 
part, abans de que apareguin 
a les xarxes. Tot ho fa des 
d’un despatx de casa seua, al 
barri de Chamberí. A més, esta 
setmana comença el capítol 
de les plantilles, publicant-ne 
cada divendres les de diversos 
equips. I falten dos mesos 
per començar les lligues!!!. És 
espectacular. Un cas únic. 
És natural, com a persona que 
opina i que treballa en la re-
cerca de la informació, que no 
a tothom li agraden els seus 
mètodes. És possible. Però el 
futbol ebrenc té un gran tresor 
amb Celma. I més per tot l’his-
tòric que disposa. Se li ha de 
fer un reconeixement. La seua 
col.laboració desinteressada 
ho mereix. I a nivell humà, 
sempre està a prop. Gràcies 
per tant Celma. 

MICHEL GINESTAR, 
SEGUEIXEN 
ELS DUBTES 
La setmana passada ja vam 
informar de la situació del 
Ginestar. En el moment del 
nostre tancament, aquest 
dijous, la situació segueix 
igual. S’ha demanat de fer 
una reunió però, de moment, 
aquesta no ha tingut lloc. 
Per tant, cal esperar, tot i 
que cada dia que passa, tot 
és més complicat per poder 
fer una plantilla.

A Sant Jaume es va ajornar la 
junta i es farà pròximament, 
cal pensar que després de 
festes. La situació, pel que 
fa al futbol base, sembla ben 
aclarida però el primer equip 
pot tenir més incertesa per 
poder competir a Tercera. 
Caldrà esperar.

La Unió Esportiva Aldeana 
tornarà a tenir filial la tem-
porada propera.  Per tant, 
cal afegir la seua participació 
a les d’equips que ja vam 
informar la setmana passada 
a la categoria. 

D’entre aquelles, l’Olímpic 
està més a prop de confir-
mar-se i en els propers dies 
es farà. D’aquesta forma, la 
Quarta catalana recupera 
essència competitiva, tot 
i falten equips per poder 
confirmar, com el cas del 
Ginestar.

Amb l’arribada del nou 
tècnic, David Burgos, ja s’han 
fet oficials els primers fitxat-
ges. Ibra (Catllar), Marc Ruiz 
(Roda) i el porter Nogales 
(Olimpic). El porter Carlos 
Panisello, abans de l’arribada 
del mister, ja havia fitxat. El 
tècnic ha apostat per fitxar 
Nogales i per tema pressu-
postari no es poden mante-
nir els dos porters. Per això, 
Panisello no acabarà fitxant 
amb el que això suposa a 
estes alçades d’estiu i havent 
declinat altres ofertes abans, 
per poder anar al Perelló.  

UE VALLS 
El perellonenc Iker Cid ha 
fitxat amb el Valls. 

UE ALDEANA

CE EL PERELLÓ

Ródenas i Raül, al Reddis
Àlex Ròdenas, un vell conegut a les Terres de l’Ebre, per haver 
estat al Tortosa, Rapitenca, Batea i Perelló, ha fitxat amb el 
Reddis.  També s’ha confirmat el fitxatge pel Reddis del defensa 
Raül Garcia, que estava amb el Tortosa però que, per motius 
laborals, no es podia incorporar al club roigiblanc.  Els socis 
del CF Reddis van aprovar recentment l’acord amb la Fundació 
Futbol Base Reus. L’aprovació engega un projecte que, d’entra-
da, durarà quatre anys, amb un acord revisable cada temporada. 
L’Estadi Municipal serà la seu dels partits del primer equip de la 
ciutat que vestirà amb la samarreta roig-i-negra.   L’aprovació 
de l’acord entre el CF Reddis, la Fundació Futbol Base Reus i la 
Sempre Reus 1909 per part dels socis de l’entitat blanc-i-blava, 
dóna el vistiplau definitiu al projecte. Una iniciativa que és la 
més natural possible perquè el futbol a la ciutat pugui recuperar 
nivell. Marc Carrasco serà el mister. Pel que fa a incorporaci-
ons, informar que s’incorporen: Uri Benito (Tortosa/Cambrils), 
Marc Blasi (Tortosa), Adri (Riudoms), Àlex Fernández (Ampo-
lla-Cambrils), Oscar (Cambrils), Jordi Estivill (Valls), Erik González 
(Catllar-Canonja), Alvaro (Catllar) i Riki (J i Maria). 

NO HI HA NOVA JUNTA

El Batea, un club capdavanter 
a la Tercera catalana i que va 
estar a Segona, fa unes poques 
campanyes, veu perillar el seu 
futur pel que respecta el primer 
equip. 
Joan Suñé, vicepresident, ex-
plica que “la incertesa sobre el 
primer equip, a hores d’ara, es 
molt gran. Sembla que els pares 
del futbol base tirarien enda-
vant, però només els equips de 
futbol base. Aquesta temporada 
la junta i jo personalment hem 
acabat molt estressats i s’ha fet 
tot molt pesat. Arriba un punt 
que has de tindre un relleu però 
costa molt trobar gent que vul-
gui entrar a la directiva. Gairebé 
totes les nits fem reunions per 
solucionar el tema però esta 
vegada ho veig molt complicat”. 
A més, dels jugadors del poble 
que queden, Jordi Vilanova, un 

Incertesa per al futur del 
primer equip del Batea

dels capitans, té previst plegar. 
I hi ha casos que prefereixen el 
futbol sala i, en un poble petit 
com Batea, és molt difícil com-
patibilitzar dues activitats, “no 
som gent suficient”.
L’Ajuntament Batea, fa dues 
setmanes, va decidir suspendre 
les festes, que havien de cele-
brar-se a principis d’agost. 
La situació esportiva no està 
clara, tot i que sempre queda 
l’esperança perquè el conflic-
te s’acabe reconduint a darrera 
hora. Sempre ha estat així, tot i 
que ara sembla una mica més 
complicat.

La Rapitenca, al grup 3
Ja es coneixen els grups de la Primera catalana, que recordem 
en són 3, dos de 14 equips i un de 15. Puja a Tercera divisió el 
campió i en baixaran tres a Segona. Del grup de 15, en baixa-
ran quatre. La Rapitenca estarà al grup 3, en el que hi ha 15 
equips: Alcarràs, Borges Blanques, Atlètic Lleida, Catllar, Gavà, 
Igualada, Martorell, Mollerussa, Rapitenca, Solsona, Tàrrega, 
Valls, Viladecans, Vilanova i Vista Alegre. Pel que fa a la Segona 
catalana, el grup ebrenc està format per: Aldeana, Ampolla, 
Amposta, Ebre Escola, la Sénia, Móra la Nova, Perelló, R Bítem, 
Tortosa i Ulldecona. I el de 3a:  Alcanar, Ametlla, Amposta B, 
Batea, Benissanet, Corbera, Flix, Gandesa, Godall, J i Maria, 
Catalònia, la Cava, Olimpic, Rapitenca B, Roquetenc, S Bàrbara, 
S Jaume i Tortosa B. 
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* La Cava va fitxar a Luis Garcia i va pujar la foto a les xarxes del dia de la presen-
tació, amb la samarreta. Després, el davanter va fitxar per l’Ametlla. És una situ-
ació que passa cada any. Entre altres, a l’Aldeana havia renovat Eloi i després va 
fitxar amb el Tortosa. I igual li ha passat a l’ampollero Guillem, que havia renovat 
a l’Ampolla i ha marxat a Tortosa. Es una situació que es repeteix cada any. Així 
mateix, pot succeir a la inversa. El porter Carlos Panisello va fitxar amb el Perelló 
i d’esta forma vam informar-ho. Ara resulta que el nou mister ha fitxat un porter i 
per tema pressupostari se li ha comunicat a Panisello que no s’incorpora. El cu-
riós és que el nou mister no ha vist ni jugar a Carlos, i el porter rebutjat diverses 
ofertes per fitxar pel Perelló. Molt trista la situació.
* També hi ha algun cas d’algun jugador compromès amb un equip i que s’ofereix 
a un altre. 
* No entenc com un jugador com Domínguez que estava lliure i tenia moltes 
ofertes, no li truqués el Tortosa, on ja va estar i la temporada 2018/2019.
* A priori el Gandesa és el gran favorit a Tercera catalana, però que no s’adormin, 
enguany hi ha equips que poden donar guerra, i un té molt money, i no és el 
Jesús i Maria ni la Cava, que segur que també seran competitius en la lluita per 
les primeres places.. 
* El Tortosa volia fitxar a Gerard Badia (500 persones en el seu presentació) i al 
jugador li feia gràcia, però l’Ascó ha estat finalment qui l’incorpora. Un jugador 
de la seva categoria volia jugar mínim a la tercera divisió. Serà el jugador més ben 
pagat del futbol ebrenc.
* Les lligues a Segona i Tercera Catalana començaran el 18 de setembre i a 1a 
catalana 3 d’octubre.
* El fitxatge top de la Rapitenca podria ser un jugador de 3a divisió i d’una qualitat 
extraordinària però no serà fàcil tancar-lo, falten alguns detalls. Teixidó no vol un 
crac, en vol dos. ¿Trencarà la guardiola Don Fernando per a complaure Teixidó?.
* El bitemero Sergi Bel tenia ofertes del Tortosa B, Camarles, Catalònia i Tortosa 
però aquí potser no seria titular al no poder entrenar els tres dies de la setmana. 
Al final es va decantar per la Cava.
* Sam i Fages dos puntals a l’Ametlla haguessin pogut seguir a la Cala, com el seu 
mister Ivan Romeu, però el futbol no és perfecte. D’entrada, el debat estava en 
mantenir jugadors de fora o no. Ara n’han arribat tres.
* Un dels principals fitxatges d’aquesta pretemporada té dubtes de seguir al nou 
equip amb el que ha fitxat. Tant de bo es recondueixi la situació.
* La jugadora Laura Tomàs, natural de Sant Jaume, ha fitxat pel Cadis, abans va 
estar al Barcelona B, Logroñés i Tortosa. Juga com Iniesta, podria ser titular a la 
Rapitenca o al Tortosa si fos futbol mixt.
* Quim Cardona va estar a punt de fitxar amb el Tortosa i al final va fer-ho per 
l’Amposta, equip amb el que ja va militar. Segons el Tortosa, va fer marxa enrere 
quan ja havien parlat. Jo crec que la clau de tot és que la proposta de l’Amposta 
va ser més interessant.
* Un jugador de gran qualitat, Ramon Ibañez, enguany vol prendre’s un any sabà-
tic. Va tenir ofertes del Gandesa, la Cava, R-Bítem, Godall i Flix. És curiós, podria 
jugar al seu poble, La Sénia, però Serrano no entra als plans de Serrano i crec que 
s’equivoca totalment.
* Cada any algun equip desapareix. L’any passat va ser el Arnes, enguany perilla 
el futur del Batea. Si no surt nova directiva, no hi ha futbol. I ara falta saber que 
passarà a Sant Jaume. Per tant, dos equips de 3a catalana que han de resoldre el 
seu futur en els propers dies.
* Un dels equips que matinarà mes és el Jesús i Maria; el dia 26 comencen a  
entrenar però ja des d’aquest dilluns el mister Lluís Fornés els ha manat treball 
específic perquè el facin pel seu compte: “Qui no cregui amb el projecte, no es-
tarà amb mi”, em diu. Amposta i Tortosa comencen el 2 d’agost i la Rapitenca 16 
d’agost. L’Ascó el 26. El club de la Ribera vol tenir 6 jugadors del territori.
* Si el Catalònia tingués problema amb el segon porter, la solució seria fàcil: hi 
ha opcions de luxe a la banqueta amb el mister Pau Alegria i el secretari tècnic 
Marcos.
* Marcel tenia ofertes del Castelldefels i Mollerussa però va renovar amb l’Ascó.
* Monforte és baixa a L’Ulldecona. I ja té 4 ofertes, dos de 2a i dues de 3a.
* Un jugador em va dir que aquest any no podia jugar perquè tenia dues Nenes. 
Un altre jugador em va dir que era per motius de treball. A la fí, els dos jugaran. El 
futbol pot amb tot: “un entrenador li va dir a un dels dos jugadors: “jo només et 
demano un entrenament a la setmana”.
* El killer de Miravet, Agus, de moment no començarà la campanya al Móra la 
Nova. ¿Tindrà un trimestre sabàtic o un any de meditació?.
* Pere Estellé s’esta recuperant de la seva greu lesió i potser al gener pugui jugar 
amb l’Ulldecona i després tornar a la Rapitenca.
* Carlos Gilabert júnior ha estat una de les núvies més desitjades del mercat. El 
volien a Gandesa, Ebre Escola, Ametlla, Jesús i Maria, Tortosa B i dos equips de 
juvenils. Al final fitxa amb el Remolins-Bítem. Només té 18 anys i un gran futur per 
davant. La lliga passada va jugar a La Cava, coincidint amb el seu pare, que era el 
mister. Enguany cadascun agafa un camí diferent

TOP SECRET
   JOAQUIN CELMA

Tanco el Xiringuito de Top Secret. Aquesta és l’última setmana. Tornaré a finals de 
stembre. Ara arriba l’extra plantilles que comença avui amb l’anàlisi de cada equip, i 
quan faltin poques setmanes per començar la lliga, el súper anàlisi de cada catego-
ria i els llocs que pot quedar cada equip. Diuen que una de les seccions més llegides 
de Més Ebre és el Top Secret i fins i tot la llegeixen els que no els agrada el futbol. 
La veritat és que els contaria més coses però de vegades cal ser prudent. Sinó, seria 
un incendi cada setmana. Sinó que li preguntin a Michel que li diuen per what: “has 
de posar fre a Celma”. El cert és que tenim a unes persones al futbol ebrenc que 
estan entre els personatges de la màfia sicialiana o russa que són autèntics mags 
que es mouen com amagats però sempre estan quan se’ls necessita. Són or pur per 
la informació que disposen.  ¿Com obtinc les notícies? On estan les meves fonts? 
Com en aquella pel·lícula del cas americà “Watergate”, el subministrador d’informa-
ció es denominava “Gola profunda”. Les fonts són sagrades i sempre protegeixo a 
l’informador. Si la premsa diària esportiva tingués dos pàgines de Top Secret, igual 
vendria més diaris. Sento orgull de la secció i de vegades al·lucino com cada setma-
na sóc capaç de emplenar-la i que em sobre text. 

* Sergi Vila va estar a punt de fitxar pel Gandesa, però el Mora la Nova es va avançar.
* Cada any el jugador i capità de l’Ulldecona, Moha, rep ofertes. Aquest any de la La 
Cava, Catalònia i Perelló. No obstant seguirà al club faldut, només deixaria el seu 
equip si li truqués Teixidó.
* A la pàgina de la Federació catalana de futbol només hi ha l’històric d’un Any. Pre-
gunta: on poden els aficionats consultar els històrics dels seus clubs?.
* Rapitenc Sense Filtro va publicar al seu compte de twitter que tenia audios meus 
amb directius i entrenadors que podien fer trontollar el futbol ebrenc. És possible. Jo 
crec que el que hauria de fer és presentar-se i veure el derbi Amposta-Tortosa des de 
la llotja i ser anunciat per megafonia que farà el llançament d’honor abans del derbi. 
Tot amb bon humor. Sé que és una bona persona, m’ho ha dit Michel que el coneix. 
* La grada d’animació cavera ha fet un comunicat en el que manifesta el desacord 
amb diferents gestions esportives que s’estan duent a terme les darreres setmanes, 
com “l‘escassa aposta per jugadors locals”. També agraeixen el suport de la directiva 
per a poder formar el grup i indiquen que, malgrat tot, seguiran animant a l’equip. 
* El massatgista del CD la Cava, després de 5 anys al club (abans ja havia estat 8 anys 
seguits) ha fet funcions també d’encarregat de material, i comercial del club buscant 
espònsors pel municipi. A fi de temporada va comunicar que la propera temporada 
no farà de comercial, nomes de massatgista i material. La sorpresa fou que quan va 
anar a parlar per la renovació, li van dir que la figura de massatgista i utiller no els ser-
via, que s’ho farien ells mateixos per estalviar diners. Però que si accedia a comercial, 
es podia parlar. Al final, no ha renovat i ja té contactes en algun club de la zona. Pablo 
creu que la distancia creada entre ell i junta, ja que no comparteix moltes gestions 
fetes i així els ho ha manifestat, li ha passat factura.
* Els calendaris sortiran a principis del mes d’agost.
* A la Ràpita es respira més futbol que mai. Ja s’han fet 100 socis nous. 

Celma tanca el ‘Top Secret’ per aquesta temporada

Esta setmana, 4 entrenadors ebrencs van quedar per dinar. A l’esquerra, Andreu 
Cano (Amposta B) i Jordi Roca (la Cava) i a la dreta, Teixidó (Rapitenca) i German 
(Ascó). De què van parlar?. Tinc curiositats. Li va preguntar German a Teixidó com 
potser que Xavi Jaime hagi deixat l’Ascó per fitxar amb la Rapitenca. Aixi mateix, 
potser també Teixidó li va preguntar a German per Gerard Badia, jugador que po-
dia interessar a la Rapitenca. Entre plat i plat, Roca va poder lamentar que Yatma 
hagi marxat a la Rapitenca i ara s’ha quedat sense ell a La Cava. A l’hora dels cafès, 
caldria saber si Teixidó li va donar, a Andreu Cano, records per a Zaera, tenint en 
compte que està al nou projecte de l’Amposta. Ja per acabar, és probable que es 
parlés de Celma i de la relació d’alt voltatge que ha tingut amb un dels 4 comensals. 
La veritat és que no sé si es va parlar de tot plegat, però el dinar de ben segur que 
no va tenir pèrdua. I bromes a banda, és interessant que tècnics de clubs ebrencs 
puguin fer trobades com esta. Sensacional.

ELS ENIGMES D’UN DINAR
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ELS FITXATGES ACTUALS DEL FUTBOL EBRENC (A 22-7-21)

GANDESA

PIAST GLIWICE 

SAN JOSÉ EIVISSA

CATLLAR

BENICARLÓ

POBLA

POBLA

FINLÀNDIA

CAMBRILS 

CAMBRILS

ESPELEÑO

FLORESTA JUV

SANTA BÀRBARA

AMETLLA

AMETLLA

CAMBRILS UNIÓ

CAMBRILS UNIÓ

CAMBRILS UNIÓ

SANTA BÀRBARA

JUVENIL

ASCÓ

MASDENVERGE

AMPOSTA B

RAPITENCA

ROQUETENC

ROQUETENC

TORTOSA

REDDIS

JUVENIL

ASCÓ

FLIX

OLIMPIC

OLIMPIC/GANDESA

RODA

ROQUETENC

TORREDEMBARRA

LA CAVA

ALDEANA

JESÚS CATALÒNIA

S. BÀRBARA

F FORMATIU

JESÚS CATALÒNIA

LA SÉNIA

AMETLLA

INACTIU  

RAPITENCA

ALDEANA

ALDEANA

AMPOSTA JUV 

HOSPITALET

INACTIU

OLIMPIC

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

AMETLLA B

INACTIU

JUVENIL

OLÍMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC B

FLIX

AMPOSTA A

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

RAPITENCA B

RAPITENCA B

RAPITENCA B

SANTA BÀRBARA

AMPOSTA A

INACTIU

JUVENIL FF TERRES EBRE

INACTIU

EBRE ESC JUVENIL

MARC BLANCH

GERARD BADIA

RAFA LLOP

HAMIR ANDRES GONZALEZ *

GENIS ARRASTRARIA 

ALEJO  *

SERGI CALIZ *

ION PERELLÓ

GUILLERMO LAZCANO

JUSI

CRISTIAN PEPO

PAU BERTOMEU

JOAN MARC SOLSONA

XAVI FAGES

ALEIX CÉSPEDES

SAMU GARCIA  

JOSU RIGAL

IVAN BRUNO

MARC TENA

JOAN CODORNIU

ERIC FORNÓS *

ALEX INIESTA *

ERIC SEGARRA *

MARC LLEIXÀ

GERARD ESTORACH

ALEIX CABALLÉ

IVAN GASPARIN

GUILLEM FORÉS  *

ALAN  *

SERGI FUERTES

ARNAU CERVELLÓ

SERGI VILA 

ÒSCAR NOGALES *

IBRA BOULAYA *

ARNAU PALLARES

MARC RUIZ  *

CARLOS GILABERT *

TONI ONDOZABAL

JOSEPH ONGOLA

ALBERT NOGUERA

ALBERT ZARAGOZA

JOSEP CALLAU

DAVID CALLARISA

KAZU *

GIL ROMEU  *

PERE ESTELLÉ *

AMADOR VOCES

ALEX IONITA

GERARD PARELLADA 

SALIFOU

HÈCTOR BENAIGES

LUIS GARCIA

FRAN ARJONA

GENIS CONSARNAU

ENRIC PASTO

JORDI CALAU

ERIK DEVADIP

GERARD PALLARÉS

DAVID FERRÉ 

IGNASI PIQUÉ

JACOB PAPASEIT  *

 ANDREU RUBIO *

MARC CANOS

JORDI MORENO

AXEL PANISELLO

RUBEN RIPOLLES

ÀLEX LÓPEZ

ALEIX VIZCARRO

KAMEN KAMEVOV

JUANJO MAGRIÑA

FRANKLIN ALEXIS

JOAN CALLARISA

ALEIX MORA

IÑAKI ALONSO

OUSSAMA

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ  

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

AMPOLLA

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

EBRE ESCOLA

EBRE ESCOLA

EBRE ESCOLA

GANDESA

GANDESA

LA SÉNIA

LA SÉNIA

LA SÉNIA

LA SÉNIA

MÓRA NOVA 

MÓRA NOVA

MÓRA NOVA

MÓRA NOVA

MÓRA NOVA

PERELLÓ

PERELLÓ

PERELLÓ

PERELLÓ

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

REMOLINS-BITEM

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

ULLDECONA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

AMETLLA

BENISSANET

BENISSANET

BENISSANET

BENISSANET

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

GODALL

GODALL

GODALL

GODALL

PROCEDÈNCIA                             JUGADOR                                NOU EQUIP
  PROCEDÈNCIA                           JUGADOR                                          NOU EQUIP

GODALL

JESUS CATALONIA B

JESUS i MARIA

ROQUETENC

AMETLLA

AMPOLLA

CORBERA

EBRE ESCOLA

GODALL

LA CAVA

RAPITENCA

SANTA BARBARA

TORTOSA JUV

TORTOSA

OLIMPIC

OLIMPIC

SANTA BÀRBARA

AMETLLA

LA CAVA B

CALACEITE

GANDESA B

GANDESA B

GANDESA B

JUVENIL

VILASECA JUV

LA CAVA

ROQUETENC

ROQUETENC

ROQUETENC

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA B

AMPOSTA JUV

AMPOSTA JUV

TORTOSA JUV

TORTOSA JUV

VINARÓS

LA CAVA

JESÚS CATALÒNIA

JESÚS CATALÒNIA

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

MASDENVERGE

MANEL VENTURA

JOSEP PELLISA

 MUSTAPHA

JOHN

DAVID ALCALA

ÀLEX PÉREZ

JORDI LÓPEZ

JOSEP GAITAN 

ZOUHIR OUCHANE

JONATAN LÓPEZ

ARNAU PARDO

ROGER SOLA

LUIS RUIZ

SERGI  BEL

IMANOL GOMEZ

JUAN LUIS LEON

GUILLEM CASANOVA

SAM GARCIA *

MARC CASANOVA

SERGI PRATS

WILI FILEV

SERGI PRATS

ESTEBAN FERNÁNDEZ

SAMUEL 

SERGI ANDREU

LUIS DAVID *

CHIMENO

GENÍS

SAÜL

SERGI SABATÉ

PAU SÁNCHEZ

MARC BATALLA

PAU NAVARRO

PAU FRANCH

ANDREU CASES

FERRAN VIDAL 

ALEIX COBOS

ROBERT LÓPEZ *

ALEIX MOLA

NABIL

ALEIX CANO

LLUÍS FABREGAT

PACO GARCIA

AITOR CARRASCO

ALEIX CAMPOS

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 CAVA

LA CAVA

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

ROQUETENC

RAPITENCA B

RAPITENCA B

RAPITENCA B

S.BÀRBARA

SS.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

S.BÀRBARA

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

TORTOSA B

Sam, defensa referent de la Cala, 
ha fitxat amb la Cava. 

Foto: Facebook CD la Cava.

Mercat de fitxatges actualitzat

Carlos Gilabert, jugador encara 
juvenil, amb molta projecció, 
ha tingut diverses propostes. 

Finalment, s’ha decidit per la del 
R Bítem.

Els fitxatges dels equips que surten a la plana de les plantilles (la 20) ja apareixen en 
aquella plana. Cada divendres, a partir d’avui, Celma oferirà les plantilles dels nos-
tre clubs per la temporada 21/22.  Els jugadors amb asterisc, són novetat d’aquesta 
setmana. 
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PLANTILLES 2021/22          JOAQUIN CELMA

 

Canvi total i nova etapa. Arriba de 
president Fernando Garcia i torna el 
mister Teixidó després de 7 tempora-
des, amb un nou secretari tècnic, Jo-
anma. La dada més important: quinze 
jugadors entre locals i sortits del futbol 
base. L’aspiració és màxima: ascendir 
a tercera divisió. Només dues baixes 
importants: Becerra i Valcàrcel. Com 
que sempre s’ha criticat que Teixidó és 
un entrenador defensiu, de les altes, 
set són ofensiu i podrien arribar dos 
mes i aquests de nivell top. L’equip té 
més potencial. Segueix el 80 del bloc, 
amb tres fitxatges que han jugat a ter-
cera divisió Vadillo, Jaime i Ivan Vidal. 
Gent jove com Omar o Salva Bes. En-
guany, els que no aniran convocats al 
primer equip, aniran amb el filial.

UE RAPITENCA
NOVA ETAPA

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
2
5
3
2
2
2
EL CATLLAR
RAPITENCA B
4
2
3
5
RAPITENCA B
NÀSTIC JUVE
ASCÓ
LA CAVA 
9
JESÚS I MARIA
RAPITENCA B
FIGUERES

DAN REVERTÉ
JOSÉ LUIS RUIZ

ALEIX MATAMOROS
ERIC ALARCON
JOAN SANCHO

MANEL SUBIRATS
XAVIER COTAINA
MARC VADILLO

JOSÉ LUIS ROSALES
RICARDO RAMIREZ

ÀLEX SAMPER
ANDI ALARCON

PACHU
ÀLEX LÓPEZ
SALVA BES
XAVI JAIME 

YATMA FALL
ÀLEX FORÉS 

OMAR OUHADADI
EDGAR SAMPER

IVAN VIDAL

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV

TEMP.
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA

1 CAT
2 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
3 DIV
3 DIV

POSICIÓ

3
2
17
10
10
12
4
19
8

TÈCNIC
ANTONI TEIXIDÓ
RAMON SANCHO
RAMON SANCHO

 CAMARERO, GREGORIO/FERRAN SIMÓ
GERMAN INGLÉS/ISAAC
GERMAN INGLÉS/FONT

NANDO/PALLARÉS
GARCIA SANJUAN/DELFIN 

ANTONI TEIXIDÓ
ANTONI TEIXIDÓ

 

Ho intentarà una vegada més. L’any 
passat era candidat absolut a l’ascens 
a Primera però l’efecte covid i la para-
lització del futbol ho van Impedir. En 
aquesta no té tan clar l’ascens a l’ha-
ver dos rivals molt potents, Amposta i 
Reddis. L’equip potser ha perdut una 
mica de qualitat en comparació a la 
passada campanya però per a aques-
ta Guillermo Camarero ha d’encaixar 
peces. Potser el Tortosa, per al play-
off, haurà de reforçar-se. El trio Ma-
rigot, De la torre i Ferran roig són la 
clau. Li falten dos fitxatges de qualitat. 
No sé si arribaran aviat, o més tard. En 
qualsevol cas, crec que ascendiran 
però no cal descartar una nova de-
cepció.

CD TORTOSA
NOU REPTE

  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

GANDESA/BATEA
JUVENIL
6
2
2
4
ALDEANA
3
LA CAVA
3
LA CAVA
2
LA CAVA
FLORESTA JUV
4
CAMBRILS JUV
ASCÓ
AMPOLLA
2
JUVENIL

DAVID ROJAS
MARTI GARCIA
MANOLO PUIG 

MARC FABREGAT
ROGER ESCRIBÀ

SERGI DURAN 
ELOI FORASTERO
PAU VALMAÑA

ERIC FERNÁNDEZ
DOMÈNEC 

FERRAN ROIG
SERGI GALERA
DE LA TORRE

MARC BERNARDO
ALEIX SALVADÓ 

ADRIÀ TORTAJADA
JOEL MARIGOT

GUILLEM NAVARRO
           PAU ABELLÓ
       XAVI MARGALEF

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV 
DAV
DAV
DAV
DAV

TEMP.
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA
     2 CAT

2 CAT
2 CAT
2 CAT
1 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT

POSICIÓ

-
3
3
18
1
2
8
3
6

TÈCNIC
GUILLERMO CAMARERO
GUILLERMO CAMARERO

GERMAN INGLES
GERMAN INGLES

ÀNGEL GARCIA/NACHO/GIMENO/VERA
ÀNGEL GARCIA 

DANI SERENO/CUQUET
NANDO CRESPO/HILARIO

NANDO CRESPO
XAVI CID

 

Des que va descendir de 1a catalana, 
l’afició ha tingut més desil·lusions que 
alegries. És per això que ara van a per 
totes. Arriba com a secretari tècnic 
Zaera i un mister com Nando que tan 
bones sensacions va deixar a Móra la 
Nova i al Catalònia. El fitxatge estrella 
és Valcàrcel màxim artiller de la Rapi-
tenca i de la 1a Catalana. Aquí mar-
carà 30 gols segur. Destacar també 
la tornada del fill pròdig Becerra, que 
ha fet prop de 100 gols a l’Amposta. 
Ells dos més Quim, Peque i Ferreres 
comportaran molta pólvora. L’afició 
gaudirà i s’ho mereix. Hi ha equip per 
als play offs quedar primer o segon, 
amb permís de Reddis i Tortosa. El 
millor, l’arribada de Nando com mís-
ter i Mario Javaloyes com a segon.

CF AMPOSTA
IL.LUSIÓ

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

3
4
2
3
EBRE ESCOLA
M. NOVA
RAPITENCA JUV
3
2
6
3
4
RAPITENCA JUV
4
3
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ASCÓ

GERARD  TOMÀS  
MANEL VIZCARRO  

FRAN CORELLA 
RAUL ISTOC  

ARNAU BERTRAN
ROGER MARTOS
ADRIA CALLEJA

DAVID SOLANELLAS   
FELIPE GUACHAPA 
ISAAC CASANOVA 
JOEL FERNÁNDEZ  

MARC LOPEZ
JORDI ALIAU

FERRAN LLUIS
JESÚS FERRERES 
JOSEP BECERRA

PEQUE
CRISTIAN VALCÀRCEL

QUIM CARDONA  

POR 
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV 
DAV
DAV
DAV
DAV

TEMP.
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA
    2 CAT

2 CAT
 2 CAT
 2 CAT
 2 CAT
 2 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT

POSICIÓ

S/F
8
8
2
4
16
9
11
7

TÈCNIC
NANDO GARCIA

ALBERT BEL
XAVI CID

JORDI FONT/XAVI CID
ALBERT BEL

BETO
TONI TEIXIDÓ/BETO

TONI TEIXIDO
NACHO PÉREZ - GERARD ZARAGOZA

NACHO PÉREZ

 

Nova etapa amb arribada de Ferran 
Simó que estava al juvenil de la Rapi-
tenca i que s’ha portat set jugadors, 
tots de gran qualitat, tres juvenils i qua-
tre importants, entre ells el golejador 
Nacho que per on passa fa gols. Teixi-
dó li va traure molt rendiment, a l’Ull-
decona, amb 27 gols. Fitxatges de qua-
litat, entre altres: Beranuy, Barry, Dani 
Bel, Moha, Páez, Xavi Anell, Lluc, que 
torna,...Renovació important; només 
segueixen sis jugadors de la passada 
campanya. S’ha fitxat molt bé per totes 
les línies, té garantida la permanència i 
en la primera fase pot quedar entre el 
lloc 3/4. De les baixes destaquen Ionita 
i Amador (Ametlla),  Ondazabal (R-Bí-
tem) i Eloi Forastero (Tortosa).

UE ALDEANA
EQUIP COMPETITIU

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

8
3
5
9
RAPITENCA
AMPOSTA
RAPITENCA JUV
JESÚS I MARIA
4
4
RAPITENCA B
OLIMPIC
AMPOSTA JUV
JESÚS I MARIA
RAPITENCA JUV
RAPITENCA B
RAPITENCA B

SERGI AURÉ  
ALEIX  LÓPEZ 

ALEIX SAMPER   
LLUC PEPIOL 

BARRY
VICTOR CALSINA  

KILIAN
DANI BEL

ALBERT VILLARROYA 
TOMAS SENTIS 
XAVI BERANUY

XAVI ANELL
GERVIN
MOHA

XAVI TENA
NACHO NUEZ

IVAN PÁEZ

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV

TEMP.
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA
     2 CAT

2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

POSICIÓ

S/F
2
4
3
5
3
4
9
12

TÈCNIC
FERRAN SIMÓ

 BARTOLO MECA/PARRA
 BARTOLO MECA

SUBI/BARTOLO MECA
BARTOLO MECA
BARTOLO MECA
TONI SÁNCHEZ
TONI SÁNCHEZ
TONI SÁNCHEZ

RAMON BARBOSA

PLANTILLA
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CENTRE 
ESPORTS 
TORTOSA 
HANDBOL: El Centre Esports 
Tortosa ha comunicat el nou 
staff tècnic temporada 21-22: 
Director tècnic Alejandro: 
Castro.
Sènior masculí segona cata-
lana: Alejandro Castro i Jordi 
Pitarch
Juvenil Masculí primera cata-
lana: Georgina Teruel i David 
Barrobés.
Juvenil Femeni primera cata-
lana: Jaume Solé.

Cadet masculí primera cata-
lana: Alejandro Castro i Àlex 
Ayuso.
Infantils masculins A i B Igna-
si: Teruel i Francesc Teruel.

Escola d’handbol Cucafera: 
coordinador Alejandro Castro 
amb la col.laboracio de Rafel 
Vidal en un grup de tecnifica-
ció alevi + grup de monitors 
de base.

Promoció handbol escolar: 
Alejandro Castro i Georgina 
Teruel. 

EL RAPITENC 
IAN BARROETA, 
DEL CLUB 
TENNIS 
SERRAMAR, VA 
GUANYAR EL 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA S11 
El rapitenc Ian Barroeta, del 
Club Tennis Serramar, s’està 
confirmant com una jove 
promesa en el món del tennis, 
i està signant una excel·lent 
temporada a les pistes. Fa dos 
caps de setmana, es va pro-
clamar campió de Catalunya 
Sub11 a les instal·lacions del 
Grup Excursionista i Esportiu 
Gironí (GEIEG), Centre de 
Referència de la Delegació 
Territorial de la FCT a Girona 
i tot un clàssic com a seu del 
torneig i referència organit-
zativa. 
Barroeta es va imposar a la 
final a Álvaro García per 6-4 i 
6-2. (Ràdio Ràpita). 

MÉS 
NOTÍCIES

PATINATGE ARTÍSTIC
Campionat estatal júnior i 

sènior, a Parets

Andrea Silva (Club Patí L’Al-
dea) va aconseguir la medalla 
de plata en categoria absolu-
ta al campionat estatal sénior 
i júnior, de patinatge artístic 
que es va celebrar a Parets del 
Vallès. 
La patinadora del club aldeà 
va mantenir la segona plaça 
provisional després de fer dos 
discs correctes.
Per la seua part, Anouk Viz-
carro (CP L’Aldea) va aconse-
guir també una segona plaça 
al disc llarg, però amb el su-

Copa del 
Montsià

Només quatre punts de dife-
rència hi ha hagut entre el pri-
mer classificat, l’Amposta A, i 
el tercer, el Godall. Entre ells 
dos ha quedat la Galera, a dos 
punts del primer i dos per so-
bre del tercer. 
Aquest ha estat la 20a edició 
d’aquesta competició, la Copa 
del Montsià, que organitza el 
club ampostí, i que ha tingut 
un format més reduït degut a 
la pandèmia.
El millor jugador de la classifi-
cació individual ha estat Jor-
di Bernedó (Godall), amb una 
mitjana de 79,25 punts per par-
tida, seguit de Núria Rebull (el 
Perelló), primera dona classifi-
cada amb 75 punts de mitjana. 
Darrera d’ella s’han classifi-
cat Tomàs Farnós (la Galera), i 
Tony Limbos (Amposta A), que 
han estat segon i tercer en ca-
tegoria masculina. 
Roser Cherta (la Galera), i la 
campiona de Catalunya Indivi-
dual 2021, Elena Folia (Ampos-
ta), han estat segona i tercera 
respectivament en categoria 
femeni

Campionat 
de Catalunya 

de motos 
aquàtiques

El passat dissabte, dia 20 de ju-
liol, va tenir lloc a Amposta, da-
vant de l’incomparable marc del 
Pont Penjat, la cinquena regata 
puntuable per al Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques. 
La categoria GP3 va ser la més 
disputada, ja que Lucas Oliver 
va guanyar la primera mànega, 
però el pilot local Jordi Tomás 
va guanyar la segona, de ma-
nera que la tercera seria defini-
tiva per adjudicar-se el triomf. 
Una millor sortida va decantar 
la balança a favor d’Oliver, però 
Tomás conserva igualment la 
primera posició a la classifica-
ció general provisional. Roger 
Pujol, Joan Sevil i Jairo Carriles 
es van classificar a continuació. 
La propera regata està prevista a 
l’Ampolla el dia 21 de setembre. 
Categoria GP3: 1r Jordi Tomás. 
Motonàutic Club Amposta. 
308,5 punts. 2n Joan Sevil. Mo-
tonàutic Club Amposta. 212,5 
punts.

BITLLES

matori de punts de les seves 
rivals, va acabar quedant en 
3a posició en categoria júnior.
Paula Ibañez, en la mateixa  
categoria, després de fer un 
curt amb una errada, va acon-
seguir la 5a plaça i gràcies al 
disc llarg perfecte, demos-
trant una gran millora com 
a patinadora, va assolir una 
meritòria 4a plaça.
En la competició júnior, dese-
na posició per Aritz Pejenaute 
(CP l’Aldea) que no va poder 
demostrar tota la feina feta.

AMPOSTA

CLUB NÀUTIC AMPOSTA
“El club amb més Olímpics de 

la província de Tarragona”
Ja abans dels Jocs de Rio la 
ciutat d’Amposta es va reivin-
dicar com a ciutat olímpica, 
amb la presència de la remera 
Aina Cid i de Bienve Front, en-
trenador de la selecció xilena 
de rem. Aquesta setmana, des 
del club Nàutic Amposta, han 
fet un video promocional, re-
alitzat per Xavi Drago: “aviat 
comencen els Jocs Olímpics 
de Tòquio. Uns altres Jocs on 
tindrem representants del club. 
Continuem sent el club amb 
més Olímpics de la província 
de Tarragona. Estem molt or-
gullosos de tota la trajectòria i 
dels nostres inicis, sabem d’on 
venim i sabem cap on anem. I 
seguirem treballant per complir 
els nous reptes. Però ara toca 
donar tot el suport als nostres 
representants a l’Aina Cid Cen-
telles i Bienve Front”. Per do-

nar-los tot el suport possible 
l’Associació “Amposta Ciutat 
Olímpica” organitza diferents 
actes, entre ells, la venda d’una 
samarreta amb el lema “Am-
posta Ciutat Olímpica”. Ara cal 
esperar també que la incidèn-
cia sanitària dels esportistes ja 
presents a Tòquio millore i es 
puguin disputar els Jocs. 
A la foto, Aina Cid.

HANDBOL
Renovació de Zoe Turnes

El Club Handbol Amposta La-
grama va comunicar la reno-
vació de Zoe Turnes per la prò-
xima temporada 2021-2022.
La jove jugadora argentina va 
arribar al club el passat mes de 
gener, per disputar la segona 
volta de la temporada 2020-
2021, en la que va ser un dels 
revulsius per la remuntada per 
la salvació de la categoria de la 

campanya anterior. Una bona 
notícia per a l’equip Ampos-
tí. A més, el club de la capital 
del Montsià també ha informat 
que Lluna González s’incorpo-
rarà al sènior un cop finalitzada 
la seva etapa al juvenil. També 
s’incorporarà Idoia Clemente, 
jugadora formada a la base del 
CE Tortosa i va arribar al juve-
nil la temporada passada.
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La xef i la dietista-nutrici-
onista d’Arròs Montsià han 
elaborat aquesta recepta 
saludables inspirant-se en 
el Poké Bowl, el plat hawa-
ià per excel·lència elaborat 
generalment amb arròs, 
peix cru marinat tallat a 
daus i complementat amb 
verdures o fruites. Les opci-
ons són infinites i molt fà-
cils de preparar a casa! 
Un plat perfecte per aquest 
estiu, per refrescar-te i 
menjar de forma equilibra-
da i completa!

• 300 g d’Arròs Montsià Bomba

• 400 g tonyina fresca 
• 1 alvocat al punt 
• 1 cogombre
• 1 carabassó 
• 1 taronja 
• 6 cullerades de salsa de soja 
• sèsam torrat
• 1 ou
• oli d’oliva verge extra
• 1 llima
• sal

Coure l’Arròs Montsià Bomba amb 
aigua abundant i una mica de sal 
durant uns 15-16 minuts. Escór-
rer, refredar i reservar. Tallar  el 
cogombre a rodanxes i després 
fer  bastonets molt fins. Barrejar 
amb sèsam torrat. A continuació, 
tallar la tonyina a daus i deixar-la 

DELTA POKÉ BOWL D’ARRÒS
COGOMBRE, SÈSAM, TONYINA MARINADA 
I MAIONESA DE SOJA I LLIMA

INGREDIENTS:  

PREPARACIÓ:

marinar amb la salsa de soja, el 
suc i la ratlladura de la pell de la 
taronja com a mínim 30 minuts. 
Tallar el carabassó a daus i es-
caldar-lo en aigua bullint durant 
2 minuts. Refredar i reservar. 
Pelar i tallar l’alvocat a làmines 
fines. Per a la maionesa de lli-
ma: Dins el got de la batedora 
elèctrica triturar  l’ou junt amb 
un pessic de sal i un rajolí del 
suc de la llima. Anar afegint oli 
sense parar de batre fins acon-
seguir una maionesa i incorpo-
rar  la ratlladura de la pell de la 
llima. Reservar. Per al muntatge 
del Delta Poké Bowl: Al fons del 
bol col·locarem l’arròs i al da-
munt anirem disposant de for-
ma harmònica les preparacions 
anteriors. Bon profit!
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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

PARA TODAS LAS EDADES 
DISCRETO, CARIÑOSO, 

ATENTO, GRAN HIGIENE 
PERSONAL

¡NO ESTES SOLA,
LLAMAME!

641 45 22 53

SE OFRECE
CHICO DE 

COMPAÑIA
41 AÑOS

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Pots viure profundes 
experiències que et 
faran pensar i reor-
denar les teves prio-
ritats. Compte amb 
l’excessiva depen-
dència emocional que 
puguis experimentar 
amb la parella.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol entra a la Casa 
VII i s’activa el sector 
de les relacions, 
el que inclina a 
un augment dels 
contactes. Moment 
d’alliberar-se d’algu-
nes despeses que 
arrossegaves.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol transitant 
per Casa X activa el 
sector professional i 
es pot produir algun 
moviment molt 
esperat. L’amor pot 
sorgir d’entre les 
amistats. Potser ni 
t’ho esperes.

balança
24/09 al 23/10

Amplies contactes 
i pot sorgir una 
oportunitat per lli-
gar. Hi ha qüestions 
que guardes al teu 
interior i que no has 
comunicat a ningú. 
Vols resoldre trau-
mes o dependències.

àries
21/03 al 20/04

Dies per iniciar un 
assumpte sentimental. 
Moment per gaudir 
dels fills o d’activitats 
de lleure que t’agra-
den. Si tenies algun 
problema de salut, 
tendència a la recupe-
ració.

cranc
22/06 al 23/07

El Sol a Casa II posa 
atenció a l’econo-
mia. Et focalitzes 
en aconseguir més 
ingressos i vols 
sentir-te més valorat. 
No et pots treure del 
cap a una persona 
del teu interès.

verge
24/08 al 23/09

Escriure les teves 
reflexions pot ser 
molt útil. Si et plan-
teges fer un blog, 
podria resultar-te 
molt alliberador. 
Venus al teu signe 
inclina als canvis 
d’imatge.

taure
21/04 al 21/05

Amb més temps lliu-
re, poses atenció als 
assumptes domèstics, 
com ara reformes o 
un senzill canvi de 
decoració en l’espai. 
També es poden 
activar gestions patri-
monials pendents.

peixos
20/02 al 20/03

El Sol a Casa VI posa 
atenció a la salut i 
potser cal canviar 
alguns hàbits abans 
que es converteixin 
en problemes. Venus 
a casa VII facilita 
l’entesa amb la 
parella.

lleó
24/07 al 23/08

Felicitats! Entres al 
període anual en què 
renoves energies i 
il·lusions. Venus per 
la Casa II protegeix 
l’economia. Sortides 
a menjar a fora 
amb persones que 
aprecies.

bessons
02/05 al 21/06

Penses més en tu. Et 
poses com a prioritat 
i relegues altres 
qüestions per a des-
prés de vacances. Si 
hi havia mala relació 
amb un familiar, es 
pot obrir una via de 
diàleg.

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

631 52 45 30 632 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

Si estaves una mica 
apàtic, recuperes 
l’ànim fent algun 
treball d’introspec-
ció per la teva part. 
Sembla que serà bo 
allunyar-te de per-
sones tòxiques i no 
perdre més temps.

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.

30 AÑOS. GUAPÍSIMA, 
SÚPER CARIÑOSA, SENSUAL, 

APASIONADA, MORBOSA 
Y MUY VICIOSA.

TODO TIPO DE SERVICIOS. 
HIGIENE Y DISCRECIÓN 

ASEGURADA
VEN A DISFRUTAR DE UNA RATO 

DE LOCURA Y PASIÓN. 
AMPOSTA Y ALREDEDORES

BRASILEÑA,
GUAPA, DIVERTIDA 

Y CACHONDA
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SEMPREVIVA / HELICRISO / SOL D’OR / AMOR ETERN
SIEMPREVIVA /  HELICRISO /  MANZANILLA BORDE /  SOL DE ORO

HELYCHRYSUM ITALICUM

Té una mata perenne ramosa de com a màxim 2 pams, de fulles primes de color blanc-gris-verdós i flors espectaculars al florir, oloroses com a camamil·la, 
floreix cap al mes de maig.

Us: fulles i flors.
Propietats: Immunològiques, pectoral, antiespasmòdica, diürètica, febrífuga, ciàtica, hiperplàsia prostàtica i trencament de nervis, al·lèrgies respiratòries, di-
gestives i cutànies. Rinitis (inflamació de la mucosa nasal). Sinusitis (inflamació dels sinus o cavitats nasals), Dispèpsia hiposecretora (malestar digestiu associat 
a una baixa secreció de bilis) productora de bilis, gran recuperadora de la glàndula tiroides.
L’Oli Essencial és un gran recuperador per a cames cansades

Via interna: 1 cullerada sopera por ¼ de litre d’aigua (1 got). Tisana tapada 5 min. Colar. Prendre fins a 3 gots al dia.
Via externa: Aplicar la infusió tèbia o freda en forma de compresa, bany ocular o com col·lutori per a fer gargarismes.

En cas de pedres o càlculs a la vesícula biliar, consultar a l’especialista ans de prendre plantes que estimulen la producció de bilis.
– No aconsellat – per via interna durant l’embaràs i lactància i menors de 12 anys..

L’helicriso, o sempreviva, és una planta que creix en terrenys secs i pedregosos de la zona mediterrània. Les fulles de la planta són petites i estretes i de color 
plata que li permeten conservar millor l’aigua i el color gris reflecteix la llum del sol que amb la seva estreta superfície ajuda a reduir l’evaporació.

Posada entre l’aixovar protegeix d’arnes a l’armari, juntament amb l’espígol.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS


