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El plenari de l’Ajuntament de Deltebre decideix per unanimitat 
suspendre les Festes Majors

                     P6

La preservació de la salut de la ciutadania, el context actual de la pandèmia amb les 

restriccions que s’allargaran tot l’estiu i la corresponent alteració del format habitual d’actes 

com els bous i les nits de ball han estat els factors preponderants del plenari per decidir, de 

manera conjunta entre tots els grups, la suspensió de les Festes.
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EDITORIAL
DEL SOMNI AL MALSON

Edita:

La crisi sanitària ha marcat 
aquests Jocs Olímpics. No 

hi ha públic a les grades i el 
recent augment de contagis 
a Tòquio ha provocat que 
alguns atletes no puguin 
participar-hi.
Si fem una mica d’història veu-
rem que no és la primera vega-
da que el dubte planeja sobre 
la celebració dels Jocs Olím-
pics. Boicots, epidèmies, presa 
d’ostatges, trampes i altres es-
càndols: els Jocs Olímpics han 
conegut moltes turbulències 
des de la seva primera edició, 
el 1896, a Atenes. Però només 
dues guerres mundials hauran 
aconseguit cancel·lar aquesta 
competició internacional –tant 
l’edició d’hivern com l’estiu– el 
1916 a Berlín, el 1940 al Japó i 
el 1944 a Itàlia. De fet, Tòquio 
havia d’organitzar els Jocs 
d’Estiu el 1940. Però amb l’es-
clat de la guerra sinojaponesa, 
el país va renunciar a la seva or-
ganització. El preu que paguen 
els atletes amb anys de dur en-
trenament, d’una estricta disci-
plina, de suor i patiment també 
han donat a parlar en aquests 
Jocs Olímpics, ja que per alguns 
esportistes el preu de l’èxit és 
molt alt. Previ a l’inici dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics al Japó, 
Human Rights Watch (HRW) 
va desvelar el costat fosc del 

món de l’esport. L’organització 
va demanar al Govern japonès 
que posés fi a la violència i es-
tablís normes que eliminessin 
el càstig corporal en l’univers 
esportiu. La petició va arribar 
un any després de la publicació 
d’una enquesta efectuada al 
país asiàtic per la mateixa ONG, 
que va revelar que el 18% de les 
persones interrogades menors 
de  25  anys i participants en 
més de 50 disciplines espor-
tives, havien patit violacions, 
inclosos abús verbal, cops de 
puny a la cara, puntades i cops 
amb objectes com raquetes o 
pals. La privació d’aigua, l’asfí-
xia, els assots, l’agressió sexual 
i l’assetjament són part de la 
cultura anomenada  Taibatsu, 
molt estesa en el món esportiu 
japonès. L’informe documenta 
que els nens i nenes atletes pa-
teixen depressió, suïcidi, disca-
pacitats físiques i traumes du-
radors com a resultat d’aquests 
abusos. Però aquest problema 
no es limita al Japó. Des d’Hai-
tí, Estats Units o el Regne Unit 
fins a Afganistan o Mali, tot just 
passa un any sense que apare-
gui un nou informe sobre la vi-
olència psicològica i física en el 
món de l’esport. Les violacions, 
que inclouen pallisses i ultrat-
ges sexuals, superen els cen-
tenars. Més recentment, Suïssa 

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

també va estar en el focus de 
l’atenció pública, després de 
donar-se a conèixer greus vio-
lacions als centres de formació 
professional.
Moltes de les víctimes són me-
nors d’edat i només s’atrevei-
xen a parlar  en  fer-se adults. 
La majoria dels casos es con-
verteixen en un assumpte pú-
blic únicament per intervenció 
d’alguna ONG o dels mitjans de 
comunicació.
I quants diners guanya un me-
dallista olímpic? Segons explica 
Forbes, els medallistes olím-
pics espanyols reben la matei-
xa quantitat de diners des de 
l’edició de 2008, celebrada a 
Pequín.
Pel que fa a les disciplines indi-
viduals, un esportista espanyol 

que obtingui l’or s’embutxaca 
94.000 euros, els que arribin 
a la medalla d’argent es por-
ten 48.000 euros, mentre que 
el bronze es compensa amb 
30.000 euros. Els esports en 
parella no reben la mateixa 
quantitat. L’or es premia amb 
75.000 euros, la plata amb 
37.000 euros i el bronze amb 
25.000 euros per cada inte-
grant. En els esports col·lec-
tius els premis són de 50.000, 
29.000 i 18.000 euros per a 
cada integrant.
D’aquí als 200.000 euros 
que reben els guanyadors/es 
del  reallity  “supervivientes” per 
tres mesos de cura “detox”, i la 
quasi garantida feina per col·la-
borar amb aquests shows, pot-
ser hauríem d’arriar el rellotge! 

A més a més, a causa 
de l’increment de 

pacients hospitalitzats 
a la Unitat de Medicina 
Intensiva i a la Unitat de 
Cures Complexes ens veiem 
obligats a disminuir l’activitat 
quirúrgica no urgent, 
mesures que no afectaran 
les cirurgies urgents, ni a les 
oncològiques..  
Seguim recomanant que en 
cas d’haver de venir amb un 
acompanyant, aquest sigui una 
persona vacunada, i instem que 
s’abstinguin els menors d’edat i 
aquelles persones que presen-

Noves mesures de restricció de visites 
i acompanyants a l’Hospital Verge de 

la Cinta a 28 de juliol de 2021

tin qualsevol classe de simpto-
matologia, que estiguin en aï-
llament o que siguin contactes 
estrets.
Es restringeixen totes les visites 
d’acompanyants per als pacients 
ingressats en zones vermelles 
(zona COVID) i es limita a un únic 
acompanyant per dia en horari 
de 13:00 a 16:00 h o de 19:00 a 
21:00 h a aquells que es troben 
en zones verdes. Aquests últims 
han de passar diàriament per In-
formació on se’ls demanarà el 
DNI i el telèfon i on han de lliurar 
el full d’Autoresponsabilitat CO-
VID-19 signat, que se’ls facilita, 

en cas que no se’ls hagi fet arri-
bar amb antelació. Se’ls donarà 
una etiqueta identificativa amb 
un color diferent cada dia.
La resta de mesures segueixen 
sent les mateixes facilitades la 
setmana anterior i que us recor-
dem tot seguit.
Els pacients que van a una visita 
de consultes externes o a urgèn-
cies ho han de fer sols, exceptu-
ant aquells que per criteris de de-
pendència, per ser menors, per 
tractar-se de parts o puerperi o 
trobar-se en procés de final de la 
vida requereixin un acompanyat. 
Pel que fa als pacients que es 
troben a la Unitat de Medicina 
Intensiva, es comunica directa-

ment als familiars la informació 
mèdica i el règim de visites.
Els acompanyants dels paci-
ents que van a quiròfan, han 
de facilitar el telèfon a l’admi-
nistrativa que farà la recepció 
quirúrgica i els professionals 
responsables del pacient els 
trucaran en acabar la interven-
ció.
L’accés a l’HTVC per la por-
ta principal romandrà obert 
de 7:00 a 23:00 h de dilluns a 
diumenge, l’entrada de Reha-
bilitació segueix sent la reco-
manada per als professionals i 
l’accés de Consultes Externes 
per a aquells que van a visi-
tar-se en aquestes.

Atesa la situació epidemiològica actual i per tal de pre-
servar la seguretat dels pacients i dels professionals, 
es restringeix les visites a pacients ingressats en zones 
verdes a una persona acompanyant per pacient i dia, 
en horari de 13.00 a 16.00 h. o de 19.00 a 21.00 h.
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TOC DE QUEDA 
Els nous municipis afectats 
pel toc de queda són Abrera, 
Capellades, Esparreguera, la 
Garriga, l’Ametlla de Va-
llès, Navarcles, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Joan de 
Vilatorrada, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Sant Vicenç de 
Castellet, Ullastrell (Bar-
celona), Figueres (Girona), 
Amposta, l’Arboç, Roda de 
Berà (Tarragona), Alpicat 
i Solsona (Lleida). Pel que 
fa a les Terres de l’Ebre, es 
mantenen l’Ametlla de Mar 
i a Ulldecona i ara s’afegeix 
Amposta.  

INFRACCIONS DES 
DE L’INICI DEL TOC 
DE QUEDA
Els Mossos d’Esquadra han 
tramitat 4.556 infraccions 
des de l’inici del toc de 
queda el 16 de juliol, segons 
ha destacat aquest dijous 
el conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena. En concret, 
2.892 infraccions correspo-
nen a l’incompliment de les 
restriccions de mobilitat, 597 
per no portar mascareta i 282 
per consumir alcohol a espai 
públic. El conseller ha dit que 
el confinament “està funcio-
nant raonablement bé” i que 
“en termes generals” hi ha un 
“compliment” de les mesures 
per part de la ciutadania.

MÉS 
NOTÍCIES

“L’absolució és una derrota flagrant de l’Estat que volia reprimir i em volia fer fora”
L’alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, ha celebrat la sentència 
que l’absol del delicte de de-
sobediència a l’autoritat per 
l’1-O pel qual se’l va jutjar. 
Gas ha qualificat la decisió de 
la jutge de Tortosa de “der-
rota flagrant de l’estat espa-
nyol” i de “victòria del poble 
de Roquetes”. L’alcalde ha 
demanat mesures contra els 
cinc agents de la Guàrdia Civil 
que van testificar al judici, per 
les “falsedats” de què l’acusa-
ven i perquè quatre d’aquests 
agents no participat en la in-
tervenció policial al municipi 
per aturar el referèndum. Gas 
s’ha alegrat de no haver es-

tat inhabilitat, condemna que 
demanava la Fiscalia, però no 
descarta deixar el càrrec d’al-
calde abans d’acabar el man-
dat, el qual ja havia anunciat 
que seria l’últim. “No han tin-
gut capacitat per demostrar 
que l’alcalde fos l’únic pro-
tagonista d’aquell fet perquè 
no va ser així”, ha reivindicat 
Gas, qui ha insistit a subratllar 
les acusacions “falses” que se 
li atribuïen i de jutjar-lo per 
la seva ideologia. “Sempre he 
estat convençut que cal lluitar 
per la independència, el socia-
lisme i els Països Catalans i no 
hi renunciaré mai, per molta 
repressió que vulguin exercir”. 

El president de la Federació 
d’ERC a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó, ha destacat 
“la petita victòria” que suposa 
l’absolució de Paco Gas, però 
ha recordat que la repressió 
continua amb molt encausats 
com ell mateix i l’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós. “Això 
no ens traurà la satisfacció i 

l’orgull per l’actitud de Paco 
Gas que va permetre votar i 
que va protegir, tot i la violèn-

cia gratuïta, els drets del seu 
poble. Això no és un delicte i 
així s’ha demostrat”. (ACN)

Paco Gas està satisfet 
d’evitar la inhabilitació 

però no descarta 
deixar el càrrec abans 

d’acabar el mandat

El risc de rebrot baixa aquesta setmana però 
continua sent molt alt encara

Els casos de contagis confirmats 
acumulats a les Terres de l’Ebre 
s’elevaven ahir dijous a 13.294 
-tenint en compte totes les pro-
ves- (la setmana passada eren 
12.839).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 455 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
630). La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 0,82 (la 
setmana passada era 1,38). Ha 
baixat. El risc de rebrot està ara 
en 511 (792 divendres passat). 
També ha baixat, però continua 
sent molt elevat. Per comar-
ques (el risc és també molt alt), 
la Ribera d’Ebre està en 304. El 

Montsià en 548 i al Baix Ebre 
amb 571. La Terra Alta està a 
389. 
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 72 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 181 
(igual que la setmana passa-
da).  Segons les dades oficials 
facilitades ahir per Salut, hi ha 
34 persones hospitalitzades (a 
centres assistencials ebrencs, 6 
Jesús i 28 Verge de la Cinta). I 
també ahir dijous es comptabi-
litzaven 12 persones a l’UCI de 

l’Hospital Verge de la Cinta (8 
per covid). Setmana passada 
eren 7 (5 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens entre el 18 de 
juliol i el 25 de juliol és de 268 
per cada 100.000 habitants. 
El 12,14 % de les proves que es 
fan donen positiu (16,84 diven-
dres passat). 
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 116.891 persones. 
Un total de 106.449 han rebut 
ja la pauta completa (58%). 
La majoria dels casos positius 
són persones menors de 40 
anys.

 La pressió hospitalària 
al Verge de la Cinta 
torna a pujar: ahir 

dijous, 20 persones 
ingressades a planta.

12 a l’UCI, 
8 d’elles per Covid.

La majoria dels casos 
positius són persones 

menors de 40 anys

TERCERA SETMANA
El TSJC autoritza la pròrroga del toc de queda nocturn 

a 162 municipis fins al 6 d’agost
La sala contenciosa-adminis-
trativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha avalat la pròrroga del toc de 
queda nocturn fins al 6 d’agost i 
a 162 municipis catalans que ha 
demanat la Generalitat. Així, es 
prohibeix la mobilitat nocturna 
no obligada entre la 1 i les 6 de 
la matinada, es prohibeixen les 
trobades superiors a deu per-
sones no convivents i es limita 
l’aforament màxim dels serveis 
religiosos i funerals al 70%, amb 
un màxim de 1.000 persones. 
Els criteris per aplicar el toc de 

queda es mantenen en la pre-
sència de més de 400 casos 
de covid-19 per cada 100.000 
habitants.
Aquestes limitacions s’aplica-
ran a partir d’ahir dijous a la 
mitjanit, com fins ara. Alguns 
dels municipis que ja tenien toc 
de queda la setmana passada el 

mantenen fins al 6 d’agost i s’in-
corporen a la llista capitals de 
comarca com Amposta, Figue-
res i Solsona, que recupera les 
restriccions. En canvi, en surten 
altres municipis com Igualada, 

Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges, 
Tàrrega, Tremp i Vilafant. Les 
restriccions que s’apliquen en 
aquestes localitats impliquen 
també el tancament de tots els 
establiments a les 00.30 hores.

Ulldecona i l’Ametlla 
de Mar el mantenen. 

Amposta s’incorpora a 
la llista
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PREGUNTES AL 
SENAT 
El senador republicà Mi-
quel Aubà ha registrat una 
bateria de preguntes al Senat 
perquè el govern de l’Estat 
expose quines iniciatives 
ha dut a terme durant “les 
últimes dècades per retirar 
el monument de la Batalla 
de l’Ebre, un monument que 
el dictador Francisco Franco 
va inaugurar a Tortosa l’any 
1966 per enaltir la victòria 
franquista”. Aubà també 
interpel·larà el govern del 
PSOE sobre la paralització 
dels treballs i si s’ha plantejat 
personar-se als diferents 
procediments judicials oberts, 
així com quines accions 
emprendrà “per garantir-ne 
la retirada i el compliment de 
la llei de memòria històrica”. 
Finalment, Aubà preguntarà 
“al govern de l’Estat si el pro-
jecte de llei de memòria de-
mocràtica que ha presentat al 
Congrés permetrà la retirada 
del monument i si preveu 
alguna intervenció sobre el 
monument una vegada sigui 
enretirat de l’espai públic”.  

BAN DE LA 
FESTA DEL 
RENAIXEMENT
Tortosa finalitza el Ban de la 
Festa del Renaixement amb 
un nivell de participació que 
frega el 90% als espectacles.
L’alcaldessa Meritxell Roigé 
en fa una lectura positiva ja 
que, malgrat els condicio-
nants, “hem pogut mantindre 
l’essència de la Festa”.

MÉS 
NOTÍCIES

Movem proposa recuperar el camí de Sirga i Junts respon
Aquesta setmana, Movem 
Tortosa ha fet una roda de 
premsa en la que va proposar 
recuperar l’antic Camí de Sir-
ga entre Ferreries i Jesús per 
a peatons i ciclistes. “Un nou 
actiu turístic que ampliaria 
l’oferta existent a més de re-
presentar la recuperació d’un 
camí que és patrimoni histò-
ric i natural, al voltant del riu 
Ebre, el bosc de ribera i amb 
vistes al nucli antic”. Junts 

per Tortosa va respondre: “des 
del govern municipal ja estem 
tramitant aquest projecte des 
de l’Ajuntament i en contacte 
amb altres administracions. És 
una actuació que vam incloure 
al programa electoral a l’apar-
tat ‘Junts Fem una Tortosa mi-
llor’, en la qual es feia constar 
la proposta de seguir executant 
el Camí de Sirga a Ferreries, des 
del Parc Lluís Companys fins 
a Jesús. A la vegada, aquesta 

acció es va afegir al Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) fet 
pel govern municipal per al 
mandat 2019-2023. En can-
vi, aquesta proposta no va 
figurar al programa electoral 
de Movem. Per tot plegat, la-
mentem que una vegada més 
Movem vulgui anotar-se com 
a propis els projectes que està 
impulsant i duent a terme 
Junts per Tortosa des del go-
vern municipal”.

Meritxell Roigé lamenta que el portaveu d’ERC hagi posat en 
qüestió la veracitat i la idoneïtat de l’encàrrec efectuat per a 

l’estudi jurídic en relació a la suspensió cautelar
Poc després de la roda de 
premsa Esquerra Republica-
na-Tortosa Sí, des de l’Ajun-
tament de Tortosa es va co-
municar que “en relació a les 
declaracions del grup munici-
pal d’ERC, fetes pel seu porta-
veu, el senyor Faura, cal tornar 
a incidir en el fet que és un lle-
trat del departament de Dret 
Públic de la Universitat Rovira i 
Virgili qui està duent a terme la 
representació de l’Ajuntament 
de Tortosa en el contenciós 
interposat contra la institució 

municipal, en relació a l’ator-
gament de la llicència d’obres 
per a la retirada del monument 
a la Batalla de l’Ebre, sol·licita-
da pel departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. 
A la vegada s’ha encarregat, 
també al departament de Dret 
Públic de la URV, un informe 
jurídic en relació a la suspen-
sió cautelar dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona, dictamen que haurà 
de proposar les passes a seguir 
en el procediment iniciat. Així 

POLÍTICA
Esquerra Republicana-Tortosa Sí reclama a l’Ajuntament 

que “presente recurs a la suspensió cautelar dels 
treballs de retirada del monument franquista”

El grup municipal republicà de-
mana al govern de Junts per 
Tortosa i el PSC que ordenen a 
la seua representació processal 
i defensa que interposen, dins el 
termini i amb la forma escaient, 
el pertinent recurs d’apel·lació 
per a la seua resolució per la 
sala contenciosa del TSJC. “No 
s’ha d’encarregar cap informe ni 
estudi jurídic”, ha dit el portaveu 
d’Esquerra Republicana-Torto-
sa Sí Faura en relació amb l’in-
forme que ha fet públic l’Ajun-
tament que ha encarregat a un 
gabinet jurídic. “Per coherèn-
cia pròpia amb la seua posició, 
l’Ajuntament no pot consentir 
tàcitament els arguments que 
esgrimeix la interlocutòria del 
jutjat contenciós administratiu”, 
ha afegit el portaveu republicà.
A més, el grup municipal d’Es-

querra Republicana-Tortosa Sí 
es pregunta quina utilitat té la 
regidoria de Memòria Històri-
ca, “que no es posiciona en una 
qüestió amb tanta repercussió 
com és la retirada del monu-
ment franquista més gran de 

Catalunya, i que tampoc ha fet 
cap pas perquè l’Ajuntament 
s’incorpore al Consorci Memo-
rial dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre (Comebe). Fa més d’un 
any que el plenari va aprovar una 
moció perquè l’Ajuntament en-
trés al Comebe i no han fet res”, 
ha lamentat Faura.
Pel que fa als treballs que el 
PSC sosté que duu a terme amb 

l’Observatori Europeu de la Me-
mòria i la secretaria d’Estat de 
Memòria Democràtica sobre 
el futur del monument una ve-
gada retirat, Faura ha reptat “el 
govern sociovergent que recla-
men a l’Estat que s’implique en 
la retirada del monument. Sem-
bla que només volen parlar amb 
l’Estat de memòria democràtica 
i no amb la Generalitat”.

“Per coherència pròpia 
amb la seua posició, 
l’Ajuntament no pot 
consentir tàcitament 

els arguments 
que esgrimeix la 
interlocutòria del 
jutjat contenciós 
administratiu”

“S’ha encarregat al departament de Dret 
Públic de la URV, un informe jurídic en relació 

a la suspensió cautelar dictada pel Jutjat, 
dictamen que haurà de proposar les passes a 

seguir en el procediment iniciat”

mateix, també s’està a l’espe-
ra de l’informe per part de la 
Secretaria de l’Ajuntament de 
Tortosa, als efectes de fixar les 
accions jurídiques correspo-
nents”.

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, lamenta que “el 
portaveu d’ERC hagi posat en 
qüestió la veracitat i la idoneï-
tat de l’encàrrec d’aquest estu-
di jurídic”.

Tortosa, a ritme de Jazz
Un total de 24 concerts, 
quatre sessions DJ, exposi-
cions, projeccions de cine-
ma i una proposta gastronò-
mica paral·lela, conformen 
el programa d’actes de la 
28a Mostra de Jazz de Tor-
tosa. S’allargarà des d’avui 
divendres 30 de juliol fins al 
14 d’agost, amb actuacions 
a bona part de la ciutat. El 
centre neuràlgic de l’edició 
d’enguany estarà situat al 

Museu de Tortosa. 
El primer concert anirà a 
càrrec de la cantant Susa-
na Sheiman, acompanyada 
d’un dels trompetistes amb 
més projecció internacional 
de l’Estat, David Pastor. 
Serà avui divendres 30 de 
juliol. 
D’altra banda, el programa 
incorpora, per segon any, la 
visita del grup Patáx per al 
dijous 12 d’agost.
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PLE D’AMPOSTA 
El ple del mes de juliol va 
debatre 3 mocions.
APROVADES: Moció de Junts 
per Amposta per la instal·lació 
de tendals a les zones infan-
tils, aprovada per unanimitat
Moció de Junts per Amposta 
per la modificació de les 
bases reguladores de les 
subvencions a Serveis Socials 
amb perspectiva de dona i 
LGTBI. Aprovada amb modifi-
cacions amb el vot a favor 
de JxA, Som Amposta i ERC i 
l’abstenció del PSC
REBUTJADA: Moció de Som 
Amposta per una bonificació 
en el pagament dels informes 
de la policia local en les casos 
de bullying, assetjament i 
d’altres de caràcter sensible. 
Amb els vots a favor de JxA 
i Som Amposta i els vots en 
contra del PSC i ERC. 

TOC DE QUEDA 
L’Ajuntament d’Amposta ha 
rebut la comunicació oficial 
de la direcció general de 
Protecció Civil de la Gene-
ralitat en la qual informa 
que el municipi compleix 
“els paràmetres d’afectació 
previstos” per a la declaració 
del toc de queda nocturn, en 
el qual “estaran prohibits els 
desplaçaments i la circulació 
per les vies públiques entre 
les 01.00h  i les 06.00h”, un 
toc de queda que es va iniciar 
la matinada passada a les 
00.00 i durarà fins divendres 
dia 6.

CULTIU ECOLÒGIC 
DE L’ARRÒS 
La producció ecològica de 
l’arròs manté una biodiversi-
tat més rica de macroinverte-
brats al camp i s’està estudi-
ant com aquests organismes 
aconsegueixen, per exemple, 
un control biològic de la plaga 
de quironòmids més eficient. 
Els estudis preliminars que 
s’estan fent al delta han 
detectat que, als camps de 
cultiu ecològic d’arròs, els 
seus depredadors són més 
presents.

MÉS 
NOTÍCIES

El Pla de Joventut fixa 68 mesures per millorar 
la vida del jovent d’Amposta

68 mesures i accions, agru-
pades en 28 objectius es-
tratègics, configurats en sis 
àmbits temàtics diferents. 
Són les xifres que resumei-
xen el contingut del Pla Lo-
cal de Joventut d’Amposta 
2021-2024, que el ple de di-
lluns 26 de juliol va aprovar 
de manera inicial amb unani-
mitat de tots els grups muni-
cipals, i que estableixen totes 
aquelles polítiques inclusi-
ves, participatives i integrals 
de joventut, compromeses 
a facilitar el procés d’eman-

cipació de les persones joves 
per desenvolupar-se en plena 
llibertat en els diferents àm-
bits de la seva vida. “Una de 
les coses més destacades del 
Pla és que la seva redacció és 
fruit d’un procés participatiu 
entre tots els i les agents que 
són claus en les polítiques de 
joventut, així com també dels 
propis joves”, ha assenyalat 
l’alcalde, Adam Tomàs. “Hi ha-
gut tres moments participa-
tius”, ha afegit la regidora de 
Joventut i Participació Ciuta-
dana, Carla Bonfill, “un primer 

moment participatiu de di-
agnosi, on han participat 182 
persones i van fer un total de 
400 aportacions amb 50 con-
clusions; un segon moment en 
que van participar-hi 20 per-
sones, tant amb un espai on-
line com participació al carrer, 
on es van fer 100 aportacions 
i d’allí ja va sortir els sis àmbits 
temàtics, amb els 28 objectius 
estratègics i les 68 mesures 
concretes, i finalment, el ter-
cer moment de devolució par-
ticipada on es va exposar tot el 
contingut del pla”.

Ajudes per a persones usuàries dels espais de coworking
El ple de dilluns va aprovar, 
per unanimitat, les bases re-
guladores per a la sol·licitud i 
concessió d’ajuts econòmics 
per a incentivar l’ús dels espais 
coworking a Amposta. Unes 
ajudes a les quals l’Ajuntament 
hi destinarà, en aquesta prime-
ra convocatòria, 5.000 euros i 
que van dirigides a les perso-
nes físiques o jurídiques que 
utilitzin els espais coworking 
ubicats a Amposta i que formin 
part de l’Associació Cowocat 
o Cowocat Rural. L’alcalde, 
Adam Tomàs, va posar de re-
lleu el fet que aquestes aju-
des són innovadores al país i 
que, en futures convocatòries 

s’aniran perfilant i introduint 
millores, si són necessàries. Els 
ajuts es calcularan segons les 
despeses justificades d’acord 
amb l’ús de l’espai que faci el 
coworker, sigui mitja jornada o 
jornada sencera, i la quantitat 
de la subvenció serà del 50% 
(exclòs IVA) amb una estada 
mínima subvencionable de 6 

mesos en un màxim de 12 me-
sos i un topall de 800 euros 
pel total del període subvenci-
onable. El ple també va apro-
var la modificació de les bases 
reguladores de la concessió 
d’ajuts econòmics a projectes 
municipals d’autoocupació. 
En concret es va introduir la 
possibilitat que puguin dema-
nar aquestes ajudes persones 
treballadores autònomes i no-
ves persones sòcies de coo-
peratives de treball associat 
amb alta al RETA, es va ampli-
ar el termini i podran sol·lici-
tar-ho totes aquelles persones 
que s’hagin donat d’alta des de 
l’1 d’octubre de 2019 fins el 31 

 El ple també va 
aprovar modificacions 

en la convocatòria 
d’ajuts a projectes  

d’autoocupació

POLÍTICA
Ramon Bel, nou regidor de Governació,

i Carla Bonfill, responsable d’espais verds i camins
El ple del mes de juliol, que es 
va celebrar de manera presen-
cial el dilluns 26 de juliol, va 
donar compte del decret de 
canvi de delegacions d’alcal-
dia segons els quals el fins ara 
regidor de Serveis al Territori i 
Governació, Miquel Subirats, 
deixa les competències en ma-
tèria de Governació i de gestió 
d’espais verds. En el cas de les 
competències de Governació 
les assumeix el fins ara regidor 
de Festes, Ramon Bel, que pas-
sa a ser regidor de Festes i Go-
vernació. Pel que fa, a la gestió 
d’espais verds i camins, serà la 
regidora de Medi Rural, Carla 
Bonfill, qui assumeix aquestes 

competències, que se sumen 
també a les competències de 
Joventut i Participació i Trans-

parència. 
Aquests canvis en el cartipàs 
municipals es deriven després 
del nomenament de l’alcalde, 
Adam Tomàs, com a director 
de serveis territorials d’Empresa 

i Treball i el nomenament del 
primer tinent d’alcalde, Miquel 
Subirats, com a diputat pro-
vincial del Servei d’Atenció al 
Territori de la Diputació de Tar-
ragona.

Canvis al cartipàs 
municipal pel 

nomenament de 
l’alcalde, Adam Tomàs, 

com a director de 
Serveis Territorials 

d’Empresa i Treball i 
l’entrada del primer 

tinent d’alcalde, Miquel 
Subirats, com a diputat

de març de 2021 i es va elimi-
nar la necessitat d’haver estat 
a l’atur (ara ja no és imprescin-
dible). Aquestes ajudes tenen 
un topall màxim de 2.000 eu-
ros. Aquest 2021, l’Ajuntament 
ha ampliat a 30.000 euros la 
partida destinada a aquestes 
ajudes.
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DELTEBRE: 
“DECISIÓ 
COHERENT I 
ENCERTADA” 
El plenari municipal ha 
decidit, de manera conjunta 
entre tots els grups polítics, 
la suspensió de les Festes 
Majors. El portaveu d’ERC-
Més Deltebre, Joan Alginet, 
ha explicat que “és una 
decisió de poble, coherent 
i sensata. Un acord que 
s’ha pres pensant amb les 
persones i tenint ben present 
a totes les famílies del nostre 
municipi que s’han vist o 
que es veuen afectades per 
la pandèmia”. Per la seva 
banda, el representant del 
PSC Deltebre, Aleix Ferré, 
ha detallat que “aquesta és 
una decisió encertada, que 
compartim per una banda, 
des del punt de vista sanitari, 
i per altra banda, per la pèr-
dua de l’essència de la festa 
major que al nostre municipi 
és sinònim de germanor i de 
compartir”. Pel que fa a les 
dades de la COVID-19, des del 
dia 21 de juny fins aquest 28 
de juliol, Deltebre suma més 
de 270 contagiats, dels quals 
una setantena segueixen 
actius. Molts més que si ho 
comparem en el darrer any, 
on agafant com a referència 
el mateix període només van 
haver-hi una desena de con-
tagis al municipi i s’havien 
suspès igualment les Festes. 

MOCIONS 
En el marc de la sessió plenà-
ria també s’han debatut les 
següents mocions, les dues 
presentades pel grup muni-
cipal d’ERC-Més Deltebre. 
La primera d’elles, per a la 
prevenció dels suïcidis, ha es-
tat aprovada per unanimitat 
amb els vots favorables de 
totes les regidories. La se-
gona, per a la creació d’ajuts 
al desplaçament i/o accés de 
l’alumnat a estudis supe-
riors que ha estat votada en 
contra per Enlairem, i que ha 
tingut el vot favorable d’ERC 
i del PSC.

MÉS 
NOTÍCIES El plenari de l’Ajuntament decideix per 

unanimitat suspendre les Festes Majors
La preservació de la salut de la 
ciutadania, el context actual de 
la pandèmia amb les restricci-
ons que s’allargaran durant tot 
l’estiu i la corresponent altera-
ció del format habitual d’actes 
com els bous i les nits de ball 
han estat els factors preponde-
rants del plenari municipal de 
l’Ajuntament de Deltebre per 
decidir, de manera conjunta 
entre tots els grups polítics, la 
suspensió de les Festes Majors 
per aquest any 2021.
Tal com ha remarcat l’alcal-
de de Deltebre, Lluís Soler, en 
el marc del plenari municipal, 
“durant tots aquests dies han 
estat moltes les persones i en-
titats que ens han mostrat la 
seva inquietud davant la pos-
sible realització de les Festes 

Majors, i demanant-vos valen-
tia per a prendre decisions que 
demanen sortir de la inèrcia. I 
justament això és el que hem 
fet al plenari municipal, pren-
dre decisions posant a les per-
sones de Deltebre al centre de 
tot i pensant amb la seva salut”.
Soler també ha explicat que 
aquesta decisió s’ha pres de 

Xavier Faura. 

manera acordada per la Jun-
ta de Portaveus i havent con-
sultat a les diferents entitats 
implicades amb l’organització 
de les Festes Majors de Delte-
bre. També s’ha acordat amb el 
Club Deportiu La Cava, orga-
nitzador de les Festes de Sant 
Roc. L’alcalde ha detallat que 
amb la dotació econòmica de 

les Festes Majors s’iniciarà un 
procés de participació ciu-
tadana per tal que els veïns i 
veïnes puguin decidir amb qui-
na inversió, servei o prestació 
prefereixen invertir els diners 
corresponents a l’organització 
de les festes. Aquest procés de 
participació s’iniciarà durant el 
mes d’agost.

DELTEBRE

Enllumenat a la Via Verda entre Tortosa i Roquetes
La comissió de govern del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha aprovat aquesta set-
mana el projecte d’adequació 
del tram del Camí Natural Via 
Verda de la Val de Zafán com-
près entre el pont de l’antiga 
carretera de València i el pa-
velló municipal de Roquetes. 
Concretament es preveu la 
instal·lació d’il·luminació amb 
lluminàries solars, la renovació 
del paviment, l’ampliació de la 
via que passarà de 3 metres a
4,1 metres en un tram d’un 
quilòmetre i la plantació d’ar-
brat. Una actuació que tindrà 
un cost de 190.000 euros i que 
serà subvencionada per la Di-

putació. “Millorem la connexió 
entre Tortosa i Roquetes per la 
Via Verda, tant de dia com de 
nit, per tal de potenciar la mo-
bilitat sostenible entre els dos
municipis”, ha dit el president 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura, que ha re-
cordat que aquest tram del 
Camí Natural Via Verda de la 
Val de Zafán és el més concor-
regut, segons les dades dels 

comptadors. Així, fins a l’11 
de juliol s’han comptabilitzat 
un total de 156.015 usuaris en 
aquest tram, un 65% dels quals
vianants i el 35% restant en 
bicicleta. El projecte contem-
pla la instal·lació de 77 punts 
de llum solar amb tecnologia 
LED. Hi haurà un fanal cada 
25 metres. L’obra també in-
clou la renovació del paviment 
en aquest tram, així com la 
plantació d’arbrat, concre-
tament 55 arbres tipus Celtis 
australis. Pel que fa a l’arbrat 
existent, pins, s’extrauran per 
replantar-los posteriorment. 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre exposarà públicament el 

projecte i, posteriorment, es 
licitarà l’obra que té un perío-
de d’execució de sis setmanes 
i està inclosa en el pressupost 
comarcal d’enguany.

El projecte contempla 
la instal·lació de 77 
punts de llum solar 

amb tecnologia LED

El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre treballa una proposta conjunta per 
captar fons europeus Next Generation

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha recollit més d’una 
quarantena de projectes dels 
municipis de la comarca per 
tal d’articular una proposta 
conjunta amb els altres con-
sells comarcals de les Terres 
de l’Ebre i concórrer a la con-
vocatòria dels fons europeus 
Next Generation. Així ho ha 
explicat el president del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura, en la reunió del 
Consell d’Alcaldes que ha 
tingut lloc de manera tele-
màtica. “La captació de fons 

del programa Next Generati-
on és una oportunitat per les 
Terres de l’Ebre, uns ajuts que 
han de permetre desenvolupar 
projectes transformadors per 
a l’Ebre, impulsar la reactiva-
ció econòmica i apostar per 
la sostenibilitat”, ha manifes-
tat Faura. En aquest sentit, els 
projectes que han plantejat els 
ajuntaments de la comarca 
consisteixen en la rehabilita-
ció d’edificis, la senyalització 
turística i la recuperació de 
camins naturals, entre altres. 
Un dels projectes més singu-

lars, plantejat pel Consell Co-
marcal, és la recuperació del 
camí de sirga i passeig fluvial 
del marge esquerre de l’Ebre, 
entre Benifallet i la desembo-
cadura, com a ruta verda. “La 
recuperació d’aquest corredor 
biològic permetria fomentar 
l’activitat turística i la mobi-
litat sostenible”, ha dit Faura, 
que ha destacat també que 
aquesta via quedaria connec-
tada amb la Via Verda de la Val 
de Zafán. D’altra banda, s’ha 
dut a terme la presentació del 
delegat del govern a les Ter-

res de l’Ebre, Albert Salva-
dó, al Consell d’Alcaldes del 
Baix Ebre.  El delegat també 
s’ha referit als fons euro-
peus com una oportunitat 
pel territori i ha destacat 
la importància d’identificar 
aquells projectes que pu-
guen ser candidats als Next 
Generation. Finalment, el 
dissenyador Ignasi Barrera 
ha presentat durant el Con-
sell d’Alcaldes del Baix Ebre 
el projecte d’identitat visual 
municipal que inclou el dis-
seny d’escuts i banderes.

Es realitzarà un 
procés de participació 

ciutadana per tal 
que els veïns i veïnes 

puguin decidir on 
destinar l’import de la 
partida de les Festes 
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L’AMPOLLA 
Aquesta setmana s’han dut a 
terme obres de pavimentació 
a diferents camins i carre-
teres de la població.Dilluns, 
l’obra de pavimentació fou al 
camí d’enllaç del Roquer amb 
N-340. D’altra banda, també 
es va pavimentar el camí del 
Roquer fins a Camarles. Així 
mateix, han hagut obres de 
pavimentació a la Carretera 
Cap Roig. 

PAÜLS 
Aquesta setmana s’ha 
presentat el cartell on 
apareixen els principals actes 
que es faran a les festes, 
“si la pandèmia ho permet.  
Els horaris i activitats estan 
adaptats a la normativa 
actual, que ja va comportar 
fer diverses modificacions.  Si 
hi ha canvis, en els propers 
dies, en la normativa o hi ha 
noves restriccions des del 
PROCICAT, els actes poden 
modificar-se o anul·lar-se. 
Caldrà disposar d’entrada, 
que s’hauran d’adquirir a les 
oficines de l’ajuntament. Hi 
haurà control d’aforament i 
accessos als actes”.

EL PERELLÓ 
Avui divendres, a les 22.30 
hores, a la Plaça Jaume II, 
espectacle ‘La Màgia de la 
Música’. Un espectacle per a 
tota la família, ‘on la música 
es converteix en màgia’.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de l’Ampolla renova els panells 
informatius del Parc Salut de l’Arenal

L’Ajuntament de l’Ampolla ha 
renovat els panells informa-
tius del Parc Salut que hi ha 
ubicat a l’Arenal, perquè els 
usuaris i usuàries disposin de 
material audiovisual on s’ex-
plica com utilitzar correcta-
ment cada un dels aparells 
que hi ha. 
Fins ara, a tots els panells 
apareixia la imatge de la mà-
quina, una explicació de com 
usar l’aparell i quina part del 
cos es treballa amb ell. 
Aquesta informació està dis-
ponible en català, castellà i 

anglès. Amb la renovació, s’ha 
afegit al costat de cada explica-
ció un codi QR, el qual està en-
llaçat a un vídeo on apareixen 
els participants de les classes 
que imparteix setmanalment 
un professional de l’activitat 
física saludable a aquest Parc 
Salut utilitzant cadascuna de 
les màquines. 
Aquestes sessions, que inclo-
uen una xerrada i unes sessions 
pràctiques, estan adreçades 
a persones de la tercera edat 
empadronades a l’Ampolla. 
D’aquesta manera, si algun 

usuari o usuària vol fer servir 
els aparells de manera autòno-
ma té com a exemple aquest 

material audiovisual per saber 
com fer els exercicis de ma-
nera correcta. 

Fruit d’un conveni entre l’Ajuntament  i INCASÒL 
es millora la xarxa de clavegueram al nucli  urbà

Amb la millora de la xarxa de 
clavegueram, es construirà un 
desdoblament de la canona-
da per tal d’evitar futurs aug-
ments de cabal provinents de 
les aigües residuals dels Polí-
gons, les quals  puguin provo-
car un col·lapse a les canona-
des del tram urbà. L’actuació 
consistirà en instal·lar 250m 
de canonada Ø de 315 de tub 
de polietilè i 6 pous de regis-
tre. 
Xavier Royo, Alcalde de l’Al-
dea: “aquesta actuació, ha 
estat fruit d’una demanda que 
per part de l’Ajuntament vam 
reclamar a l’INCASÒL, ja que 
al trobar-se fora de servei, 
l’EDAR que hauria de donar 
servei tant als Polígons Cata-

lunya Sud com Mercaderies, 
la xarxa de clavegueram del 
tram urbà, ha d’absorbir les 
aigües residuals dels Polígons. 
Amb les noves indústries que 
s’acaben d’instal·lar i després 
de fer els estudis adients, vam 
analitzar que era millor fer 
una actuació preventiva, que 
tenir que corregir a correcuita 
un col·lapse o avaria a la xar-
xa dintre a la població. Així ho 
vam negociar amb l’INCASÒL 

i ens han finançat plenament 
l’actuació. L’Aldea, aprofita 
per reclamar a l’ACA, la posta 
en servei de l’EDAR dels polí-
gons quan abans millor”.

El cost de l’obra de millora de 
la xarxa de clavegueram de la 
població tindrà un cost  de  
55.750,81 € aportats íntegra-
ment per l’INCASÒL.

L’obra tindrà un cost  
de  55.750,81 euros, 

aportats íntegrament 
per l’INCASÒL

L’ALDEA

L’Àrea de Turisme de l’Ametlla de Mar presenta una 
visita virtual de 360º de la costa calera

La costa de l’Ametlla de Mar 
és un dels principals actius 
turístics de la vila marinera de 
la Mar de l’Ebre. Els seus 20 
km amb tot un seguit de ca-
les i platges, configuren un 
dels trams del litoral català 
amb més atractiu per a veïns 
i visitants. Conscients d’aquest 
fet, des de l’Àrea Municipal de 
Turisme s’ha posat en marxa 
un projecte de posicionament 
i millora de la visibilitat dels 
atractius turístics caleros. 
Una acció que ofereix a l’usu-
ari visites virtuals de 360º de la 
costa calera, a través del por-

tal web de Turisme. El projecte 
s’ha realitzat amb un mètode 
innovador, anomenat Airpano, 
que reuneix una cinquantena 
d’imatges VR 360. Una nova 
tecnologia immersiva, que 
permet a l’usuari visualitzar, 
tant a vista d’ocell com des de 
terra, la totalitat dels racons 
del litoral calero.

El projecte vol millorar 
la visibilitat dels 

atractius turístics 
caleros
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*El ple de l’Ajuntament de 
la Ràpita, reunit en la sessió 
ordinària del mes de juliol, 
es va adherir a la celebració 
de la Setmana europea de 
la mobilitat sostenible i 
segura 2021, amb l’objectiu 
de conscienciar la ciutadania 
sobre un model de mobi-
litat més saludable, segur, 
sostenible i menys contami-
nant en benefici de tothom. 
La Setmana de la Mobilitat 
sostenible d’enguany se 
celebra a tota Europa entre 
el 16 i 22 de setembre sota el 
lema ‘Fes salut. Mou-te de 
manera sostenible’. D’altra 
banda, també es va aprovar, 
per unanimitat, l’adhesió 
a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a 
les entitats locals de Catalu-
nya, de l’Associació Catalana 
de Municipis; i la moció 
conjunta de tots els grups 
municipals i la regidora no 
adscrita de suport al Tractat 
sobre la prohibició de les 
armes nuclears. 

BREUS

Concentració de suport a la mestra jubilada.

LA RÀPITA
Imputen injúries i amenaces a la mestra 
jubilada investigada per incitar a l’odi 
La mestra jubilada de Pala-
frugell investigada per incitar 
a l’odi contra un guàrdia civil 
ha tornat aquesta setmana als 
jutjats. Se l’ha citada a decla-
rar altra vegada, ara també per 
injúries i amenaces, per fer 
un comentari a xarxes socials 
contra un agent que va parti-
cipar a les càrregues de l’1-O, 
a la Ràpita i a Roquetes. La 
professora, Mariona Reig, que 
té 70 anys i mobilitat reduïda, 
ha rebut el suport d’una cin-
quantena de persones, entre 
les quals l’exconsellera Dolors 
Bassa. I com ja va fer l’altra 
vegada, s’ha tornat a acollir al 
dret a no declarar. Va dir que 
estava “tranquil·la” considerant 
que tot el procés només busca 
“que estiguem callats”. “Però 
diré el que em sembli, m’he 
passat mitja vida ensenyant 
coneixements i valors: creieu 

que diria una mala paraula?”.
La foto de l’agent es va difondre 
pel facebook després del refe-
rèndum. Se l’identificava com un 
dels guàrdies civils que havien 
pres part a les càrregues que hi 
va haver a la Ràpita i Roquetes.
L’agent va denunciar la difusió 
de la imatge i els comentaris que 
l’acompanyaven, entre els quals 
hi havia el de Mariona Reig. La 
mestra, en concret, hi va escriu-
re que se li hauria de fer una visi-
ta i “tornar-li el favor”.
Tot això va desembocar en una 
causa que s’ha mantingut se-
creta durant més de dos anys i 
que té més de 1.000 folis. I que 
fins i tot, a part de la investigació 
d’IP i titularitats de comptes a les 
xarxes, també ha derivat en co-
missions rogatòries a l’estranger 
(entre les quals, als Estats Units o 
a Irlanda).
ACN

Se l’investiga per haver fer un comentari a les 
xarxes socials contra un guàrdia civil per  les 

càrregues de l’1-O a la Ràpita i Roquetes
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CICLE DE MÚSICA 
D’ESTIU ‘LA MAR 
DE CLÀSSICA’  
Enguany l’Ajuntament 
d’Alcanar ha apostat per una 
nova proposta cultural i hu-
manista, ‘La mar de clàssica’, 
amb l’objectiu d’impulsar 
audicions de música clàssica 
a l’aire lliure per a les nits 
d’agost de la mà de grups de 
renom internacional, i també 
en altres formats a càrrec 
de músics locals amb gran 
projecció  artística.

‘La mar de clàssica’ és una 
iniciativa impulsada per la 
Regidoria de Cultura i que 
compta amb el suport de 
la Diputació de Tarragona. 
Aquesta temporada estival 
durà a la plaça del Barranc 
de les Cases cinc vetlades 
musicals per a transportar el 
públic a diferents ambients 
de la música clàssica. El cicle 
s’iniciarà el 5 d’agost, a les 21 
h, amb un concert de música 
de cambra a càrrec del quar-
tet de corda Quartet Atenea, 
guanyador del III Concurs 
Internacional DeltaChamber 
Music Festival.

SUSPESA LA FIRA 
DEL CAÇADOR 
Un any més, la Fira del 
Caçador de Masdenverge no 
es podrà celebrar com ho ha 
fet durant dotze edicions. 
Un any més, i ja en van dos, 
la pandèmia provocada per 
la Covid19, “ens ha alterat 
les nostres intencions per 
celebrar la fira, com igual-
ment ha alterat la nostra 
vida quotidiana. Us hem de 
comunicar que hem de sus-
pendre la Fira. La salut és lo 
primer, i la situació a data 
d’avui no convida a realitzar 
actes que generin aglomera-
cions. Però, com us hem dit, 
durant el cap de setmana de 
la fira, realitzarem activitats 
paral·leles les quals anirem 
difonent i publicant i que, 
des d’aquí, us convido a 
participar-hi”, ha manifestat 
Rosa Anna Torta, Regidora 
de Fires. 

ALCANAR
El Parc Arqueològic de la Moleta obté el distintiu 

acreditatiu d’espai de cultura responsable
El Parc Arqueològic de la Mo-
leta del Remei d’Alcanar ha 
obtingut el distintiu acreditatiu 
d’espai de cultura responsable, 
que concedeix el Departament 
de Cultura de la Generalitat. 
Aquest distintiu acredita els 
espais i equipaments culturals 
que adopten protocols sanita-

ris per a prevenir la covid-19 
i es comprometen a adoptar 
programes d’inclusió social. 
Actualment hi ha 181 equi-
paments culturals inscrits en 
aquest cens.
Els espais culturals que han 
obtingut el distintiu d’espai 
de cultura responsable han 
d’oferir seguretat davant la 
situació de crisi sanitària pro-
vocada per la covid-19 i com-
plir totes les condicions que 
les autoritats competents els 
exigisquen en el marc del Pla 
d’actuació del Procicat per 
a emergències associades a 
malalties transmissibles emer-
gents amb potencial alt risc. 
Jordi Monfort, regidor de Tu-
risme, es mostra satisfet per 
l’acreditació que ha aconse-

guit el poblat iber de la Mole-
ta del Remei: “el nostre com-
promís amb la cultura és ferm. 
Atès la situació actual de la 
pandèmia de covid-19, és im-
portant rebre aquest reconei-

xement, ja que garanteix que 
des de l’Ajuntament posem 
mecanismes perquè els visi-
tants puguen gaudir de mane-
ra segura del conjunt arquitec-
tònic-museistic de la Moleta”.

ALCANAR

La Federació Catalana 
de Societats Musicals 

(FCSM), amb seu a 
l’edifici de l’Hotel 

d’Entitats d’Alcanar, 
també ha obtingut el 

distintiu

MASDENVERGE

SANT JAUME

El Ple de Sant Jaume d’Enve-
ja va aprovar la setmana pas-
sada, de manera definitiva, el 
Pla Parcial Urbanístic de les 
Salines, el que permetrà ja ini-
ciar el desenvolupament del 
polígon industrial del muni-
cipi. Les obres d’urbanització 
de la primera i segona fase 
es realitzaran entre finals del 
2021 i el 2022 i el cost total 
d’urbanització serà d’1,7 mi-
lions d’euros, subvencionats 
en part per la Diputació. El 
nou polígon ocuparà un espai 
de 41.000 m2 i estarà ubicat 
al davant del cementiri mu-
nicipal al sud del nucli urbà i 
a tocar de la carretera de les 
Salines. El regidor d’Urbanis-
me, Roger Masià, ha explicat 
que el nou polígon, un cop fet 
el projecte de reparcel·lació, 
disposarà de 45 parcel·les i de 
zona d’equipaments. Un cop 
aprovat el pla parcial ara cal-
drà redactar els projectes de 
reparcel·lació i de construc-
ció. (Delta.cat)

Es projecta
el nou 

polígon 
industrial

S BÀRBARA

Les instal·lacions han aportat 
una felicitat extra en els usua-
ris tot i que falta recuperar les 
activitats socials a l’exterior 
que duien a terme als munici-
pis propers: “on la gent els co-
neix i se’ls estimen moltíssim”, 
ha dit Sandra Valldepérez, di-
rectora del centre. La capaci-
tat del centre és de 48 places 
per atendre a persones amb 
discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament, de les quals 
actualment es troben ocupades 
26. Al setembre ingressaran tres 
persones de l’Escola d’Educa-
ció Especial i un altre d’una altra 
escola. Sandra ha volgut agrair 
en nom del Servei de Teràpia 
Ocupacional a l’Ajuntament 
per haver-los facilitat un espai 
a l’Smartcentre, durant sis anys 
i mig, i també per cedir-los el 
terreny per fer el nou Centre. 
També a la Diputació que hi ha 
col·laborat juntament en APASA 
i molt especialment a l’equip 
humà de la biblioteca. 
(Notícia de La Plana Ràdio)

Els usuaris del 
centre APASA, 

gaudeixen d’un 
nou centre

LA SÉNIA

Canvi de cares en la banca-
da d’Esquerra al Parlament de 
Catalunya. El conseller d’Em-
presa i Treball, Roger Torrent; 
la consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Glo-
bal, Teresa Jordà; i la conse-
llera de Presidència, Laura 
Vilagrà deixen la seva acta de 
diputats per centrar-se en ex-
clusiva en el seu departament. 
Els substituiran el senienc Eu-
geni Villalbí, Ángeles Llive i 
Jaume Butinyà. Els tres nous 
diputats s’incorporaran els 
dies vinents al grup parlamen-
tari d’Esquerra Republicana al 
Parlament, després que els 
tres consellers hagin renunci-
at a l’acta.
Eugeni  Villalbí va nèixer a la 
Sénia el 1978, és titulat en En-
ginyeria tècnica d’obres públi-
ques especialitat de Transports 
i serveis urbans per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. 
Entre moltes d’altres tasques, 
va ser al capdavant de la se-
cretaria general de Joventut 
de la Generalitat entre el 2006 
i el 2011.

Eugeni Villalbí, 
nou diputat al 

Parlament

CONSELL

Les famílies del Montsià amb 
alumnat que cursa estudis als 
centres públics, privats con-
certats o centres d’educa-
ció especial de la comarca ja 
podeu sol·licitar el Servei de 
Transport Escolar per al curs 
escolar 2021-2022. Ho podeu 
fer a través de la seu electrò-
nica del Consell Comarcal del 
Montsià: www.montsia.cat/
ensenyament/transport-es-
colar.
Aquest tràmit inclou el trans-
port obligatori, no obligatori 
i post obligatori. Es consi-
dera alumnat de transport 
obligatori aquelles persones 
que han de cursar educació 
primària o secundària obli-
gatòria fora del seu municipi 
perquè al seu no hi ha oferta. 
Un exemple serien els veïns i 
veïnes de Freginals, Godall, 
la Galera i Masdenverge que 
cursen l’ESO a Santa Bàrbara, 
d’acord amb el mapa esco-
lar establert pel Departament 
d’Educació. En aquests casos 
el servei de transport es presta 
de manera gratuïta.

 Servei de 
transport 

escolar
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DEPARTAMENTS 
DEL GOVERN 
AL TERRITORI 
EBRENC 
En aquesta primera reunió, 
s’ha donat a conèixer el nou 
organigrama dels departa-
ments del Govern a les Terres 
de l’Ebre i les persones que 
des d’ara els gestionaran. 
En aquest sentit, el delegat 
del Govern ha aprofitat per 
“agrair públicament a les 
persones que durant aquests 
darrers anys han encapçalat 
els diversos departaments 
a l’Ebre per l’excel·lent feina 
feta, la dedicació i la impli-
cació pel desenvolupament 
econòmic i social de les nos-
tres comarques, i agrair-los 
la voluntat de servei demos-
trada, especialment aquest 
darrer any i mig immersos en 
plena crisi sanitària, social i 
econòmica provocada per la 
pandèmia per la Covid19”. Al 
mateix temps, Albert Salvadó 
ha donat la benvinguda als 
nous directors i directores 
territorials. En concret, són 
tres els únics representants 
de l’anterior legislatura que 
es mantenen: Lídia Pino al 
Departament de la Vicepre-
sidència, Polítiques Digitals i 
Territori; Montserrat Perelló 
al d’Educació i Jesus Gómez 
al Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural. Les noves incorpora-
cions presentades són: Joan 
Nin a Salut, en substitució de 
Mar Lleixà, que ara ocupa la 
Direcció Territorial d’Igualtat 
i Feminismes; Miquel Alonso 
com a director territorial 
d’Interior, enlloc de Joan 
Juan, que passa a la Direcció 
Territorial de Justícia, en 
substitució de Montserrat 
Ingla. També s’han incorporat 
a les seves noves direccions 
Felip Monclús, al capdavant 
de Drets Socials, substituïnt 
Màrius Pont; Adam Tomàs 
a Empresa i Treball enlloc de 
Mercè Miralles; Victòria Al-
muni als Serveis Territorials 
de Cultura, en substitució de 
Ferran Bladé, i el director de 
l’IDECE, Xavier Pallarés.

D’altra banda, cal destacar 
que el desplegament total no 
està complert i les properes 
setmanes es nomenaran els 
representants territorials de 
la Presidència, d’Economia, 
de Joventut i d’Esports. 

“Ens conjurem per la unitat d’acció i l’ambició 
d’assumir reptes per al futur de les Terres de l’Ebre”

El delegat territorial del Go-
vern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó, ha presidit 
aquest dimarts, 27 de juliol, 
el primer Consell de Direcció 
de l’Administració Territorial 
de la Generalitat d’aquesta 
nova legislatura 2021-2025.
En aquesta primera sessió de 
la nova legislatura “el Govern 
ens conjurem per la unitat 
d’acció i l’ambició d’assumir 
els reptes per al futur de les 
Terres de l’Ebre. Fugim de la 
visió estanca dels departa-
metns per treballar tothom 
a un posant-mos sostres 
ambiciosos, amb projectes 
transformadors que es pu-
guen convertir en palanca de 
futur. Estem ben posicionats 
per acollir activitats econò-
miques, captar inversions i 
aconseguir el desenvolupa-
ment econòmic i la millora 
del benestar de la gent de 
l’Ebre però, no hem d’esperar 
que ens ho facin de fora, cal 
arromangar-nos i entre tots, 
administració, empresariat i 
societat civil fer-ho realitat” 
- ha explicat el delegat del 
Govern.
En aquest sentit, Albert Sal-
vadó ha avançat que per a la 
tardor establiran un Pla de 
Govern que permeti una mi-
llor planificació de l’acció del 
Govern durant la legislatu-
ra i plasmi alguns dels grans 
reptes d’aquest nou Govern 
com són el lideratge per so-
lucionar l’afectació del can-
vi climàtic al Delta de l’Ebre, 
que accentua les mancances 

endèmiques d’aquest espai 
natural; també l’afectació al 
territori del model d’ener-
gia renovable, amb la refor-
mulació del Decret, fugint 
del moment de concentra-
ció “no volem tindren menys 

El delegat del Govern, Albert Salvadó.

que ningú però tampoc més 
que ningú”; l’execució del 
nou Hospital de Tortosa i la 
retirada del monument fran-
quista a Tortosa, o el pla de 
reindustrialització de la Ribe-
ra d’Ebre, davant el repte del 
tancament a mig termini de 
la nuclear d’Ascó.
Finalment, el director d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, Jesús Gómez, 
ha explicat que s’han iniciat 
els treballs d’ampliació i mi-
llora de camins forestals al 
Parc Natural dels Ports. Una 
actuació que es durà a terme 
en un total de 189’04km de 
10 zones del parc i que en-
globa un total de 51 camins 
forestals dels termes muni-
cipals de La Sénia, Roque-
tes, Mas de Barberans, Alfa-
ra de Carles, Tortosa, Arnes, 

Horta de Sant Joan i Prat 
de Comte. L’actuació, que 
permetrà facilitar l’accés als 
vehicles d’emergències, tin-
drà un pressupost de més 
de 400.000€ i una durada 
d’execució de 6 mesos.

Acció Climàtica, 
Alimentació i 
Agenda Rural 

inicia els treballs 
d’ampliació i millora 
de camins forestals 
al Parc Natural dels 

Ports

ALBERT SALVADÓ

“Apel·lo a la responsabilitat individual per intentar 
contenir l’expansió del virus”

En el primer Consell de Di-
recció també han fet un re-
pàs a les dades d’afectació 
de la pandèmia de la Co-
vid19. “Tenim a hores d’ara 
un sistema sanitari tensi-
onat, en plena cinquena 
onada, per la qual cosa cal 
seguir reforçant les mesu-
res de protecció i apel·lo a 
la responsabilitat individual 
per intentar contenir l’ex-
pansió del virus”, ha desta-
cat Albert Salvadó, delegat 
territorial del Govern a les 
Terres de l’Ebre.

D’altra banda, des del Depar-
tament de la Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori, 
la directora Lídia Pino ha pre-
sentat les noves freqüències 
de la línia Móra d’Ebre - Reus 
- Tarragona que permet “re-
duir en 15’ el recorregut sen-
se aturades i enllaçant amb 
la resta de transport públic i 
equiparant-lo així en temps 
amb el desplaçament d’un 
vehicel particular, alhora 
que forma part del gran Pla 
de Descarbonització en què 
treballa el Departament per 

potenciar el vehicle col·lec-
tiu per davant de l’individual, 
confiant en què aquesta pro-
va pilot sigui acceptada per la 
ciutadania i s’implementi de-
finitivament per aconseguir 
els objectius marcats”, valo-
rava el delegat del Govern. 
A més a més, Lídia Pino ha 
avançat que el proper dia 13 
de setembre s’iniciaran les 
obres de la nova rotonda a 
la C-12 a Ascó, un cop signat 
l’acord entre Infraestructures 
i l’Ajuntament del municipi 
asconenc.

El delegat territorial 
del Govern a les Terres 

de l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha presidit el primer 

Consell de Direcció de 
l’Administració
Territorial de la 

Generalitat d’aquesta 
nova legislatura 

2021-2025
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TIVISSA

Tivissa ha presentat la vuitena 
edició de les ‘Nits a la Baranova’, 
un programa d’actes musicals 
que comença avui 30 de juliol i 
que durarà fins al 21 d’agost. Se 
celebrarà a la plaça que bateja 
el festival: la plaça de la Barano-
va. El consistori ha preparat un 
programa de quatre jornades 
que arrencaran avui amb la Nit 
Lírica, enguany sense la darmo-
sana Sara Blanch, en la que ac-
tuarà la mezzosoprano ampo-
llera Anna Brull, el baríton Isaac 
Galán i el pianista Josep Buforn. 
Seguidament, el 7 d’agost tindrà 
lloc la Nit Clàssica. El dia 13, en 
la Nit Simfònica, s’hi podrà es-
coltar la Banda de Benissanet 
per donar pas a l’última nit, la 
Nit de Jazz, que és la màxima 
novetat d’enguany. Hi actuarà 
Paula Peso, una artista del Taller 
de Músics, el dia 21 d’agost.

Tret de sortida 
a les ‘Nits a la 

Baranova’

BENIFALLET

L’Ajuntament de Benifallet ha 
editat un nou plànol de carrers 
en el marc de la campanya Be-
nifallet, cor de l’Ebre. 
El plànol forma part de les di-
ferents iniciatives de promoció 
del municipi i de suport al teixit 
econòmic del poble. 
Així, “a banda de ser una guia 
de carrers i turística, també in-
clou informació detallada dels 
comerços i serveis del muni-
cipi (comerços, allotjament, 
restauració, empreses...) que 
fan del municipi de Benifallet 
una de les millors destinacions 
possibles”. 

Nou plànol 
de carrers en 

el marc de 
la campanya 

“Cor de 
l’Ebre”

RIBERA D’EBRE

El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre continua treballant 
per rehabilitar i promocionar 
turísticament el Camí de Sirga 
– GR99 i el riu Ebre en el seu 
pas per la comarca. Així, coin-
cidint amb l’inici de la tempo-
rada turística d’estiu, aquestes 
setmanes s’està acabant de mi-
llorar diversos trams del sender 
als termes municipals de Riba 
Roja, Flix i la consolidació del 
ferm del Pas de l’Ase entre Ascó 
i Garcia. Una actuació amb una 
inversió prevista de poc més de 
142.000 euros, que està cofi-
nançada pel programa operatiu 
del FEDER 2014-2020, pel Pla 
Territorial de Foment del Turis-
me i per l’Ajuntament d’Ascó.

Es consolida 
el ferm de 

diversos trams 
del Camí de 
Sirga – GR99

GOVERN

El Govern destinarà prop de 113 
milions en 150 actuacions a la 
part catalana de les conques 
del riu Ebre i el Xúquer. Els tre-
balls començaran l’any que ve i 
s’allargaran fins el 2027. Millora-
ran l’abastament d’aigua i el sa-
nejament de les aigües residu-
als, tant en nuclis que ja tenen 
sistema de sanejament com en 
altres on no hi ha depuradora. 
Així, s’ampliarà la depuradora de 
Santa Barbarà (amb una inversió 
de 5,5 milions), la de Falset (més 
de 2 milions), la d’Alcanar (més 
d’1,5 milions) i la d’Alcarràs (1 
milió). A l’Albi, Aldover, Xerta o 
Riba-roja d’Ebre es construiran 
nous sistemes de sanejament.

Millores per 
l’abastament 

d’aigua a 
les conques 
de l’Ebre i el 

Xúquer

ASCÓ

El ple del Consell de Segure-
tat Nuclear (CSN) ha informat 
favorablement a la renovació 
de l’autorització per explotar 
les centrals nuclears Ascó I i II. 
També s’ha mostrat a favor de 
renovar l’autorització de pro-
tecció física i el pla de gestió 
de residus, però els dictàmens 
inclouen límits i condicions i 
instruccions tècniques com-
plementàries per a les dues 
plantes. La renovació permet 
explotar Ascó I fins al 2030 i 
Ascó II fins al 2031. L’informe 
del CSN es remetrà al Minis-
teri per a la Transició Ecològica 
perquè ho autoritzi. El Consell 
diu que la decisió es basa “en 
el correcte funcionament de la 
nuclear i en l’adequat nivell de 
manteniment de seguretat”.

El CSN informa 
a favor de 

renovar 
l’explotació de 

les nuclears

TERRA ALTA

La Diputació ha editat una guia 
per orientar els ajuntaments 
amb l’allau de projectes d’ener-
gies renovables. Mentre no arri-
ba la modificació del decret llei 
16/2019, l’ens vol “acompanyar” 
els municipis i ajudar-los a donar 
resposta davant qualsevol pro-
posta que rebin. La institució no 
vol posicionar-se sobre cap pro-
jecte, sinó dotar d’eines als po-
bles d’un territori amb massifi-
cació de parcs. Comarques com 
la Conca de Barberà o la Terra 
Alta acumulen més del 30% de la 
generació d’energies renovables 
del país. Segons la Diputació, ja 
hi ha més de 3.000 hectàrees 
de territori tarragoní amb auto-
rització prèvia per implantar-hi 
plaques fotovoltaiques. També 
hi ha instal·lats 520 aerogenera-
dors. Amb el decret s’han preau-
toritzat 264 molins més.

Guia per 
encarar l’allau 
de projectes de 

renovables

ARNES

L’exconseller de Presidència 
Jordi Turull ha culminat aquest 
dissabte la ‘Travessa per la Lli-
bertat’ a Arnes. Va iniciar la 
marxa el 10 de juliol a Portbou 
(Alt Empordà) i ha recorregut 
a peu més de 360 quilòmetres 
travessant Catalunya en quinze 
etapes. “Hem sortit de la presó 
i no hem demanat perdó, ni 
renegat de les nostres idees, 
ni per descomptat, hem dit 
que no ho tornaríem a fer i ha 
estat gràcies a vosaltres, per-
què hi sou, ho tornarem a fer 
i millor”, ha assegurat Turull en 
l’acte organitzat a la plaça Ma-
jor d’Arnes, davant de mig mi-
ler de persones. Jordi Sánchez 
també ha acompanyat Turull 
en l’últim tram i la consellera 
de Justícia, Lourdes Ciuró, així 
com altres autoritats que l’han 
rebut a l’entrada del municipi.

Turull culmina 
la ‘Travessa 

per la 
Llibertat’

MIRAVET

La Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) està duent a 
terme la quarta campanya de 
control i vigilància de la plaga 
del caragol poma al tram final 
del riu Ebre. Com ha destacat 
Alfonso Cuevas, cap d’estu-
dis mediambientals de la CHE, 
la plaga s’ha erradicat al tram 
Tortosa-Miravet i n’ha “minvat” 
la presència al tram més baix, 
però encara es troben exem-
plars i postes i “cal seguir fent 
aquestes accions”. A més de 
les prospeccions es talla ve-
getació de ribera i macròfits, 
per evitar que la plaga s’esten-
gui riu amunt i per localitzar 
els exemplars i les postes més 
fàcilment. Les prospeccions 
també acoten la dimensió de 
l’expansió del cranc blau, es-
pècie invasora, que depreda el 
caragol, però també tots els in-
vertebrats que troba.

Minva la 
presència de 
caragol poma

EL PINELL

La consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró, va assistir diumenge 
a l’acte de commemoració del 
83è aniversari de l’inici de la 
Batalla de l’Ebre, durant el qual 
es va retre un homenatge a les 
víctimes i combatents de la que 
va ser la batalla més sagnant de 
la Guerra Civil. “Ells són memò-
ria viva i a nosaltres ens perto-
ca mantenir-la i explicar-la als 
nostres joves perquè perduri” va 
reivindicar Ciuró. Es va fer a la 
cota 705 de la Serra de Pàndols, 
al Pinell de Brai. Enguany es va 
haver de celebrar en un format 
més reduït per les mesures sani-
tàries contra la covid-19. Hi van 
assistir també l’alcaldessa del 
municipi i el director general de 
Memòria Democràtica, Antoni 
Font.

Ciuró reivindica 
les víctimes i 

combatents de 
la Batalla de 

l’Ebre

ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes i el 
Club Volei Roquetes han signat 
el conveni de col·laboració de 
l’any 2021. 
Un any històric per a l’entitat i 
per al municipi, després de l’as-
cens del 1r equip a Superlliga 
2. El conveni de 10.000 euros 
inicials, s’amplia en 4000 euros 
per la disputa de les fases finals 
per ascendir de categoria.
D’altra banda, dins de l’actua-
litat del municipi, informar que 
l’Ajuntament de Roquetes, al 
darrer plenari, va aprovar per 
unanimitat, una modificació 
pressupostària per poder ad-
quirir material d’equipament 
en mobiliari divers per als edi-
ficis municipals. 
(Roquetes Comunicació)

S’amplia el 
conveni entre 
l’Ajuntament 
i el Club Volei 

Roquetes

terres de l’ebre
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ANUNCI
d‘informació pública del Projecte constructiu de sanejament i depuració de Bot, al terme municipal de Bot (Terra Alta), de les condicions d’abocament de les aigües tractades a la sèquia 

Toll de Picapalles i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LSA.01281/02.P-AP20-01.

L‘Agència Catalana de l‘Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 22 de juliol de 2021, i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l‘obertura d‘un període d‘exposició púb-

lica als efectes d‘examen, rectificació i presentació de reclamacions Projecte constructiu de sanejament i depuració de Bot, al terme municipal de Bot (Terra Alta), de les condicions 

d’abocament de les aigües tractades a la sèquia Toll de Picapalles i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, el qual resta a disposició del públic durant el termini de quaranta 

dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d‘aquest anunci en el DOGC, en hores d‘oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l‘Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona.

Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació Territorial de les Terres de l’Ebre, carrer de Santa Maria Rosa Molas, 41, 43500 Tortosa.

Ajuntament de Bot, Plaça de l’Església, 1, 43785 Bot.

També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/

Dins d‘aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l‘execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions 

que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l‘objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l‘article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d‘expropiació necessària, i d‘acord amb el 

que estableix el paràgraf segon de l‘article 17 de la Llei d‘expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d‘abril de 1957, qualsevol 

persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per 

escrit per tal de corregir els possibles errors que s‘hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat 

d‘ocupació, d‘acord amb el que estableix la legislació vigent.

D’acord amb el previst a l’Acord de Govern de 23 d’octubre de 2018 (DOGC núm. 7734, de 25 d’octubre de 2018), aquesta obra hidràulica està declarada d’interès prioritari de la Genera-

litat de Catalunya, als efectes de l’article 26.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, implicant l’aprovació 

definitiva del projecte la declaració d‘ocupació urgent dels béns i drets afectats.

Barcelona, 23 de juliol de 2021                        Silvia Esteve Garcia

Cap del Departament de Gestió Administrativa

AJUNTAMENT
DE BOT

ANNEX Terme municipal de Bot
Finca de projecte núm.: 43032-001

Polígon: 15

Parcel·la: 9000

Titular: Ajuntament de Bot

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas aigua potable, 

en m2: 61

Superfície de servitud de pas elèctrica subterrània, en m2: 107

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-002

Polígon: 16

Parcel·la:  9074

Titular: Ajuntament de Bot

Superfície a expropiar, en m2: 95

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas col.lector, en 

m2: 11

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas aigua potable, 

en m2: 190

Superfície de servitud de pas elèctrica subterrània, en m2: 208

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 4

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-003

Polígon: 15

Parcel·la:  20

Titular: ADIF - ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas aigua potable, 

en m2: 24

Superfície de servitud de pas elèctrica subterrània, en m2: 24

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-004

Polígon: 15

Parcel·la:  9074

Titular: Ajuntament de Bot

Superfície a expropiar, en m2: 114

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas col.lector, en 

m2: 45

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas aigua potable, 

en m2: 232

Superfície de servitud de pas elèctrica subterrània, en m2: 232

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 7

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-005

Polígon: 15

Parcel·la: 19

Titular: Mulet Solé, Ramon

Superfície a expropiar, en m2: 1.836

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas col.lector, 

en m2: 84

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas aigua po-

table, en m2: 76

Superfície de servitud de pas elèctrica subterrània, en 

m2: 54

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 739

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-006
Polígon: 16
Titular: 4
Titular: Solé Alcoverro, Luís
Superfície a expropiar, en m2: 138
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas col.
lector, en m2: 374
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 60
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-007

Polígon: 16

Parcel·la:  5

Titular: Cots Miró, Rita

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte pas col.lector, 

en m2: 15

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 1

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-008

Polígon: 15

Parcel·la:  9087

Titular: Ajuntament de Bot i/o Confederación Hidrográfi-

ca del Ebro

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 27

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 43032-009

Polígon: 14

Parcel·la:  9087

Titular: Ajuntament de Bot i/o Confederación Hidro-

gráfica del Ebro

Superfície a expropiar, en m2: 22

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 34

Finca de projecte núm.:  43032-010

Polígon: 14

Parcel·la:  2

Titular: Loscos Sabaté, Francisca (Hereus de)

Superfície a expropiar, en m2: 90

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 124

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-011

Polígon: 14

Parcel·la:  9062

Titular: Ajuntament de Bot

Superfície a expropiar, en m2: 49

Superfície d‘ocupació temporal, en m2: 9

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.:  43032-012

Polígon: 14

Parcel·la: 9074

Titular: Ajuntament de Bot

Superfície a expropiar, en m2: 10

Naturalesa: Rústica

terres de l’ebre
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2030, PODEN 
DESAPARÈIXER 10 
CLUBS 
En els deu darrers anys 
aquests clubs han deixat de 
competir: Torre Espanyol, 
Benifallet, Rasquera, Tivissa, 
Atlas, Muntells, Horta, La 
Galera, Bot, Deltebre, Vilalba 
i Arnes. I la suma no para. 
S’haurà d’afegir ara al Batea. 
I enguany també hi ha dubtes 
a Ginestar, equip que va 
estar a Preferent. Amb els 
clubs que ja no competeixen, 
la quarta catalana gairebé 
no existiria. Sort del Xerta, 
Tivenys, Masdenverge, 
Fatarella i Pinell, més els 
filials. No obstant, el futur no 
és gaire favorable. A tercera 
catalana 3 clubs podrien tenir 
problemes en un futur no 
molt llunyà. Afortunadament, 
hi ha persones que darrere 
aguanten fins que un dia 
tiraran la tovallola. I ara ens 
trobem també amb el Sant 
Jaume que renuncia a la 3 
catalana i passarà a la quarta. 
Les dades estan aquí: dotze 
equips en deu anys i la llista 
s’amplia cada temporada, 
això és imparable. El Barça, 
la televisió, els sacrificis que 
comporta dirigir un club mo-
dest, l’oci i també que molta 
joventut perd interès amb el 
futbol, deixen orfes a molts 
clubs. Qui ho hagués dit que 
La Cava, Gandesa o Alcanar 
estarien a Tercera catalana o 
el Tortosa anclat a la Segona. 
El 2030 potser hagin 10 clubs 
més en aquesta situació. I si 
seguim aquesta dinàmica, al 
2040 potser no existeix ni la 
tercera catalana. Molt trista 
la desaparició cada any d’un 
club. ¿Per quan la Federació 
pensarà en mesures per 
aturar això?. En molts pobles 
petits el cinema i el futbol 
eren la distracció. Ara, ja 
sense cinema i aviat sense 
futbol.

CELMA

EL FUTUR DE 
CLUBS MODESTOS
Celma parla avui dels clubs 
que han deixat de competir 
els darrers anys, als que s’ha 
d’afegir, si no hi ha res de nou, 
el Batea. I d’altres que cada 
estiu tenen més dificultats. 
També és ben cert que hi ha 
municipis on apareix gent 
nova per fer junta directiva, 
amb joventut i ganes de 
sobreviure.  
Les solucions al conflicte són 
complicades. Els clubs  hauri-
en de tenir més ajudes encara. 
Però la Federació fa anys que 
recorda que estem en cate-
gories amateurs i que hi ha 
clubs en altres demarcacions 
on els jugadors no cobren i es 
gestionen d’una altra manera. 
Potser el model del futur. 
El problema és que, pel motiu 
que sigui, falten més juga-
dors locals a les poblacions 
en qüestió, on hi ha més 
dificultats. I, de retruc, això 
comporta menys implicació 
per formar directives. Està 
clar que hi ha llocs on no hi ha 
més jugadors. I també n’hi ha 
on els joves prefereixen jugar 
fora o fer-ho a futbol sala. 
O pleguen pel camí per no 
complir expectatives després 
d’haver marxat a formar-se 
a altres clubs. En qualsevol 
cas, la despoblació esportiva 
existeix.  I, tot plegat, entre 
unes coses  i altres, s’acaba 
amb clubs petits. És evi-
dent que formar part d’una 
directiva crea un desgast. I de 
Joaquin Roda, César Roig o 
Josep Bertomeu cada cop n’hi 
ha menys. S’estan extinguint.  
De totes formes, fins ara, 
majoritàriament, els clubs 
van tirant. Però el conflicte 
està, com he dit, on no hi ha 
jugadors. Potser també hi ha 
casos en què no s’ha cuidat 
al jugador local. I és que el 
resultat mana. Penso que hi 
ha una mica de tot plegat. 

MICHEL TERCERA 
DIVISIÓ 
El president de la Federació 
Catalana de Futbol,  Joan 
Soteras, s’ha reunit aquesta 
dimarts amb els presidents i 
representants dels 17 clubs
que formaran el grup català 
de la Tercera Divisió RFEF. 
Pel que fa al calendari, que 
es donarà a conèixer el 2 
d’agost, marcarà el primer 
partit de lliga el 5 de setem-
bre i el final de la temporada 
regular l’1 de maig, amb una 
jornada de descans al Nadal. 
D’altra banda, a nivell del 
primer equip, l’Ascó ha fet 
oficial aquesta setmana la in-
corporació d’Albert Miravent, 
procedent de la Pobla.

Albert Ramírez, jugador de la 
Cava que va acabar l’etapa ju-
venil al Futbol Formatiu Ter-
res de l’Ebre, la lliga passada, 
és nou fitxatge de l’Ampolla. 
És un jugador ofensiu i que 
s’incorpora amb molta il.lusió 
a l’equip que entrena Gerard 
Capera.

La rapitenca Aida Samper 
(AEM Lleida), nou fitxatge 
de l’equip gallec del Via-
jes Interrias de la primera 
nacional. Aida és germana 
d’Alex Samper, jugador de la 
Rapitenca. Per la seua part, 
Laura Tomàs, de Sant Jaume 
d’Enveja, ha fitxat pel Cadis.  
La tortosina Cinta Vilarroya 
s’incorpora al Riudoms de 
primera nacional. Cinta 
estava a la màxima categoria 
del Fundació Base del Reus.  
I la davantera de l’Aldea, 
Carla Ventura, que en l’última 
temporada va jugar a la 
Primera Divisió Nacional amb 
el Terrassa FC, seguirà a la 
mateixa ciutat, però tornarà 
a l’Escola de Futbol Femení 
Manu Lanzarote. Per la seua 
part, la portera deltebrenca 
Fàtima Fabra fitxa pel Pozo-
albense andalús de la Liga 
Reto Iberdrola.

El faldut Aleix Garcia tornarà 
a jugar amb el Girona. Serà 
la segona etapa amb l’equip 
gironí que fa dues campanyes 
que es queda en portes de 
l’ascens a Primera. 

CF L’AMPOLLA

FUTBOL FEMENÍ

FALTARIA UN MIRACLE

La setmana passada ho vam 
avançar i en aquesta ja es pot 
confirmar. El Batea, un club 
capdavanter a la Tercera ca-
talana i que va estar a Segona, 
retirarà el primer equip. No es 
preveu que pugue competir la 
temporada vinent. Es una no-
tícia que sobta perquè, tot i els 
avisos, no es pensava que es 
produiria. Es creia que al final 
es solucionarien els problemes 
existents per manca d’efectius a 
la directiva. El futbol base con-
tinuarà competint i podria am-
pliar equips. 
Joan Suñé, vicepresident i alma 
mater del Batea, no oculta el 
seu estat d’ànim: “és un dia molt 
trist, però no s’han pogut trobar 
suports per formar junta i això, 
unit a la manca de jugadors dis-
ponibles del poble, ha compor-
tat una decisió que es veia venir. 
Una situació dolorosa que, tot i 
que costa, s’ha d’acceptar per-
què és la realitat. Jo estava dis-
posat a seguir, per ajudar amb el 
possible, però havia d’incorpo-
rar-se gent per agafar el relleu. I 
no ha estat possible. I ho he in-
tentat de totes les formes, amb 
reunions diverses. Però ningú 
ha volgut implicar-se. Entenc 

El primer equip del Batea 
no competirà

que ser directiu suposa sacrifi-
cis, però que no aparegui ningú 
per poder fer una junta reflec-
teix la realitat. El Batea és un 
club sanejat, hem complert amb 
els compromisos amb els juga-
dors i entrenador i hem buscat 
ser competitius. Si en alguna 
cosa ens hem equivocat, ho ac-
ceptem. No obstant, que de to-
tes les reunions, no surti ningú 
és preocupant. La veritat és que 
estic molt decebut. El president 
i jo no podíem fer-nos càrrec, 
sense ajudes a la junta, de tota 
la feina que suposa el primer 
equip. Per tant, s’ha intentat 
però no ha pogut ser”. L’equip 
es podria inscriure per si hi ha 
cap novetat en els propers dies, 
fins que es facin els calendaris. 
“Però jo ja ho veig impossible”, 
diu Joan.
D’aquesta forma, el grup de 
Tercera catalana ebrenc queda-
ria amb 16 equips la temporada 
propera, també amb la confir-
mació oficial que el Sant Jaume  
jugarà a Quarta la lliga propera 
(plana 18).

El grup ebrenc de 
3a seria de 16 equips

AL GIRONA

Joaquin Celma està passant 
uns dies amb la família a Ca-
dis, de vacances. Tot i estar a 
la platja, això sí, poc exposat 
al sol, ja s’està documentant 
amb un llibre i preparant 
noves editorials per a Més 
Ebre. Per cert, el gratuït 
ebrenc farà el darrer número 
de temporada el 13 d’agost.  

David Silva, reforç de luxe per la Rapitenca

Celma, de vacances a Cadis

David Silva ‘Peke’ ja va estar a la Rapitenca. Després de passar 
per l’Ascó, el Castelldefels, l’Horta i l’Acero -a 3a Divisió- torna 
a la Ràpita. Es possible que encara falte per fitxar un altre juga-
dor de categoria superior que apuntalarà l’equip ofensivament. 

Carlos Gilabert, fitxa amb l’Ascó
Carlos Gilabert, davanter juvenil amb molta projecció, s’havia 
compromès amb el R Bítem. Li va sorgir la possibilitat d’entrenar 
amb l’Ascó i el Bítem no va posar impediments. Ara l’Ascó s’ha 
interessat per fitxar-lo i al jove davanter li ha fet il.lusió jugar en 
un equip de Tercera divisió. Ho va comunicar al Bítem que ha ha-
gut d’acceptar-ho, clicant la baixa. El jugador ha destacat el bon 
tracte, la comprensió i les facilitats que li ha donat el R Bítem. 
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UE SANT JAUME
És oficial: no competirà a Tercera 
catalana la propera temporada
Fa unes setmanes, Més Ebre 
ja va avançar que el Sant Jau-
me es plantejava no competir 
a Tercera catalana i que po-
dia fer-ho a Quarta. Aquesta 
setmana ja és oficial. Des del 
club així s’ha comunicat. 
El Sant Jaume no ha sumat 
cap punt en les dues darreres 
temporades, que s’han dis-
putat de forma parcial. En la 
primera, per la pandèmia, es 
va suspendre la lliga a les 23 
jornades. 
La decisió de la Federació, en 
aquell moment, va ser que no 
hi haguessin descensos. En la 
passada campanya, un cop es 
va reprendre la competició, 
del març al juny, el Sant Jau-
me tampoc va puntuar. 
La Federació va tornar a dic-
taminar que, per l’excepci-

onalitat de la situació, tam-
poc hi haurien descensos 
d’aquesta lliga passada.
Malgrat tot, des de la UE Sant 
Jaume, han analitzat la situa-
ció i han valorat que, tal com 
està el primer equip actual-

En un minut
*Camarles i el juvenil de 
preferent de Futbol Forma-
tiu van disputar el partit de 
festes, diumenge passat.  El 
Camarles comptava amb 9 
jugadors del primer equip, 4 
juvenils i 3  del filial. I sense 
haver començat els entre-
naments. Formatiu es va im-
posar 2-4 amb gols  d’Aleix 
Bertomeu (3) i de Martínez. 
Samu i Rollan van marcar pel 
Camarles. 

*El Santa Bàrbara ha incor-
porat a Alberto Monforte 
que va jugar a la Sénia, l’Al-
deana i a l’Ulldecona. S’afe-
geix a la llista d’incorporaci-
ons del mister Toni Sánchez.

*Raimon, jugador que esta-
va al Santa Bàrbara, ha fitxat 
amb el Jesús i Maria. 

*El porter Carlos Panisello 
s’incorpora a l’Aldeana.

*El Benissanet i el Móra la Nova 
van empatar en el partit de 
Festa Major (1-1). Pau Muñoz, 
que ha tornat al Móra la Nova 
després de jugar la represa de 
la competició amb l’Olímpic, va 
obrir el marcador. Jacob, re-
cent fitxatge del Benissanet, va 
empatar. Demà dissabte (19 hs), 
el Benissanet tornarà la visita, 
ara en Festes  a Móra la Nova.

*Josep Maria Lleixà seguirà una 
temporada més com a delegat 
del R Bítem i, d’aquesta forma, 
continua ampliant la llegenda 
després de més de 4 dècades a 
les banquetes, com a entrena-
dor i delegat.

* El Ginestar segueix sense no-
vetats. Dilluns vinent hi haurà 
una reunió amb els jugadors 
que en principi es disposaria. 
Cal esperar que en aquesta re-
unió es pugui decidir el futur del 
club per la temporada propera. 

MÉS NOTÍCIES

Es confirma el que 
va avançar Més 
Ebre. El Sant Jaume 
renuncia a jugar a 
Tercera, ho farà a 
Quarta

Les Nits de Campions, per dis-
tingir els campions de Lliga, 
han canviat enguany de for-
mat a causa de la pandèmia, 
i es lliuren els guardons amb 
limitació de persones. A les 
Terres de l’Ebre l’acte es va fer 
divendres passat.

Campions ebrencs 20/21
Ascó (1a catalana)
Ebre Escola (3a catalana)
Tortosa B (Quarta catalana)
FF Terres de l’Ebre (juvenil 1a)
Ebre Escola (juvenil 1a)
Tortosa (cadet 1a)
FF Terres de l’Ebre (cadet 1a)
Tortosa (infantil 1a)
Amposta (infantil 1a)
FF Terres de l’Ebre (aleví 1a divi)
AEF Alcanar (aleví 2a divisió)
Rapitenca C (aleví 2a divisió)
Ametlla (aleví 2a divisió)
Ulldecona (benjamí 1a divisió)
Rapitenca C (benjamí 1a divi-
sió)
FF Terres de l’Ebre (2a D juvenil 
femenina)
La Plana Femení (femení F-7)
AmpostaFS (1a D aleví futbol 
sala)
Experience Amposta (cadet 
futbol sala 1a divisió)
JE Móra la N (cadet 2a divi fut-
bol sala)
Amposta FS (1a divisió femeni 
F Sala).               Nota i fotos: FCF

TERRES DE L’EBRE                    NIT DELS CAMPIONS

ment, el més recomanable és 
fer un pas enrere i començar 
a competir a Quarta catala-
na, per poder començar una 
nova etapa. I, a més, con-
siderant que l’equip no ha 
puntuat en el que s’ha dispu-
tat de les dues darreres tem-
porades. 
Per tant, l’equip santjaumero 
jugarà a Quarta. 
Si afegim la més que possible 
retirada del Batea, el grup de 
Tercera, que era de 18 equips, 
quedaria en 16. 
Per tant, es preveien 3 des-
censos i ara n’hi haurà un, 
més si hi ha compensacions 
amb descensos ebrencs de 
2a. 
El grup de 3a catalana, 22/23, 
està previst també que sigui 
de 16 equips.  
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Torna a estar 3a divisió; tercera eta-
pa. Una població de 1.500 habitants 
es converteix en el segon club de la 
província (La Pobla és filial). Serà la 
vuitena campanya a la Tercera divi-
sió i l’última com a president d’An-
dreu Muñoz. L’equip s’ha reforçat per 
mantenir una categoria que serà molt 
competitiva. Si es complica la perma-
nència, es fitxarà a la segona volta. 
S’ha renovat part del bloc de l’ascens. 
La bomba ha estat el fitxatge de Ba-
dia que jugava a la 1a divisió de Po-
lònia. Baixes Jaime (Rapitenca), Quim 
(Amposta), Kader (Ampolla), Fuertes 
(Móra), Quim (Amposta), Joel (Torto-
sa), Hugo (Gavà), Jani, Humbert, Ivan 
(Pobla B), Fornós (Ebre E). Fitxatge de 
futur de darrera hora: Carlos Gilabert.

FC ASCÓ
EL SEGON EQUIP DE LA PROVÍNCIA

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
3
3
3
2
BENICARLÓ
S JOSÉ (EIVISSA)
POBLA 
2
3
3
3
GANDESA
PIAST GLIWICE
LA POBLA
CATLLAR
2
2
LA CAVA

ALEJANDRO VERDEJO
ERIC RODA 

JORGE GRANADOS 
NOÑO

ALEIX CUENCA
GENIS ARRASTRARIA

RAFA LLOP
SERGI CALIZ

ION PERELLÓ
FERRAN MESEGUER 

NICO DIAZ 
MARCEL MESEGUER

MARC BLANCH
GERARD BADIA

ALBERT MIRAVENT
HAMIR A

POL BENITO
ADRI FERNÁNDEZ
CARLOS GILABERT

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF 
DEF
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
3 DIV
1 CAT
1 CAT
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
1 CAT

POSICIÓ

 1
 9
 20
7 
6 
11
1
6
1

TÈCNIC
GERMAN INGLÉS
GERMAN INGLÉS

JORDI FONT
LEONARDO LOPEZ JIMENEZ/MIKI

SANTI CASTILLEJO
SANTI CASTILLEJO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO

 

Equip més veterà de la 2a catalana, 
complirà la vuitena campanya. És dels 
que menys canvis fa a la banqueta: des 
del 2011, sol 4 entrenadors. Es manté 
part del bloc i arriben bons fitxatges 
que tots poden ser titulars. Destacar 
la tornada de Samu, serà la tercera 
etapa, i encert amb els fitxatges de 
Fages i Céspedes. Se’n va anar Ivan 
Páez i no es va poder fitxar a Kàder i 
Nacho. Quedarà en la 1 fase entre els 
cinc primers. El millor per al Camarles 
és que segueix Bertomeu com a se-
cretari tècnic i cap de la Cantina. Por-
ta tota una vida i el proper any publi-
carà la història del seu club. Segueix 
Alberto López, un tècnic que treu bon 
rendiment a les seves plantilles. Man-
tindrà la categoria amb comoditat.

CF CAMARLES
MILLOR FITXATGE: SEGUEIX BERTOMEU

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
2
2
3
4
CAMBRILS UNIÓ
AMETLLA
AMETLLA
11
4
6
CAMBRILS UNIÓ
2
2
4
2
2
2
CAMBRILS UNIÓ

AARON GABELA
SELU

BRIAN BERTOMEU
ROGER BENAIGES
VICTOR REALES

JOSU RIGAL
XAVI FAGES

ALEIX CESPEDES
PAU SANSALONI 

SERGI REALES  
VICTOR PUJOL  
IVAN BRUNO

PABLO GARCIA
ERIC AUÑON

JAUME CURTO
MARCEL GUIU

MOHA HAROUDA
ROGER ROYO
SAMU GARCIA  

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
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
2 CAT
2 CAT
3 CAT
3 CAT

POSICIÓ

-
10
6
4
5
7
12
1
8

TÈCNIC
ALBERTO LÓPEZ
ALBERTO LÓPEZ

KIKI
KIKI

XAVI CID
XAVI CID

XAVI CID/BARTOLO
BARTOLO MECA 
BARTOLO MECA
BARTOLO MECA

 

En 8 anys, ha passat de ser un equip 
de quarta catalana a pujar a Segona. 
L’èxit, entre d’altres, és de tres engi-
nyers, Pau Jornet, Miquel Royo i David 
Espuny, tots tres a la directiva, i Lluís 
Matamoros, biòleg, que va encertar 
amb la contractació del míster, Pepe 
Balart, que coneixia a gran part de ju-
gadors per haver-los tingut en futbol 
base. Equip jove, que fa un bon futbol 
i això potser clau per mantenir-se en 
la categoria. Es manté el bloc i només 
una baixa important: Arnau (Ampos-
ta). L’únic repte és la permanència i 
estic segur que l’aconseguirà. Jugarà 
amb el seu germà gran, el Tortosa. 
L’únic handicap que té és que disposa 
d’un pressupost molt limitat i no pot 
entrar en la guerra de fitxatges.

EBRE ESCOLA
HUMILITAT I BON FUTBOL

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
2
3
3
5
2
3
3
S BÀRBARA
ASCÓ
4
2
3
3
JUVENIL
3
3
3
4
2
4

JORDI PRIETO
JAUMEZ

MARCO PINO
ALBERT MARCH

ERIC ESPUNY
JORDI  ABELLÓ
MARC  AYUSO
PAU MONCLÚS

MARC TENA
ERIC FORNÓS

ARTEM 
FERRAN BUERA

LACHEM
AMINE

JOAN CODORNIU
ROGER

CARLES TORNEL
CAMPANALS
JORDI CIRERA

OUSSAMA 
PEP MONTESÓ

POR
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MED
MED
MED
MED
MED
MED
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

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

CATEGORIA
    2  CAT 
    3 CAT 
    3 CAT
    4 CAT 
    4 CAT
    4 CAT
    4 CAT
    4 CAT
    4 CAT

POSICIÓ

1
8
2
6
7
11
10
11

TÈCNIC
PEPE BALART
PEPE BALART

XAVI SUBIRATS
XAVI SUBIRATS

EULOGIO GINÉ/XAVI SUBIRATS
EULOGIO GINÉ
XAVI VAQUER
XAVI VAQUER
XAVI VAQUER

 

Semblava que s’acusaria la marxa de 
Paco Gilabert, que va estar 12 anys 
com a president, però el club s’ha re-
fet amb nova enèrgia a la directiva, 
amb el president més jove del futbol 
ebrenc, Llàtzer, 23 anys i amb gent de 
futbol com els germans Capera o Dani 
Pitarque. Segueix part del bloc de la 
temporada passada, amb només tres 
baixes: Àlex Pérez (J i Maria), Guillem  
(Tortosa) i Pau Prados (Reddis). Fitxat-
ges de qualitat, destacar a Pepo que va 
estar a l’Ascó i Carles Kàder, un roda-
món, que marcarà uns 17 gols mínim. 
L’Ampolla té molta pòlvora amb Ra-
bassó, Jusi, Enric, Pepo, Kàder...
Ha d’estar en la lluita per les primeres 
places de la primera fase. No patirà. 

CF AMPOLLA
MOLTA PÒLVORA A LA DAVANTERA

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
2
2
6
7
FLORESTA JUV
CAMBRILS 
10
4
2
6
2
ESPELEÑO
FUTBOL FORM.
CAMBRILS
2
3
2
ASCÓ

CARLOS BELTRI
AITOR ARASA

POL NAVARRO
ÒSCAR RUIBAL 
ERIK GARRIDO

PAU BERTOMEU
GUI. LAZCANO

MARC PERELLÓ
JOEL SARMIENTO

JORDI TOMÀS
GERARD FRANCH
ALEIX ZARAGOZA

CRISTIAN PEPO
ALBERT RAMÍREZ

JUSI
GERARD MIQUEL

ENRIC SALAS
ALBERT RABASSÓ

CARLES KÀDER

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
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
     3 CAT
     3 CAT
     2 CAT
     2 CAT
     2 CAT
     2 CAT

POSICIÓ

-
11
5
1
3
14
13
6
11

TÈCNIC
GERARD CAPERA
GERARD CAPERA

ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI

DAVID BURGOS 
BALTASAR CAPERA

MIQUEL COTAINA/ROJAS
MIQUEL COTAINA
MIQUEL COTAINA

PLANTILLES 2021/22          JOAQUIN CELMA
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PLANTILLES 2021/22          JOAQUIN CELMA

 

Cinquena temporada consecutiva de 
l’equip senienc en aquesta categoria 
i setena del mister Serrano, rècord 
Guines. Ha marxat el crac Callarisa al 
seu rival, l’Ulldecona, però l’equip serà 
molt competitiu. Defensa amb grans 
puntals, més un centre reforçat per 
la tornada de Lleixà i el fitxatge d’Ivan 
Gasparin. I a la davantera, molta pò-
lvora amb Roberto, que fou màxim 
artiller en el torneig de la 2a catalana, 
l’argentí Nico, Joan Zaragoza, el jove 
Enric i Lluís Capitan, que ha de ser 
l’any de la seua explosió. 
Una de les claus d’aquest club és el 
seu vicepresident Boro, que fa una 
tasca que no té preu perquè aquest 
equip estigui cada any el més alt pos-
sible.

CF LA SÉNIA
RÈCORD GUINNES DE SERRANO

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

5
ROQUETENC
3
4
3
3
7
2
2
13
TORTOSA
12
2
3
ROQUETENC
RAPITENCA
2
3
2
3
9
7
3

ANDREU BORRÀS
GERARD ESTORACH

ROGER GARCIN
SERGI GASPARIN
PABLO V. VUGA

SERGI CID
JORDI ESCUBEDO
AYOUB BOULALI
DANI MARTINEZ
XAVI POMADA

IVAN GASPARIN
GERARD ESTRELLA

ALEIX GAVALDÀ
DAVID BLANCO
ALEIX CABALLÉ
MARC LLEIXÀ

LLUÍS CAPITAN
JOAN LABÈRNIA
ENRIC QUEROL

ROBERTO MÀRQUEZ
JOAN ZARAGOZA

IVAN CAPITAN
NICO

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
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 
 3 CAT 
 3 CAT 
 3 CAT 
 3 CAT
 3 CAT

POSICIÓ

 -
 4
 9
 6
 1
 8
11
9
4

TÈCNIC
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO 
JUANJO SERRANO 
JUANJO SERRANO 
JUANJO SERRANO 

ÒSCAR MASSETI/JUANJO SERRANO
MARCE 
JUANMI

PLÀCID CORTIELLA

 

Equip consolidat a la Segona catalana. 
Objectiu és mantenir la categoria i no 
patir. Segueix el míster Andreu Fibla 
que en el seu debut la passada cam-
panya no va tenir temps per treballar 
per l’efecte covid. La gran novetat és 
el fitxatge estrella, Callarisa, procedent 
de la Sénia. I amb mini culebró perquè 
la Sénia no li volia donar les baixes, a la 
fi hi va haver pau. L’Ulldecona s’ha anat 
renovant i només queda com a vete-
rà el gran capità, Moha, que ha tingut 
moltes ofertes. L’equip té 14 jugadors 
de la localitat, amb diversos juvenils. 
Mantindràn la categoria però difícil en-
trar als play off. Faran la pretemporada 
Pau Subirats, Moha (Calig) i Nacho (Vi-
naròs). Al gener, jugarà Pere Estellé, un 
cop recuperat de la seva lesió.

CF ULLDECONA
CALLARISA, FITXATGE MEDIÀTIC

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

3
2
2
4
6
3
2
2
2
INACTIU
2
2
2
2
AMETLLA
CATALÒNIA
RAPITENCA
3
2
2
LA SENIA
F FORMATIU

ORIOL MORERA
LLLUC GARCIA

XAVI CARDONA
PAU MORERA
MOHA HADRI
MIGUEL ROIG 

JOAN MARTINEZ
ALEX PASALAMAR

URIEL SANTANA
GIL ROMEU

JOAN CANALDA
JAWAD EL CHAQUAL

IVAN VALLES
IVAN ESCALA

KAZU
JOSEP CALLAU
PERE ESTELLE

MIGUEL CALLARISA
GERARD RUIZ

CRISTIAN REGOLG
DAVID CALLARISA

ALBERT ZARAGOZA

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
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
2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

POSICIÓ

-
6
7
7
8
6
2
4
3

TÈCNIC
ANDREU FIBLA
ANDREU FIBLA

ALBERT BEL 
EDU MARIN  JORDI CARDONA/GILABERT

TEIXIDÓ
TEIXIDÓ/ENRIC ALAIXENDRI

SERGI NAVARRO
PEDRO GARCIA

JORDI SANSANO/PEDRO GARCIA
JORDI SANSANO

 

Molt pocs clubs de Catalunya poden 
dir que tenen un president com Jo-
aquin Roda, amb 36 anys al càrrec. 
I un jugador de 43 anys, Emili, que 
porta 19 anys en aquest club. Se-
gueix gairebé tot el bloc només dues 
baixes importants, Sorolla i Victor. 
Continua el míster Jordi Vallés, amb 
Dani Pellicer  com a preparador físic. 
S’han reforçat amb jugadors experi-
mentats. L’inconvenient és la marxa 
del jove Carlos Gilabert a l’Ascó, quan 
ja estava fitxat. No se li ha posat cap 
problema perquè marxés. Però és un 
contratemps important. L’única meta 
és mantenir la categoria, al tenir un 
pressupost molt limitat. No serà fàcil. 
És un miracle la tasca d’aquest club 
històric.

UE R BITEM
UN CLUB MIRACLE

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

4
2
3
7
4
S. BÀRBARA
CATALÒNIA
ULLDECONA
3
5
3
3
3
ALDEANA
3
19
3
2
 

ALEIX REOLID
JUANJO CENTELLES

BADRERIN BENKIRAN
JORDI FABREGAT 

MARC VILARROYA 
ALBERT NOGUERA
JOSEPH ONGOLA

ALEX JUAN 
ABAGHAD MBAREK
ALEIX CHAVARRIA

ERIC VILANOVA
MIMOUM HADDOU

VICTOR PAULINO
TONI ONDAZABAL

DAVID VIÑA
EMILI DESCARREGA

GERARD BALADA
YASSINE EN NOUNY

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
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
2 CAT
2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT

POSICIÓ

S/F
1
11
5
4
11
3
8
10

TÈCNIC
JORDI VALLÉS
JORDI VALLÉS
JORDI VALLÉS
DAVID GARCIA

PARRA
PARRA

NACHO/DANI SERENO
SERGI NAVARRO
SERGI NAVARRO

MIQUEL BES

 

L’ascens a la segona catalana ja va ser 
una fita i, a més, s’ha consolidat a la ca-
tegoria: serà la seva quarta campanya, 
mantenint la política de jugadors de la 
zona. O sigui, segueix l’estela del Bil-
bao. Conserva tot el bloc, les úniques 
baixes: Pere, Marc font, Roger Martos 
(Amposta) i Barrufet que per motius 
laborals no pot jugar i es queda a Be-
nissanet. Han fitxat bé i amb jugadors 
que han de ser titulars. Nando Garcia va 
deixar un gran sabor de boca amb dos 
grans Temporades. El relleu l’ha agafat 
un vell conegut, Ambrós Segura, un 
tècnic molt preparat. Mantindrà la cate-
goria. Únic handicap: de moment Agus 
no comença i no sé sap si farà un any 
sabàtic o si pot tornar per Nadal.

C AT M NOVA
EL BILBAO DE LES TERRES DE L’EBRE

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

8
ASCO
6
4
5
4
4
3
FLIX
REDDIS
3
9
5
2
4
2
OLIMPIC
JUVENIL
5
4
4
6

RICARD GINÉ
SERGI FUERTES
ALEIX MUÑOZ 

ALEXIS PEDRAZA
JOAN BATISTE 
JOAN PIQUÉ 
PAU MUÑOZ
QUIM TORNÉ

ARNAU CERVELLÓ
GUILLEM FORéS
EDGAR OLVERA

EDU LLOP 
FREDERIC GINÉ 
JOAN AVANTE
MARC VERNET

NIL GASEMI
SERGI VILA

ALAN 
AGUS FORNÓS

GERARD  ROIGE 
JAUME GUIU 

YASSINE AYADI 

POR
POR
DEF
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
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
3 CAT
4 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

POSICIÓ

-
9
10
2
1
14
10
12
6

TÈCNIC
AMBRÓS SEGURA
AMBRÓS SEGURA
NANDO GARCIA
NANDO GARCIA
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO

AMBRÓS SEGURA
AMBRÓS SEGURA
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EL PERELLÓ, 
EQUIP 
REVELACIÓ DE 
LA COMPETICIÓ 
DE BITLLES 
El C.B. Siuranenc d’Horta 
es proclamà campió de la 
dissetena edició de la Copa 
Generalitat de Bitlles Cata-
lanes, en imposar-se en la 
“Final a quatre” disputada el 
passat diumenge 25 de juliol 
a les pistes de bitlles de Torre 
Mena, al barri de Llefià de 
Badalona. L’equip barceloní es 
va imposar en una gran final 
al Auto Nayox Seat Tàrrega. 
El Siuranenc va vèncer en 
semifinals a El Perelló, l’equip 
revelació de la competició, per 
382 a 358 punts, després d’un 
molt bon inici de partida dels 
del Baix Ebre. 

TRIAL: RAGA, 
QUART A LA 
GENERAL 
El Nacional de Trial va passar 
per Pobladura de les Regueras, 
Lleó. Dos intensos dies de cur-
sa amb puntuació independent 
en què sortir líder de la provisi-
onal seria clau per encarar la 
recta final de campionat. El 
pilot faldut Adam Raga (TRRS) 
va finalitzar en tercera posició 
de la primera jornada. I va ser 
quart en la segona. A hores 
d’ara, és quart a la general. 

BAIXADA DEL 
RENAIXEMENT 
L’egarenc Mario Guillen va 
guanyar la 19a Baixada del 
Renaixement d’aigües obertes. 
El nedador del Club Natació 
Terrassa  assoleix el primer 
triomf després de moltes 
participacions en aquesta 
prova pel riu Ebre entre Xerta 
i Tortosa. En aquesta edició, 
van participar 145 nedadors.  
46 en categoria femenina i 99 
en masculina. Aida Bertran 
(Club Natació Barcelona) fou 
la guanyadora en categoria 
femenina. La Baixada del 
Renaixement consisteix en 
recórrer el trajecte del riu entre 
Xerta i Tortosa, 12,522 metres. 

MÉS 
NOTÍCIES

JOCS OLÍMPICS DE TÒQUIO

PATINATGE ARTÍSTIC

Aina Cid i Virginia Díaz, sisenes 
a la final de dos sense timoner

Campionat de Catalunya, infantil i aleví

L’ampostina Aina Cid i la càn-
tabra Virginia Díaz, tres vega-
des medallistes europees en 
dos sense timoner, van ocupar 
la sisena plaça en la final dels 
Jocs Olímpics de Tòquio, en 
la qual es va imposar el bot de 
Nova Zelanda (6.50.19).
Grace Prendergast i Keri 
Gowler, campiones del món en 
2019, són les noves campiones 
olímpiques. La plata va ser per a 
Rússia, a 1.26, i el bronze per al 
Canadà, a 1:91.
Cid i Díaz, bronze continental 
enguany, campiones d’Europa 
en 2019, no van poder seguir el 
ritme de la final i van marxar en 
la sisena posició des de sortida 
fins a la meta en el Canal Sea 
Forest, en la penúltima jornada 
del rem olímpic. Les opcions de 
medalla eren complicades però 
hi havia esperances de que la 

El cap de setmana passat va 
tenir lloc a Ripollet el cam-
pionat de Catalunya de pa-
tinatge artístic infantil i aleví.
En categoria infantil, Alba 
Duch va aconseguir la 4a 
plaça i el bitllet al Campionat 
d’Espanya. La patinadora del 
club aldeà va fer un curt que 
li va donar la 2a plaça provi-
sional.
Aroha Troncho, després  
d’aconseguir la 5a plaça pro-
visional al disc curt, va gua-
nyar-se la 9a plaça en un 
campionat on el nivell era 
molt elevat.
Alba Arribas va classificar-se 
en 17a posició tan al curt 
com al llarg però per la suma 
de punts va aconseguir la 19a 
posició.
Pol Forné, després de fer un 
disc curt perfecte i quedar 
primer, va baixar a la segona 
plaça en un disc llarg on va 
cometre algun error d’ele-
ments tècnics.
Enzo Pagnoni va aconseguir 
la 3a plaça provisional al disc 
curt i la 4a plaça en total des-
prés d’una imprecisió al disc 
llarg.

resolució de les primeres tres 
places fou mes tancada. No 
obstant, cal destacar la compe-
tició que han fet Cid i Diaz. En el 

Alba Duch, Pol Forné i Enzo 
Pagnoni van aconseguir el 
bitllet per al campionat d’Es-
panya.

Aleví
Maria de Esteban va millorar 
tècnicament respecte el cam-

pionat de Tarragona i va acon-
seguir la 3a posició al Campi-
onat de Catalunya aleví. Maria 
va demostrar elegància i bon 
patinatge a la pista.
Per la seua part, Ferran Arasa 
va aconseguir la primera plaça 
proclamant-se campió de Ca-

cas d’Aina, és un orgull per Am-
posta i per les Terres de l’Ebre, 
per la seua trajectòria, ara amb 
un diploma olimpic. Amposta 

ha viscut els Jocs els darrers 
dies amb il.lusió, fent costat en 
les matinades olímpiques, a la 
seua esportista d’elit. 

talunya. 
El patinador del  club de l’Al-
dea va demostrar superioritat 
respecte la resta de partici-
pants.
Els dos patinadors es van  
classificar per al campionat 
d’Espanya.
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Transformar les activitats 
quotidianes en activitats 
divertides per poder gaudir 
amb els nens, és una de les 
claus de la convivència en 
la família, i a més fomenta-
ran el seu sentit de la res-
ponsabilitat, autosuficièn-
cia i autoestima.
Sovint fer que els petits de 
la casa mengin fruita no és 
fàcil, amb aquesta recepta 
podeu preparar les pirule-
tes de fruita amb xocolata!

• Fruita
• Xocolata per postres
• Xarop de xocolata o crema 
de cacau
• Pals de polo

Prepara una safata amb sufici-
ent superfície per col·locar els 
“gelats” separats entre si, cober-
ta amb paper de forn. Parteix la 
fruita que triïs en trossos prou 
grans per poder clavar-los en un 
pal de polo. Clavar la fruita als 
pals de polo, i posar-los mínim 
una hora en el congelador en 
la safata que hem preparat amb 
anterioritat. Quan la fruita estigui 
gairebé congelada cal treure-la 
del congelador i recobrir-la de 
xocolata, per a això podeu fer-
ho de diverses maneres:
a) Fondre xocolata per a postres 
en el microones (és molt senzill: 
només cal posar-ho a baixa po-
tència durant un minut i després 
treure i remoure fins que es que-

PIRULETA DE FUITES
AMB XOCOLATA

INGREDIENTS:  

PREPARACIÓ: di completament fos)
b) Si optes per cobrir les piru-
letes amb crema de cacau o 
xarop no hauràs de preparar la 
xocolata, però no quedarà una 
capa cruixent per fora.
Treure la fruita del congelador, 
i agafant-la pel palet mullar-la 
a la xocolata o amb la crema 
de cacau o el xarop fins que 
quedi coberta. Això admet 
moltes opcions així que... Ima-
ginació!
Perquè quedin encara més cri-
daners podeu posar ametlles o 
avellanes picades per fora, fi-
deus de xocolata o “guspires” 
de colors.
Ara cal ficar-los una altra ve-
gada al congelador fins que 
la xocolata quedi dura ... 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

L’amor sembla que 
et fa anar de bòlit 
i el que voldries és 
tranquil·litat. Reflexio-
na sobre si això el 
que desitges. Si no 
ho vols, potser toca 
posar una mica de 
distància.

aquari
21/01 al 19/02

Hauràs de fer 
conscient a la parella 
que tu també exis-
teixes, ja que es pot 
mostrar una mica 
egoista. Si exposes 
o cerques clientela, 
els altres estan més 
receptius.

escorpí
24/10 al 22/11

Un assumpte profes-
sional prometedor 
sembla que, per ara, 
es frena o bé queda 
postergat. En l’amor 
segueixes actuant 
de manera prudent, 
però ja t’atreveixes 
a pronunciar-te.

balança
24/09 al 23/10

Venus i Mart per 
Casa XII afavoreixen 
els amors ocults o 
els sentiments que 
no goses manifes-
tar. Gaudeixes de 
trobades amistoses 
i d’alguna escapada 
per desconnectar.

àries
21/03 al 20/04

Amb Venus i Mart 
per Casa VI, és 
hora d’atendre la 
salut. També ets 
més conscient que 
has d’augmentar 
l’exercici físic i trobar 
l’equilibri emocional 
a la teva vida.

cranc
22/06 al 23/07

Tens necessitat de 
controlar els hàbits, 
especialment pel 
que fa a la dieta, per 
guanyar en salut. 
Per altra banda, 
t’agradaria fer un gir 
laboral i provar altres 
sectors.

verge
24/08 al 23/09

El Sol a Casa XII 
propicia un temps 
de contenció i cau-
tela. Vols millorar el 
descans i cerques 
tècniques de rela-
xació que t’ajudin. 
Fins i tot penses a 
canviar el matalàs.

taure
21/04 al 21/05

Venus per la casa V 
pot afavorir un as-
sumpte amorós, però 
per algun motiu tu ho 
vius amb certa tensió 
o desconfiança. 
Potser cal alliberar-se 
d’algunes pors del 
passat.

peixos
20/02 al 20/03

El bon aspecte de 
Neptú amb Plutó, 
pot ajudar a oferir-te 
una visió més 
objectiva d’un tema 
que et preocupa. 
Una persona del teu 
interès, dona senyals 
que et correspon.

lleó
24/07 al 23/08

Mercuri amb el Sol 
a Lleó, inclina que 
tinguis un discurs 
una mica egocèn-
tric. Tot i això, pot 
ser positiu per orde-
nar idees i millorar 
la comunicació amb 
els teus.

bessons
02/05 al 21/06

Dies de més truca-
des i comunicacions 
vàries. Tornes a tenir 
notícies d’algun amic 
o amiga. Pot ser que 
hagis de resoldre as-
sumptes relacionats 
amb la comunitat de 
veïns.

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

Pot ser que un 
viatge planificat hagi 
de ser modificat per 
causes de pes o per-
què canvies d’opinió. 
Sigues prudent pel 
que fa a la salut i 
atén el teu costat 
emocional.

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

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

Contacto telfs:
 642066150 - 688303880

Sr. Javier.

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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My Mexican Bretzel, el 
primer llargmetratge de 

la directora Núria Giménez, 
se situa en la fina línia entre 
el documental i la ficció; i 
demostra que la mentida 
és només una altra manera 
d’explicar la veritat. 

El joc enigmàtic de la pel·lícula 
l’ha dut a reunir tres guardons 
dels Premis Gaudí 2021 com 
a millor pel·lícula documental, 
millor guió i millor muntatge. 
Als Premis Goya 2021 també va 
arribar a ser nominació de dues 
categories, la de millor direcció 
novell i la de millor pel·lícula do-
cumental. L’obra de Giménez va 
ser la revelació de l’últim festival 
D’A, liderant els rànquings dels 
títols més vistos i guanyant el 
premi del públic. My Mexican 
Bretzel és una proposta de fór-
mula poc convencional que ha 
aconseguit creuar la frontera del 
cinema independent i casolà per 
arribar als circuits oficials amb 
catifa vermella.

Com estàs rebent tot l’impac-
te del documental?
Estic molt agraïda i molt sor-
presa. No m’ho esperava, en 
absolut. Es fa una mica estany el 
contrast entre l’ambient general, 
aquest moment tant complicat 
que estem vivint, i estar perso-
nalment en un moment tant bo.

Què creus que ha cridat 
l’atenció dels jurats per no-
minar i premiar ‘My Mexican 
Bretzel’?
A mi em semblava que era una 
pel·lícula que podia tenir re-
corregut en un circuit determi-
nat de festivals de cinema. Una 
mica més experimentals, petits, 
independents. No m’esperava 
aquesta rebuda de la part més 
oficial. M’ha sorprès perquè la 
pel·lícula s’ha produït totalment 
fora de la indústria cinematogrà-
fica, sense cap tipus de suport o 
ajuda. Em fa molta il·lusió que un 
projecte independent, artesanal 
i fet completament «fora de» 
també pugui arribar a entrar en 

NÚRIA GIMÉNEZ
DIRECTORA DEL DOCUMENTAL 
‘MY MEXICAN BRETZEL’

aquest circuit.
En quin moment del procés 
de set anys de feina vas co-
mençar a casar les imatges 
amb el text i a donar forma 
a la història?
Va ser a partir del quart any. Els 
tres primers anys vaig estar fent 
dos processos paral·lels. Per una 
banda, escrivia tot el que em 
venia al cap. Per l’altra, estava 
experimentant amb les imatges, 
jugant. Tenia el punt de partida 
del material d’arxiu, una inspi-
ració total. Era com un viatge... 
que no sabia on em portaria. Em 
deixava dur i anava provant.
Fer un procés tant llarg és 
una lliçó sobre el mètode?
És que són processos llargs. 
És molt important que t’agradi 
molt fer-ho, sinó és molt com-
plicat. Tenir l’impuls inicial és 
molt fàcil, l’entusiasme al prin-
cipi és molt fàcil. Ho comparo 
una mica a quan t’enamores; al 
principi és tot fantàstic. Després, 
mantenir-ho és més complicat i 
sorgeixen obstacles, problemes, 
coses que no saps com resoldre. 
I què és el que et manté? Per mi, 
una certa obsessió. Per a mi, ha 
representat un refugi o un tem-
ple de llibertat total, de benestar.
El fet que la pel·lícula pràc-
ticament no tingui so, com 
canvia l’experiència de l’es-
pectador?
Vaig provar de posar-hi veu en 
off, perquè no volia descartar 
una cosa sense haver-la provat 
abans. I vaig voler-ho mostrar, 
per veure què en deia la gent. Per 
exemple a estudiants de cinema. 
Em van dir que quan sents la veu 
no et pots fixar tant amb la imat-
ge. En canvi, si no tens cap so, 
tota l’atenció està centrada en 
les imatges. És interessant veure 
les coses que et diuen respecte 
aquesta experiència amb el so. 
Un senyor, a La Garriga, durant 
el col·loqui posterior a una pro-
jecció, em va dir que per primera 
vegada, estant al cine, no havia 
obert la bossa de crispetes i la 
llauna de Coca-cola. Això de-
mostra que tenim una relació 
amb el silenci complicada; no 

hi ha llocs on compartim el si-
lenci amb altres. La gent se sent 
una mica incòmode, en les pro-
jeccions. Al principi, qui ho està 
veient creu que hi ha un proble-
ma tècnic. Després la gent es 
deixa dur i acaben pensant que 
és brutal el silenci de la sala de 
cinema.
Els espectadors del documen-
tal han necessitat buscar a 
Google què hi ha de veritat 
en el que expliques. Una 
història té més valor per ser 
real?
Per a mi no té més valor en fun-
ció de si és real o no. Entenc 
perfectament la curiositat que 
genera; jo sóc la primera que 
sempre ho va a buscar tot. Com 
que ens fa sentir emocions re-
als, també vols que sigui veritat. 
La meva mare, quan va veure la 
pel·lícula, em va dir que havia fet 
un retrat més veritable dels seus 
pares del que hagués fet si ha-
gués intentat explicar la història 

real. Això és molt significatiu.
A la pel·lícula, qui porta la 
càmera és un home. I has ha-
gut de construir una història 
de veu femenina amb l’edi-
ció. Com es fa, això?
Experimentant, explorant ca-
mins i deixant-te dur per les 
imatges, per la mirada d’ell. Ell 
és qui controla la càmera i es 
nota que, fins i tot quan ella el 
filma, ell és qui controla l’acció. 
A ella li podem veure algun gest 
de quan no està gaire bé o de 
quan està trista. Però ell sempre 
va impecable. Ell decidia quan li 
donava la càmera. És molt inte-
ressant mostrar el contrast amb 
aquesta mirada.
El reglament dels Gaudí 
no permet que ‘My mexi-
can bretzel’ optés a millor 
pel·lícula. Què en penses, 
d’aquest reduccionisme al 
què es sotmet el gènere do-
cumental, que només opta a 
la seva pròpia categoria?

No he entès mai perquè hi ha 
aquest tipus de prejudici. Al final 
tot és cinema. Quan em pregun-
ten si és un documental o una 
ficció... sempre responc que és 
una pel·lícula! Per a mi ja és ana-
crònica, aquesta diferenciació. 
Jo li diria no-ficció, però crec 
que és una cosa més àmplia. En 
els premis, hauria de tenir tot el 
mateix valor.
Com has viscut l’experiència 
del festival ‘on-line’? Com 
t’agradaria que evolucionés 
aquesta fórmula?
Òbviament no podem lluitar 
contra el tema on-line, vivim 
tots a través d’internet. Penso 
que seria molt important trans-
metre a les generacions que ve-
nen el que representa viure l’ex-
periència de veure una pel·lícula 
a la sala de cinema. És incompa-
rable i insubstituïble. No es trac-
ta de les condicions tècniques, 
sinó de que és una experiència 
compartida i això ho converteix 
en una experiència molt més 
poderosa.
Amb què et vindria de gust 
seguir experimentant, en el 
proper projecte?
Una de les coses que vull fer 
és escriure el Llibre vermell de 
l’escriptor i pensador que inven-
to en el documental, Paravadin 
Kanvar Kharjappali; tinc mol-
tes ganes de fer-ho. És diver-
tit i m’ho passo bé. Em permet 
aprendre sobre llibres místics, 
misteriosos i màgics que hi ha 
hagut al llarg del segle. A nivell 
d’audiovisual, tinc moltes ganes 
de fer una ficció, un rodatge de 
ficció.

“TENIM UNA 
RELACIÓ 
COMPLICADA AMB 
EL SILENCI, NO 
HI HA LLOCS ON 
COMPARTIR-LO”

Amic: Anna Fernàndez i Joan Salicrú (Clack)


