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Descens moderat de les dades de la pandèmia
 a les Terres de l’Ebre, 

tot i que el risc de rebrot encara és elevat

                     P3

Les dades baixen tímidament. No obstant, la baixada encara no es veu reflectida en la pressió 

hospitalària ni a l’Atenció primària. El sistema sanitari ebrenc segueix molt tensionat.
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EDITORIAL
Fem homenatges i girem full?Edita:

És sorprenent, per lo 
negativa que és, l’actual 

situació que tenim a 
Catalunya en relació amb la 
Covid.
Ja no es tracta de la densitat 
de població o dels fluxos d’in-
tercanvi que tenim, perquè es-
tem molt pitjor, per exemple, 
que Madrid, un territori enca-
ra més dens i amb uns nivells 
d’intercanvi de població més 
elevats i amb un aeroport, Ba-
rajas, que enregistra un tràfic 
que no té res a veure avui amb 
el del Prat. Ens qüestionem la 
capacitat de control del SARS-
CoV-2 i el perquè estem molt 
més malament que la mitjana 
espanyola. Les xifres posen en 
evidència unes diferències in-
explicables. Els casos diagnos-
ticats per 100.000 habitants, 
el que es denomina incidèn-
cia acumulada, és, aquesta 
passada setmana, de 1.145,23 
per a Catalunya i 692,86 per a 
Madrid. Per què estes radicals 
diferències? Que està fallant? 

Precisament Madrid s’ha ca-
racteritzat per una actitud que, 
comparada amb les mesures 
de Catalunya, podríem qualifi-
car de molt laxa, recordem les 
crítiques a Ayuso, per contra, 
Catalunya al llarg dels mesos 
s’ha anat apuntant sempre a 
la franja de comunitats au-
tònomes amb mesures més 
restrictives. Però, en esta  fase 
final, els resultats són sorpre-
nents. Quina és la causa? El 
govern català té l’obligació 
d’informar a l’opinió pública 
el perquè d’aquestes radicals 
diferències amb la resta d’Es-
panya i sembla difícil atribuir 
l’explosió de Covid que viu 
Catalunya, la pitjor d’Europa, 
a una sola causa com seria els 
macro botellots que de forma 
sistemàtica s’han desplegat, 
sobretot a Barcelona davant 
la impotència de les autoritats. 
Segur que aquest fet lligat a 
l’alta taxa de transmissió de la 
variant Delta ha facilitat la seva 
propagació. Però molt ens te-

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

mem que tots aquests orígens 
no haurien tingut la resultant 
d’unes UCI a prop del col·lapse 
just entrar a l’agost, el mes de 
les vacances. Recordem-ho: 
quan la segona i tercera ona-
da, i després de l’experiència 
del gran confinament, queda-
va clar, i va ser objecte de pà-
gines i pàgines i temps i temps 
en els mitjans de comunicació, 
que la clau de volta per con-
trolar la pandèmia abans de la 
vacuna era la detecció ràpida 
dels portadors, el rastreig efi-
caç dels contactes produïts i 
l’aïllament d’aquests contac-
tes inicialment al llarg de  ca-
torze dies, després reduïts a 10 
(que ara amb la nova mutació 
semblen excessivament op-
timistes). Aquesta necessitat 
de control era  tan  necessària 

aleshores com ara. La vacu-
nació protegeix la població, 
però és evident que fins que 
no arribi la immunitat de grup 
no s’impedirà la seva propaga-
ció. Això sí, hi ha hagut ja dos 
homenatges a les víctimes, 
però cap rendiment de comp-
tes. Ens oblidarem dels greus 
errors reiterats i de les causes 
que han conduït als més de 
80.000 morts? Ens oblidarem 
de l’enfonsament de l’econo-
mia del qual encara no hem 
sortit?  Ens  oblidarem de la 
falta de llits d’UCI i de respira-
dors que haurien pogut salvar 
vides?  Ens  oblidarem de les 
morts dels més vulnerables, i 
de les residències convertides 
en inferns quan hi entrava el 
virus? Anirem d’homenatges i 
girarem full?

Davant del debat generat per la 

possible incorporació del concepte 

violència obstètrica en la reforma 

plantejada pel Ministeri d’Igualtat 

del govern espanyol de la llei de 

salut sexual i reproductiva i de la 

interrupció voluntària de l’emba-

ràs (llei de l’avortament), la Societat 

Catalana d’Obstetrícia i Ginecolo-

gia (SCOG) i el Consell de Col·legis 

de Metges de Catalunya (CCMC) 

desitgem expressar la nostra posi-

ció: 

• L’ús del terme violència obstètri-

ca genera rebuig en la majoria de 

professionals de la salut, en la me-

sura que suggereix intencionalitat i 

voluntat d’exercir violència envers 

les dones. Els professionals perce-

ben que es qüestiona la seva pro-

fessionalitat quan l’objectiu de tot 

professional és vetllar per la salut 

i el benestar de les persones que 

assisteix.

• Malgrat la incomoditat que el ter-

me violència obstètrica pugui ge-

nerar, ha estat reconegut internaci-

onalment i adoptat per les Nacions 

Unides i per la Comissió Europea, 

entre d’altres organitzacions i ins-

titucions. La pròpia Generalitat de 

Catalunya l’ha regulat i n’ha definit 

el seu significat a la llei 17/2020, del 

22 de desembre, de modificació 

Comunicat conjunt de la Societat Catalana d’Obstetrícia 
i  Ginecologia (SCOG) i el Consell de Col·legis de Metges de 

Catalunya (CCMC) sobre la ‘violència obstètrica’
de la Llei 5/2008, del dret de les do-

nes a erradicar la violència masclista. 

Convé, doncs, superar el rebuig que 

el terme provoca d’inici per copsar-

ne el seu significat real i ser capaços 

d’entrar en el debat de les qüestions 

de fons.

• S’entén com a violència obstètrica 

aquella que exerceixen les organit-

zacions i/o els professionals sanitaris 

sobre el cos i els processos repro-

ductius de les dones, quan, per acció 

o omissió, dificulten a les dones la 

presa de decisions lliure i autònoma 

sobre el seu cos i sobre la seva salut 

sexual i reproductiva per una manca 

d’informació adequada. S’expressa 

en un tracte deshumanitzat i en un 

excés de la medicalització i patolo-

gització dels processos naturals de 

l’embaràs, part, puerperi i lactància, la 

qual cosa afecta negativament la sa-

lut física i emocional de les dones, així 

com la seva qualitat de vida, la dels 

seus fills i la de les seves famílies.

• La inadequació dels actes assisten-

cials a les expectatives, preferències o 

necessitats de les dones en el procés 

del part i puerperi existeix i és fre-

qüent, tal com recullen múltiples tes-

timonis de dones, així com l’evidència 

publicada en estudis científics al nos-

tre país. Negar-ne l’existència erosi-

ona la confiança entre dones i pro-

fessionals, imprescindible per atènyer 

resultats satisfactoris dels processos 

d’embaràs i part. La nostra professió 

es caracteritza per la voluntat de re-

visió i autocrítica constants i, per això, 

també ha d’estar oberta a revisar la 

mirada cap als processos reproduc-

tius. El part és una experiència radi-

calment íntima i transcendent i no es 

poden deslligar les dimensions cien-

tífica i emocional que la conformen.

• El compromís ètic i de millora con-

tinuada dels professionals sanitaris 

està fora de dubte; per això, és im-

prescindible que professionals i so-

cietat ens escoltem mútuament per 

poder avançar.

• La SCOG i el CCMC veiem amb pre-

ocupació la possibilitat que l’assimila-

ció jurídica de la violència obstètrica 

amb la de violència de gènere pugui 

implicar la criminalització de profes-

sionals sota normes previstes per a 

situacions doloses que no són espe-

cífiques de l’actuació professional. En 

aquest sentit, cal dir que els procedi-

ments punibles per mala praxi ja te-

nen previstos el seus propis mecanis-

mes reguladors i sancionadors, tant 

des de la perspectiva disciplinària, per 

incompliment de les normes profes-

sionals o deontològiques, com des 

de la perspectiva de la responsabilitat 

civil o penal. En qualsevol cas, tant la 

SCOG com el CCMC expressem 

la nostra voluntat de participar en 

el debat i en les al·legacions que el 

Ministeri demani, en el moment de 

desenvolupar la llei, i ens compro-

metem a analitzar-ne les possibles 

implicacions legals que pugui tenir 

per tal de defensar els legítims in-

teressos dels professionals.

• La dita violència obstètrica té 

conseqüències greus per a la salut 

de les dones. També per als propis 

professionals sanitaris, que en po-

den esdevenir segones víctimes. 

Per avançar convé reconèixer-la i 

aprofundir en el coneixement i en 

la formació de professionals i soci-

etat a través del debat constructiu i 

propositiu.

La SCOG i el CCMC volem mostrar 

el nostre compromís de ser part 

activa d’aquest canvi i, a tal efecte, 

emprendrem iniciatives divulga-

tives, de sensibilització i formació 

per als professionals. Només po-

drem avançar si ho fem al costat 

de les dones i si ho fem comptant 

amb elles. La SCOG i el CCMC ex-

pressem el nostre compromís, em-

patia i respecte envers les dones i 

els seus valors, que són el veritable 

motor d’aquesta acció transforma-

dora. 

Barcelona, 28 de juliol de 2021
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TOC DE QUEDA 
En la resolució d’ahir dijous, 
el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
afirma que no hi ha dubte 
del risc imminent i greu per 
una malaltia transmissible, 
més encara per la presència 
de la variant delta. Un cop 
analitzat l’informe facilitat 
per Salut, assegura que les 
mesures proposades per la 
Generalitat resulten “neces-
sàries” i són les “més idònies 
i eficaces” per aturar la 
transmissió. També les veu 
“proporcionades”. La sala 
accepta la modificació del 
criteri per incloure els mu-
nicipis i també, però “amb 
cautela”, la petició per 15 
dies. En aquest sentit detalla 
que dona el seu aval en el 
ben entès que si les circums-
tàncies i dades son canviants 
“s’haurà d’estar a l’alçada de 
les exigències”.   

VA SER UN 
“ERROR” 
PERMETRE 
LES FESTES DE 
GRADUACIÓ
El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, ha apuntat 
que “no és descartable” una 
sisena onada de la covid-19. 
En una entrevista a ‘El 
Periódico’, ha recordat que 
el virus es mou per onades i 
per això no ha descartat una 
de nova. Tot i això, reconeix 
que la previsió és molt difícil, 
més encara després d’una 
cinquena onada que ha reco-
negut que no van preveure 
en la intensitat en què s’està 
donant. En aquest sentit, diu 
que, un cop passat, va ser un 
“error” permetre les festes 
de graduació. 

Des del punt de vista 
epidemiològic, ha apuntat 
que el toc de queda fa falta 
“setmanes”. A més, ha insis-
tit que el 40% de la població 
no fa la quarantena, com 
ja va dir Carmen Cabezas a 
principis de juliol, i possible 
això sigui una “infraestima-
ció”.

MÉS 
NOTÍCIES

Les dades de la pandèmia baixen tímidament a l’Ebre 
però el sistema sanitari segueix molt tensionat 

Els casos de contagis confirmats 
acumulats a les Terres de l’Ebre 
s’elevaven ahir dijous a 13.627 
-tenint en compte totes les pro-
ves- (la setmana passada eren 
13.294).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 333 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
455). La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 0,70 (la 
setmana passada era 0,82). Ha 
baixat. El risc de rebrot està ara 
en 315 (511 divendres passat). 
També ha baixat però és ele-
vat. Per comarques, la Ribera 
d’Ebre està en 211. El Montsià 
en 390 i al Baix Ebre amb 308. 
La Terra Alta està a 188. 

Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 42 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 185 
(setmana passada 181).  Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 19 perso-
nes hospitalitzades (a Jesús i al 
Verge de la Cinta). I també ahir 
dijous es comptabilitzaven 9 
persones a l’UCI de l’Hospital 
Verge de la Cinta (per covid). 
Setmana passada eren 8. 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens entre el 25 de 
juliol i l’1 d’agost és de 179 per 

cada 100.000 habitants. 
El 7,93 % de les proves que es 
fan donen positiu (12,14 diven-
dres passat).  A la regió sanitària 
de l’Ebre, fins ahir, s’han vacu-
nat de la primera dosi 121.923 
persones. Un total de 109.888 
han rebut ja la pauta comple-
ta (62%). La mitjana dels casos 
positius són persones menors 
de 36 anys.
“Les dades baixen tímidament 
però això no es veu reflectit 
en la pressió hospitalària ni a 
l’Atenció primària. Encara te-
nim el sistema molt tensionat 
i els nostres professionals es 
desviuen. Cal que com a socie-
tat fem un esforç més”.

Crida a vacunar als joves de 12 a 15 anys 
per accelerar la campanya

La vacunació dels 300.000 jo-
ves d’entre 12 i 15 anys que vi-
uen a Catalunya és imminent. 
El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, ha anunciat 
que els adolescents nascuts 
entre el 2006 i el 2009 ja po-
den començar a demanar hora 
per vacunar-se des dedime-
cres a la web del departament 
de Salut i que les injeccions es 
posaran als diversos punts de 
vacunació habilitats arreu del 
país, entre els quals hi ha pa-
vellons, centres cívics, hospi-
tals i centres d’atenció primà-

ria (CAP). De moment aquests 
joves només rebran la vacuna 
de Pfizer/BioNTech, la mateixa 
que s’està posant als de 16 a 18 
anys, si bé l’Agència Europea 
de Medicaments (EMA) va do-

 La pressió hospitalària 
és elevada: ahir dijous, 19 
persones ingressades a 

planta.  9 a l’UCI, 
per Covid.

La majoria dels casos 
positius són persones 

menors de 36 anys

En una setmana han 
hagut 4 morts a l’Ebre

QUARTA SETMANA
Toc de queda a Sant Jaume, Amposta i Deltebre, 

fins al 20 d’agost
La sala contenciosa-adminis-
trativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha avalat la pròrroga del toc de 
queda nocturn dues setmanes 
més i a 176 municipis catalans 
que havia demanat la Generali-
tat. Així, es prohibeix la mobili-
tat nocturna no obligada entre 
la una i les sis de la matinada, 
així com les trobades superiors 
a deu persones no convivents. 
També es limita l’aforament 
màxim dels serveis religiosos i 
funerals al 70%, amb un màxim 
de 1.000 persones. El Govern 

va anunciar aquest dimarts una 
modificació en els criteris per 
aplicar el toc de queda ja que 
ha rebaixat de 400 a 250 casos 
de covid-19 per cada 100.000 

habitants el límit per haver 
d’aplicar la mesura.
Aquestes limitacions s’apliquen 
a partir de la matinada passada i 
fins al 20 d’agost. A les Terres de 
l’Ebre, Deltebre torna a entrar al 
confinament nocturn i s’afegeix 

Sant Jaume. Surten Ulldecona 
i l’Ametlla de Mar i es manté 
Amposta. Sant Jaume d’Enveja, 
tot i no tenir més de 5000 ha-
bitants, es veu afectat per estar 
entre dos nuclis confinats com 
són Deltebre i Amposta.

Surten de la llista 
Ulldecona i l’Ametlla.
Sant Jaume entra per 
estar entre dos nuclis 

confinats com són 
Deltebre i Amposta

nar llum verda a l’ús de la vacu-
na de Moderna en adolescents 
d’entre 12 i 17 anys. de premsa 

de dimecres, que es dedicarà 
al procés d’immunització. 
Ara.cat. Foto: Manolo Garcia

El Govern promou ara 
la vacunació als llocs 

d’estiueig i hi suma els 
adolescents per donar 

sortida a l’estoc de 
vacunes
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JORNADES DE 
L’ARRÒS 
El gremi de restauradors de 
Tortosa posa en marxa les 
primeres jornades gastronò-
miques de l’arròs. Del 9 al 22 
d’agost, diversos establiments 
oferiran plats amb l’arròs del 
Delta com a protagonista per 
posar en valor la cuina de 
quilòmetre zero del territori.

CONCURS 
D’APARADORS 
Tortosa convoca un con-
curs d’aparadors per donar 
visibilitat a la gent gran que 
viu en situació de soledat no 
volguda. L’objectiu de  la inici-
ativa és implicar i conscienciar 
la ciutadania en l’abordatge 
d’esta realitat present en una 
part de la societat. 

‘MAG LARI’ 
Els amants de la màgia podran 
passar ‘Una nit amb el Mag 
Lari’ el 18 de setembre al 
teatre auditori Felip Pedrell. 
L’artista torna a Tortosa amb 
un espectacle que manté el 
segell personal on combina 
l’il·lusionisme i l’humor.

COMISSIÓ 
RETIRADA 
DELS SIMBOLS 
FRANQUISTES 
La Comissió per a la retirada 
dels símbols franquistes 
de Tortosa es reuneix amb 
“representants polítics de 
Tortosa i del territori per a 
seguir treballant en la retirada 
del monument franquista”. 
Durant la setmana passada, la 
Comissió va mantenir reunions 
“amb l’Alcaldessa, Meritxell 
Roigé, el primer tinent d’alcal-
dia, Enric Roig, i el Director del 
Departament de Justícia, Joan 
Juan Aixa”. Des de la Comissió 
es reitera “la necessitat que 
l’Ajuntament presente un 
recurs davant les mesures 
cautelars per tal de defensar 
la legitimitat de la llicència 
d’obres atorgada”.

MÉS 
NOTÍCIES Tortosa rebrà el grup Sopa de Cabra a les 

festes de la Cinta 2021
La banda de rock català Sopa 
de Cabra farà un dels concerts 
més destacats del programa de 
festes de la Cinta 2021 de Tor-
tosa. L’alcaldessa Meritxell Roi-
gé i el regidor de Festes, Do-
mingo Tomàs, han avançat esta 
actuació incidint també en el 
caràcter solidari que tindrà: els 
diners que s’hi recapten aniran 
a parar al projecte Emma per a 
la recerca contra el càncer de 
mama.
El concert a Tortosa tindrà lloc 
el 3 de setembre i les entrades 
es podran adquirir a partir de la 
setmana que ve a través de la 
plataforma ebreticket.cat. Com 
ja passa en la resta d’activitats 
que l’Ajuntament de Tortosa 
està programant a la ciutat du-

rant este estiu, caldrà complir 
les mesures vigents de preven-
ció per la covid-19. Per la qual 
cosa, a més de disposar d’entra-
da, també caldrà estar assegut i 
guardar la distància, a més d’uti-
litzar la mascareta.
Durant els pròxims dies, l’Ajunta-
ment de Tortosa té previst donar 
a conèixer la resta de detalls del 
programa d’actes de les festes 
majors de Tortosa, Cinta 2021.

El recital tindrà lloc el 
divendres 3 de setembre 

i anirà a benefici del 
projecte Emma

FESTES

Vinallop amplia el casal i duplica els espais disponibles per a les 
activitats de les entitats i la ciutadania del poble

Vinallop va estrenar diven-
dres les noves instal·laci-
ons del casal municipal. Un 
equipament que permetrà 
ampliar de manera notable 
els espais dels quals dispo-
sa la ciutadania i les entitats 
locals per a dur-hi a terme 
les seues activitats. D’es-
ta manera, l’Ajuntament de 
Tortosa ha completat una 
actuació que va començar 
amb l’adquisició de l’im-
moble situat al costat del 
casal. Després d’enderro-
car-lo i construir-hi la nova 

edificació, ara ja ha finalitzat 
els treballs d’adequació i l’ha 
posat a disposició de la gent 
de Vinallop. “Des del govern 
municipal sempre hem apos-

tat pel reequilibri del muni-
cipi: Tortosa som una ciutat 
i cinc pobles, per això plan-
tegem actuacions a tots els 
pobles de Tortosa, com esta 

que tot just ara hem fina-
litzat i que permet generar 
més activitat a Vinallop”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé.

Javier Vilanova, bisbe 
auxiliar de Barcelona, portarà 

l’Estendard Principal 
Mabel Marcos, Primera Major-
doma de la Reial Arxiconfraria 
de la Cinta, ha designat a mon-
senyor Javier Vilanova Pellisa, 
Bisbe Auxiliar de Barcelona, 
com a portador de l’Estendard 
Principal de la processó del 
Dia de la Cinta el pròxim 5 de 
setembre. 
Per la seva part ell ha decidit 
que l’acompanyen com a bor-
listes mossèn Pascual Cente-
lles LLop i Pepita Rovira Bai-
ges.

Obres d’arranjament a 
diversos camins 

Dimecres van començar els 
treballs d’asfaltament del camí 
de Nivera i del camí d’Orleans, 
a Tortosa. Es tracta de dos vi-
als molt transitats de la zona de 
la Simpàtica en els quals ara es 
renovarà el ferm. L’actuació ha 
començat per la part interior del 
camí de Nivera i s’estendrà fins 
a l’urbanització del Parc Nivera. 
Posteriorment també s’actua-
rà al camí d’Orleans, des de la 
rotonda del Parc Nivera fins a 
l’accés a l’antic Betània. Es trac-
ta d’un vial que permet l’accés 
a diversos equipaments, com 

ara el col·legi Sagrada Família o 
com a via per arribar a l’hospital 
Verge de la Cinta. En este tram 
de camí també s’està duent a 
terme la instal·lació d’enllume-
nat de tecnologia LED, que aju-
darà a reforçar la seguretat del 
tram, tant per a les persones 
que hi circulen en algun vehi-
cle com les que hi passegen o 
hi fan esport. Paral·lelament, els 
treballs d’asfaltament també se 
centraran a la Ronda Reus, un 
altre dels carrers que són utilit-
zats per accedir fins a l’hospital 
Verge de la Cinta.

L’Ajuntament de Tortosa 
ha invertit 180.000 euros 
i seguirà amb l’adquisició 
de l’immoble adjacent per 

ampliar la plaça Divina 
Pastora
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PROGRAMA DE 
FESTES  
Des de la Regidoria de Festes 
han informat que, a partir 
d’avui divendres, es repar-
tirà casa per casa la revista 
gratuïta amb tots els actes 
del programa i les fotos dels 
representants d’associacions i 
entitats d’Amposta.  

PLA DE GESTIÓ 
I  NTEGRAL DE 
RESIDUS  
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, la regidora de 
Polítiques Ambientals, Núria 
Marco, i el regidor d’Hisenda, 
Tomàs Bertomeu, s’han re-
unit aquest dimecres al matí 
amb el director de Agència de 
Residus de Catalunya, Isaac 
Peraire. Durant la reunió s’ha 
acordat treballar en la redac-
ció d’un Pla de gestió integral 
de residus a Amposta. Adam 
Tomàs: “Tenim la voluntat de 
poder elaborar aquest pla per 
ajudar a avançar en la millora 
i eficàcia de la recollida de 
residus, i qui millor ens pot 
assessorar és l’Agència”.

‘TORNEM AL COLE’  
Fins a 43 comerços partici-
pen en una nova edició de la 
campanya ‘Tornem al Cole’. 
“Compra als comerços inscrits 
fins el 30 de setembre i et do-
naran tiquets per participar al 
sorteig de quatre ordinadors 
portàtils”.

MÉS 
NOTÍCIES Amposta s’adapta al toc de queda i té previst 

celebrar la Festa Major
Amposta és un dels municipis 
catalans afectats pel toc de 
queda, fins el dia 20 d’agost. 
Malgrat això, la regidoria de 
festes ha confirmat que les 
Festes Majors a la ciutat es du-
ran a terme. El regidor Ramon 
Bel explicava a Més Ebre que 
“en principi, tirem endavant 
amb els actes que, seguint els 
protocols, ja estaven establerts 
amb les mesures sanitàries fixa-
des actualment. Els actes noc-
turns ja estan programats per 
acabar amb antelació, abans de 
la una de la matinada. Per tant, 
si no hi ha res de nou, dins de 
les possibilitats del moment i 
seguint tots els protocols, du-
rem a terme les activitats per-
què encara que no seran unes 
festes com les que coneixíem, 

seran festes d’alguna manera”.  
L’agenda d’actes de les Fes-
tes Majors 2021, del 13 al 22 
d’agost està publicada a la web 
de l’Ajuntament. Des del pas-
sat dimecres, a les Oficines de 
Cultura i Festes, es poden trau-
re els tiquets o les entrades per 
als diferents actes que tindran 
control d’aforament.

“La idea és dur a 
terme els actes 

previstos, que ja 
estan adaptats a la 

situació actual”

DEL 13 AL 21

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

DeltaChamber Music Festi-
val retrà homenatge a la mú-
sica més rellevant de l’òpera 
de Mozart, ‘Don Giovanni’, 
en la seva sisena edició. Des-
prés d’adaptar-se a la situació 
de la pandèmia l’any passat 
amb ‘Parèntesi’, el certamen 
ha programat des de dimarts 
i fins diumenge dia 8 d’agost 
concerts en diferents pobla-
cions de les Terres de l’Ebre. 
Per a l’obertura, els dies 3 i 
4 d’agost, es van programar 
més d’una vintena de concerts 
individuals –un músic i un 
oient-. Ahir dijous es va fer un 
concert de música de cambra 
a Alcanar. Les actuacions cen-

trals, amb un programa dedi-
cat a l’òpera de Mozart, seran 
al Museu de les Terres de l’Ebre 
d’Amposta els dies 6 i 7. El cer-
tamen finalitzarà amb un con-
cert de música de cambra a la 
catedral de Tortosa.

 
Les actuacions 
centrals són  al 

Museu de les Terres 
de l’Ebre d’Amposta 

avui i demà
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DELTEBRE: LA 
NOVA LLOTJA 
Les obres s’han iniciat amb 
l’excavació i construcció dels 
fonaments del nou edifici. El 
projecte preveu tres zones di-
ferenciades amb un espai de 
recepció del peix, la sala de 
subhastes amb grades, una 
sala de manipulació del peix i 
espai per a la distribució dels 
productes pesquers.
A més de la sala de reunions i 
un tercer espai administratiu 
per a la confraria, la llotja tin-
drà un circuit perquè es pugui 
visitar i veure la subhasta del 
peix, un nou atractiu turístic 
que completarà un bar-res-
taurant a la planta superior, 
on s’oferirà el producte del 
Delta i des d’on es tindran 
vistes privilegiades a la de-
sembocadura del riu Ebre.  

ACTUACIONS A 
JESÚS I MARIA 
El regidor d’Imatge de 
Poble, Polítiques Ambien-
tals i Platges, Joan Lucas, 
que ha destacat que “amb 
l’actuació a les instal·lacions 
esportives Josep Maria Torres 
volem consolidar el centre de 
l’activitat esportiva, cultural 
i escolar de Jesús i Maria, i 
seguir amb les obres que 
estem realitzant de manera 
continuada en diferents 
punts del municipi”. Sobre la 
urbanització de l’avinguda la 
Pau, “s’està treballant amb 
la finalització del projecte 
d’urbanització de l’avinguda, 
la qual s’urbanitzarà per 
fases. Es preveu que a finals 
d’aquest any s’iniciï el procés 
de participació ciutadana per 
al seu arranjament al 2022”. 

EURODELTA 
L’Ajuntament de Deltebre, 
amb la col·laboració de 
CaixaBank, lliurarà a partir 
d’aquest mes d’agost la 
versió digital de l’EuroDelta, 
la moneda de Deltebre amb 
què es reparteixen ajuts a les 
famílies per bescanviar-la als 
comerços del municipi.

MÉS 
NOTÍCIES  “La llotja de peix més moderna de Catalunya, 

que integrarà actius gastronòmics i turístics”
El president de Ports i secre-
tari de Territori i Mobilitat, Isi-
dre Gavín, ha assegurat que la 
nova llotja del port de Delte-
bre serà “la més moderna del 
país” perquè integrarà serveis 
gastronòmics i turístics. “In-
corpora aquests espais que ne-
cessita el sector per a operar i 
fer millor la seva feina i a més 
a més tindrà una planta dedi-
cada a l’excel·lència per gau-
dir dels productes del mar del 
delta de l’Ebre en el sentit més 
ampli”, ha destacat. Gavín i el 
director general de Ports, Pere 
Vila, han visitat les obres de la 
nova llotja del peix que estarà 
acabada el març de l’any que 
ve, i on l’administració portuà-
ria inverteix 800.000 euros. La 
nova llotja del peix de Deltebre 

evitarà que els pescadors hagin 
de traslladar les caixes de peix 
10 quilòmetres, fins al port flu-
vial del municipi, per comerci-
alitzar-les. “Ha estat dissenyada 
sota l’òptica que la pesca avui 
ja no és només un sector in-

El director general de Ports i els representants de l’Ajuntament i la Confraria.

dustrial i primari perquè té al 
seu entorn una visió de la gas-
tronomia del producte de qua-
litat i està vinculat amb l’atrac-
tiu turístic que tenen aquestes 
terres”, ha destacat el president 
de Ports, Isidre Gavín.  (ACN)

Les obres estaran 
acabades el març del 
2022 i s’hi inverteixen 

800.000 euros

DELTEBRE

L’Ametlla de Mar: 50% de bonificació a comerços, bars i 
restaurants en l’ocupació de via pública

Tot i que la intenció inicial de 
l’ajuntament, davant l’aixe-
cament inicial de les restric-
cions per part del Procicat, 
era el de cobrar el 100% de 
la taxa a bars, restaurants i 
comerços per l’ocupació de 
via pública, finalment no serà 
així. Les noves restriccions i 
les limitacions d’aforament, 
han fet replantejar a l’ajun-
tament la previsió inicial i va 
plantejar al Ple la bonificació 
del 50% d’aquesta taxa per al 
juliol i agost, aprovant-se el 

punt per unanimitat. L’Ajunta-
ment aplicarà aquest estiu la 
bonificació del 50%, però no 
descarta aplicar altres me-
sures en cas que la situació 
pugues empitjorar en algun 
moment. Per posar un exem-
ple, els bars i restaurants han 
vist limitat el seu aforament 
interior al 50%, o es limita a sis 
persones el nombre màxim de 
comensals per taula a l’interior 
i deu a l’exterior, fet que ine-
vitablement limita també les 
possibilitats de negoci.

L’Ajuntament de Deltebre comença les obres de millora de 
l’entorn de les instal·lacions esportives Josep Maria Torres

La setmana passada es van ini-
ciar les obres de reurbanitza-
ció de l’entorn de les instal·la-
cions Josep Maria Torres amb 
l’objectiu de millorar els ac-
cessos a l’espai esmentat però 
també al Pavelló Josep Luque, 
al col·legi de l’Assumpció i a les 
instal·lacions esportives Clau-
dio Flores. Una actuació que, 
tal com ha remarcat l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, ha de 
permetre “dotar d’essència i 
dignificar la zona central de 
Jesús i Maria, la qual ha es-
tat abandonada durant molts 
d’anys”. Soler ha recordat que 

“des de l’Ajuntament de Delte-
bre estem treballant per trans-
formar la trama urbana del 
municipi amb una mobilització 
de recursos mai vista i al cos-
tat de la ciutadania”. De fet, el 
projecte que s’està realitzant 
ara mateix sorgeix d’un procés 

de participació ciutadana que 
es va efectuar l’any 2019.
Aquesta actuació té un cost 
d’adjudicació de 314.029,61€ 
i compta amb una subven-

ció de 119.000€ per part de la 
Diputació de Tarragona. Les 
obres està previst que finalit-
zin durant el darrer trimestre 
d’aquest any 2021.

Les obres està previst 
que finalitzin durant 
el darrer trimestre 
d’aquest any 2021
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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

Festes Majors de l’Aldea 2021
Des de dilluns passat, amb 
motiu de les Festes Majors 
de l’Aldea, ja estan a la ven-
da els abonaments de Fes-
tes. Les FEMLA21 seran del 
13 al 18 d’agost de 2021. Els 
actes, i segons la normati-
va COVID-19 que hi hagi en 
aquell moment, “es podri-
en veure alterats. Per això 
l’Ajuntament pels seus mit-
jans de difusió farà públic 
els actes del dia següent, 
perquè tothom sàpiga en 
tot moment les possibles 
alteracions del programa, si 

n’hi ha”. Josep Franch, Regi-
dor de Festes: “dissenyar el 
programa d’activitats no ha 
sigut gens fàcil perquè hem 
hagut de fer mans i màni-
gues per poder bastir una 
agenda d’actes que estigués 
adaptada a la normativa Co-
vid, però que no contemplés 
cap renúncia a l’essència que 
vertebra la personalitat de la 
nostra Festa Major. No són 
unes festes com les de tots 
els anys; en som conscients, 
però són Festes i les viurem 
com només natros sabem!”.

Les pubilles i hereus de les 
Fetes del 2020, que no es van 
poder realitzar per la pandè-
mia, i les de  2021 són: 
Hereuet Major 21
Iago Esmel Rodríguez
Pubilleta Major 2021
Núria Sorribes Bonfill
Hereu Major 2021
Pau Salvadó Caballé
Pubilla Major 2021
Anna Alifonso Pla
Hereuet Major 2020
Dídac Garcia Fabuel
Pubilleta Major 2020
Aydé Royo Pujol.

Un niu de metralladores de l’any 1938 surt a la llum  
a les obres de construcció de la Marina Seca

Durant la realització de les 
obres de construcció de la 
Marina Seca a l’embarcador de 
l’Aldea s’ha trobat un dels nius 
de metralladora de la línia de 
defensa del Front de l’Ebre del 
bàndol Republicà de la Guer-
ra Civil. El front republicà que 
va contenir el bàndol dels re-
voltats va construir a l’abril 
de 1938 la línia defensiva dels 
atacs del front franquista, que 
es preveu que estava formada 
per aproximadament 50 nius 
de metralladora.
Irene Negre Regidora d’Ac-
ció Cultural: “Aquest govern 
també tenim el compromís 
de preservar la nostra història 
i és per això mateix que ens 
enorgulleix haver pogut trobar 

aquest niu de metralladores, 
que conservarem, documen-
tarem i preservarem per tal de 
que pugui ser visitable. A hores 
d’ara fem una crida a respec-
tar l’espai i no accedir-hi per 
tal que els arqueòlegs puguin 
fer el seu treball. A més, des 
de l’Ajuntament, continuarem 
amb la recerca per tal de pre-
servar tots aquells nius de me-
tralladora que a hores d’ara en-
cara es troben en peu al nostre 
terme municipal. Demanem 
també que qualsevol persona 
que dintre els seus terrenys 
detecti alguna construcció es 
posi en contacte amb l’Ajunta-
ment per tal de fer una visita i 
començar a treballar per pre-
servar i arreglar l’espai”.

Irene Negre: “ens enorgulleix haver pogut 
trobar aquest niu de metralladores, que 

conservarem, documentarem i preservarem 
per tal de que pugui ser visitable”

L’ALDEA

L’Ajuntament de l’Aldea reforça
la seguretat ciutadana i rural

Aquestes darreres setmanes 
l’ajuntament de l’Aldea ha in-
corporat tres efectius al cos de 
la Guàrdia Municipal, entre ells 
el nou sotsinspector Xavi Sa-
ragossa, provinent de la Poli-
cia Local d’Amposta i dos nous 
efectius per cobrir les vacants 
de la Guàrdia Municipal.
A la vegada, per a la campa-
nya de la síndria, s’ha tornat a 
contractar el servei de guardes 
rurals per evitar els robatoris 
als camps del  nostre municipi.
Pepe Caballé Regidor de Se-
guretat: “Tant pels moments 
que estem vivim, com per 

l’activitat que s’ha incremen-
tat a nivell de municipi, com 
per les campanyes agrícoles, 
hem posat a l’abast de la ciu-
tadania una millora de recur-
sos humans per tal d’afrontar, 
en millors garanties, totes les 
demandes que ens fan arri-
bar des de la ciutadania. Amb 

la incorporació d’aquests tres 
agents es donarà un millor 
servei a la població, a més de 

millorar  les condicions labo-
rals del cos dels Guàrdies Mu-
nicipals”.

“S’han incorporat tres 
efectius al cos de la 
Guàrdia Municipal”
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*Des de dimarts, l’Església 
Nova acull l’exposició ‘Colors 
de Delta de l’Ebre’ de Ma-
rie-Anne Pasquet i Maria A. 
Morales Velez. De les 18 a les 
21 h. Del 3 al 15 d’agost.

* Tornen les nits a la mar, a 
la plaça 1 d’octubre. Tots els 
dimarts d’agost, de les 20 
a les 24 h: botigues, música 
ambient i alimentació.

*Avui, al Museu de la Mar 
(19.30h) hi haurà la pre-
sentació de l’exposició ‘De 
llibertat i opressió’, de Josep 
Canet Figueras, guanya-
dor del Premi d’Escultura 
Agustí Vizcarro ‘La Pin’ 2019. 
Aforament limitat per ordre 
d’arribada.

Valoració positiva sobre la participació de la 
ciutadania en les Festes Majors 2021

La Festa Major de la Ràpita 
d’enguany, celebrada entre 
el 23 de juliol i l’1 d’agost, ha 
comptat “amb prop de 3.000 
persones diàries que han par-
ticipat en els diferents actes i 
activitats que s’han organitzat 
seguint totes les mesures de 
seguretat per evitar la pro-
pagació de la pandèmia de 
la covid-19”. L’Ajuntament ha 
fet una valoració “molt positi-
va sobre l’execució dels actes 
que constaven en el progra-
ma i l’acollida per part de la 
ciutadania en cadascun d’ells. 
Enguany, per assistir als actes 
es requeria inscripció prèvia i 
control d’entrada i sortida en 
cada acte, la qual cosa ha es-
tat fàcil gràcies a la implicació 
dels rapitencs i rapitenques”.
El regidor de Festes, Enric Vi-
dal, ha exposat que “no han 
sigut unes festes com les que  
portem anys celebrant, però 
amb l’esforç i les ganes de 

tothom hem aconseguit dis-
frutar-les al màxim, tenint en 
compte la situació que ens 
envolta, la qual no és gens 
senzilla”. Vidal confia a poder 
celebrar-les sense restricci-
ons l’any vinent i ha assegurat 
que “ja estem treballant en les 
Festes de la Mare de Déu de la 
Ràpita per oferir-vos un pro-
grama ampli i variat”.
Van ser molts els actes en què 
les entrades es van esgotar. 

Cal destacar l’acollida de la 
nit del pregó, dels concerts 
per al jovent, dels espectacles 
musicals de la plaça 1 d’octu-

bre, dels espectacles taurins 
i d’algunes activitats infantils, 
com els inflables o la trencada 
d’olles.

“No han sigut unes 
festes com les 

que  portem anys 
celebrant, però amb 
l’esforç i les ganes 

de tothom hem 
pogut disfrutar-les al 

màxim”

LA RÀPITA

Naix un grup ciutadà 
contrari al pagament 
per visitar espais 
naturals
Un grup de ciutadans s’oposa a les taxes que es fan pagar per visitar alguns dels 
espais naturals de Catalunya. Denuncien que “s’ha aprofitat” l’alta afluència de 
visitants “en dies puntuals”, i coincidint amb les restriccions de mobilitat per la 
pandèmia, per seguir estenent “un peatge”, ara al Trabucador, al delta de l’Ebre, 
que redueix la freqüentació per crear una “percepció de qualitat”. El col·lectiu 
assenyala que taxes com la de l’istme que deixa exempta de pagament la po-
blació local “facilita que s’escampi com una taca d’oli per tot el territori”. El grup 
proporciona al seu perfil social un model perquè els ciutadans puguin presentar 
un recurs de reposició contra l’acord de ple de la Ràpita que regula el preu públic.
El col·lectiu s’ha unit per lluitar contra el pagament per accedir a espais naturals 
després que s’hagi implantat en zones de les Terres de l’Ebre com la platja del 
Trabucador, a la Ràpita, o al riu Estrets a Arnes. (ACN)

Eufonic 2021
Més d’una vintena de voluntaris han acudit al Museu de Tortosa per cedir la 
seva veu per a la intervenció artística que Llaneli i De la Fuente preparen per 
a la desena edició d’Eufònic, el festival d’arts sonores, visuals i digital-perfor-
matives de les Terres de l’Ebre. La seu del certamen és la Ràpita però tindrà 
enguany “una segona corona” a Amposta, Tortosa i altres localitats del ter-
ritori que acolliran instal·lacions artístiques i actuacions en espais singulars. 
L’Eufònic Pro se celebrarà a Tortosa, emmarcat dins la celebració de la Capital 
de la Cultura Catalana 2021, i comptarà amb presentacions, taules rodones i 
trobades ràpides entre experts, així com activitats més disteses com vermuts 
amb artistes i presentacions de projectes. Una d’aquestes activitats que inclou 
és la intervenció de Llaneli i De la Fuente, que es podrà visitar del 20 d’agost al 
12 de setembre al Museu de Tortosa, un museu que tindrà veu pròpia a la sala 
Antoni Garcia a través de la composició que els artistes faran amb les veus 
dels veïns i veïnes.

MÉS 
NOTÍCIES 



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 6 d’agost / 2021 montsià

CICLE DE MÚSICA 
D’ESTIU ‘LA MAR 
DE CLÀSSICA’  
Enguany l’Ajuntament ha 
apostat per una nova propos-
ta cultural i humanista, ‘La 
mar de clàssica’, amb l’objec-
tiu d’impulsar audicions de 
música clàssica a l’aire lliure 
per a les nits d’agost de la mà 
de grups de renom interna-
cional, i també en altres for-
mats a càrrec de músics locals 
amb gran projecció  artística. 
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 
es va iniciar ahir amb un 
concert de música de cambra 
a càrrec del quartet de corda 
Quartet Atenea, guanyador 
del III Concurs Internacional 
DeltaChamber Music Festival.

FESTIVAL 
EBRE, MÚSICA & 
PATRIMON 
Un any més la Galera partici-
pa a ‘Ebre, Música & Patri-
moni’, festival que s’alterna 
amb l’Ebre, Art & Patrimoni, 
organitzat a través del Museu 
de les Terres de l’Ebre i el 
Departament de Cultura, dins 
del programa de Museu de 
suport territorial, amb actes 
puntuals que tindran lloc 
fins al setembre, a diferents 
museus i centres d’interpre-
tació de les Terres de l’Ebre. 
L’Ajuntament hi participa des 
del moment de la seva creació 
a través de Terracota, Centre 
d’Interpretació de la Terrissa. 
L’espai dedicat a exposicions 
temporals del Museu Terra-
cota acollirà des del 8 d’agost 
i fins al 26 de setembre la 
instal·lació sonora: “El sons 
dels canteres i de la terrissa” 
i una exposició d’escultura: 
“Silence” de Carla Nebot i 
experimentació sonora: “Fan-
gology”. El 8 d’agost es farà la 
presentació de “Fangology”, 
activitat interdisciplinària que 
proposa la combinació entre 
diferents llenguatges artístics.

ALCANAR
Més d’una vintena d’activitats en el marc de les 

Festes Majors 2021

CASES D’ALCANAR

LA GALERA ULLDECONA

La Policia Local va iniciar di-
marts i fins al diumenge 8 
d’agost, una campanya de 
control de velocitat mitjan-
çant la instal·lació d’un radar 
mòbil. L’objectiu principal de 
la campanya és controlar la 
velocitat de circulació dels 
vehicles dins del municipi, per 
tal de millorar la seguretat vi-
ària del nucli urbà, així com 
també en les diverses tra-
vesseres urbanes als diversos 
barris del municipi. El radar 
mòbil s’instal·larà en diferents 
emplaçaments en criteris que 
combinen les dades derivades 
de l’anàlisi de la sinistralitat, la 
detecció d’excés de velocitat i 
també per demandes veïnals.
La velocitat al nucli urbà està 
limitada a 30 km/h. El passat 
11 de maig, a més, va entrar en 
vigor una nova directriu que 
instaura que la velocitat màxi-
ma permesa a les vies urbanes 
i travessies queda limitada a 
20 km/h als carrers amb una 
calçada de plataforma única.

Control de 
velocitat per 

radar

S BÀRBARA

La campanya s’enfoca en el 
respecte als senyals de trànsit 
del municipi que des de fa uns 
mesos ha vist un augment con-
siderable de tres tipus d’infrac-
cions: estacionar en càrrega i 
descàrrega sense ser professio-
nal del transport, estacionar en 
línia Groga i estacionar en zona 
reservada per a Minusvàlids. 
Aquestes infraccions que supo-
sen el 80% del total en el poble, 
ja no passaran desapercebudes 
per les autoritats, atès que es 
multarà de manera econòmica 
als infractors. Manel Crespo, re-
gidor de Governació, ha indicat 
que d’ençà d’un mes i mig no 
se sancionava econòmicament 
i simplement es donaven avisos 
als ciutadans quan es cometia 
alguna infracció. Així, la qües-
tió ha esdevingut un problema i 
per posar-hi solució han cons-
tatat les conseqüències negati-
ves de les accions i que cal fer 
per millorar com a conductors. 
També ha insistit en el fet que 
la voluntat de la iniciativa no té 
una fi lucrativa i que és per res-
pectar la norma vigent i millorar 
la circulació. (La Plana Ràdio).

“Respectem 
els senyals”

LA GALERA

L’alcalde de la Galera, Ramon 
Muñoz, es mostra contrari a 
l’ampliació de l’abocador del 
Mas de Barberans “tenim poca 
memòria, aquest abocador en 
un principi era comarcal, ara 
l’hem obert a altres comar-
ques com el Baix Ebre. No po-
dem tenir la plana de la Galera, 
ple a la llarga d’un gran macro 
abocador”. Muñoz afirma que 
els residus s’han de gestionar, 
però pensa que l’interior del 
Montsià no pot tenir un abo-
cador que està en constant 
ampliació. L’alcalde feia el pa-
ral·lelisme amb el lema “Salvem 
lo Delta” i adscriu la proclama: 
“Salvem l’interior del Montsià”. 
Conscient que la solució és di-
fícil, el que sí que reclama és 
una compensació econòmica 
per als municipis veïns com 
La Galera i Santa Bàrbara: “els 
del Mas tenen un cànon im-
portantíssim al llarg de l’any, la 
Galera i Santa Bàrbara hauríem 
de defensar una reducció im-
portant de la resta de les dei-
xalles” demana Muñoz. (Notí-
cia de la plana Ràdio)

“Salvem 
l’interior del 

Montsià”

ALCANAR

Aquesta setmana ha co-
mençat la campanya anual 
d’excavacions a la residèn-
cia fortificada de Sant Jaume 
d’Alcanar. A causa de les me-
sures marcades pel Procicat, 
l’equip del Grup de Recerca 
en Arqueologia Protohistòri-
ca (GRAP) de la Universitat de 
Barcelona (UB) estarà format 
per un nombre reduït de deu 
arqueòlegs. 
Un any més, la campanya 
d’excavacions compta amb 
el finançament que ator-
ga l’Ajuntament anualment i 
l’aportació del Departament 
de Cultura. Les diferents cam-
panyes han confirmat la qua-
litat del jaciment de la Primera 
Edat del Ferro. La seua situ-
ació costanera va permetre 
mantenir un contacte intens 
amb els primers comerciants 
mediterranis que van arribar a 
les nostres costes, els fenicis, 
i això va generar un contacte 
comercial entre les rutes de 
l’Ebre i la Mediterrània.

Excavacions a 
la residència 
fortificada de 

Sant Jaume

L’Ajuntament d’Alcanar ha 
programat més d’una vinte-
na d’activitats en el marc de 
les Festes Majors de les Cases 
2021, adaptades a la situació 
de covid-19 i seguint les me-
sures que marca el Procicat. 
Totes les activitats són gratu-
ïtes i obertes a tothom, però 
limitades fins a completar els 
diferents aforaments.
A la programació, es contem-
plen actes adreçats a tota la 

ciutadania. Entre les activitats 
s’inclouen les actuacions del 
grup Buhos o del Mag Lari, a 
més d’espectacles infantils, 
concerts, presentacions de lli-
bres, un espectacle de dansa 
i també les típiques tardes de 
bous a la plaça. 
El concert de Buhos i les ses-
sions taurines enguany, com 
a novetat, se celebraran en 
un recinte portàtil, situat a la 
zona de Rocatallada, un es-
pai que garanteix el control 
d’aforament i la distància de 
seguretat  entre les persones 
assistents. 
Una altra de les novetats és 
l’abonament setmanal per als 
actes taurins, que està pensat 
per a grups bombolla de 4 a 
10 persones. Els grups de per-

sones que vulguen adquirir un 
abonament setmanal poden 
passar a recollir per l’Ajunta-
ment i l’Oficina  de Turisme de 
les Cases, en horari d’oficina.  

Els responsables de recollir els 
abonaments només han de fa-
cilitat el nom, cognoms, DNI 
i telèfon de tots els membres 
de la seua bombolla.

Totes les activitats són 
gratuïtes i obertes a 

tothom, però limitades 
fins a completar els 

diferents aforaments
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ANUNCI AJUNTAMENT DE TIVENYS
Per Acord del Ple de data 21/07/2021 es va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l‘expedient d‘expropiació forçosa per a 
la realització de les futures obres consistents en un aparcament per vehicles, així com la designació nominal dels interessats amb els quals han 
d‘entendre‘s els successius tràmits, quedant declarada la necessitat d‘ocupació d‘aquests, la qual cosa es publica a l‘efecte de l‘article 21 de la 
Llei d‘Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. Per poder consultar l’expedient complert poden sol·licitar-ho prèvia cita a l’Ajuntament 
de Tivenys en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 15h.
  Eladi Galbe Mauri

Alcalde de Tivenys

NIT DE L’ESPORT 
La relació de premiats va ser 
la següent:  
Millor Esportista Promesa 
Masculí: Guerau Fuses, del 
Club de Birles la Sénia.
Millor Esportista Promesa 
Femenina: Júlia Aspa, del 
Club Rítmica la Sénia.
Millor Equip en Esport Base: 
Benjamí Groc del Club de 
Futbol la Sénia
Millor Equip: Sénior del Club 
Rítmica la Sénia
Millor Entrenador o Entre-
nadora: Aida Escubedo i 
Melanie Bel (Club Rítmica la 
Sénia)
Millor Esportista Femenina: 
Laia Verge Chillida, del Club 
Esportiu l’Àngel - APASA
Millor Esportista Masculí: 
Jordi Garcia Jiménez (Màxim 
golejador Divisió d’Honor de 
futbol sala i de tots els grups 
de Catalunya)
Millor Esdeveniment 
Esportiu: Organització de la 
Jornada dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya de 
gimnàstica rítmica, pel Club 
Rítmica la Sénia.

Per finalitzar l’acte es va 
fer entrega del Premi a la 
Trajectòria Esportiva a Pol 
Rodríguez, membre del Club 
Futbol la Sénia.  Es valora la 
seva carrera futbolística en 
l’equip local, sent sempre el 
jugador més destacat. Va 
passar pel futbol base del 
FC Barcelona i ha hagut de 
deixar la pràctica esportiva 
per una lesió de genoll.

Per acabar, des de l’Ajunta-
ment senienc, es va informar 
que “cal agrair la col·laboració 
de les entitats esportives 
locals, ja que gràcies a elles 
podem presumir de tindre 
grans esportistes amb èxits 
arreu del territori”.

XIII Nit de l’Esport Senienc

L’Ajuntament de la Sénia va or-
ganitzar el passat 31 de juliol la 
XIII Nit de l’Esport Senienc. Un 
acte on es fa un reconeixement 
a tots els i les esportistes locals 
que han aconseguit èxits des-
tacables en les seues modali-
tats les temporades 2019/2020 
i 2020/2021, ja que l’any ante-
rior, no es va organitzar l’acte a 

causa de la pandèmia.
La gala va començar amb els 
parlaments del regidor d’Es-
ports, Pau Garcia, que va reco-
néixer l’esforç i el treball de les 
entitats locals que es dediquen 
a la promoció i millora de l’es-
port local, fent èmfasi en com 
han pogut sobreposar-se a la 
pandèmia i seguir amb tants 

Guerau Fuses, millor esportista promesa masculí; Laia Verge, millor esportista femenina i Júlia Aspa, millor esportista promesa femenina. 

bons resultats tot i les dificul-
tats afegides. 
Seguidament l’alcalde, José 
Ramón Bellaubí, a més de llo-
ar l’esforç dels i les esportistes 
i les famílies, va voler ressaltar 
l’aposta de l’Ajuntament per la 
promoció de l’esport com a eix 
fonamental per la salut i l’edu-
cació.

Una vegada acabats aquests, 
es van concedir els premis a 
millors esportistes seniencs i 
senienques. A cada candidat 
se li va fer entrega d’un obse-
qui i un diploma reconeixent la 
seua candidatura, i al guanya-
dor, a més, una placa i un val 
a bescanviar a qualsevol de les 
botigues del poble. 

LA SÉNIA

Dissabte passat, tempestes fortes i calamarsa en alguns 
punts de les Terres de l’Ebre

Els xàfecs forts van afectar 
dissabte diversos punts del 
territori català, especialment 
al Pirineu, Prepirineu i a l’ex-
trem sud del principat, on es 
van registrar tempestes fortes 
en alguns casos acompanya-
des de calamarsa. 
A les Terres de l’Ebre la pluja 
va caure amb molta intensi-
tat, especialment als Alfacs, 
on es van registrar 26,5 litres 
per metre quadrat en mitja 
hora. Un registre similar es 
va mesurar a Ulldecona (27,8 
litres per metre quadrat), on 
segons la Policia Local va 
quedar tallada la circulació 
de l’avinguda Constitució per 
un arbre caigut a la calçada 
(imatge de la foto). A la Rà-
pita va caure una forta cala-
marsada a quarts de sis de la 

tarda. Amb tot els Bombers de 
la Generalitat no van haver de 
fer cap sortida.
(ACN)

Els Alfacs i Ulldecona van acumular 26,5 litres 
per metre quadrat, en mitja hora

Avinguda Constitució d’Ulldecona, dissabte, tallada per un arbre caigut. Foto: Ajuntament d’Ulldecona
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7 I 8 D’AGOST, 
RACÓ DELS 
ARTESANS  
Després de l’aturada provoca-
da per la pandèmia, la Fira de 
Fibres Vegetals, organitzada 
per l’Ajuntament del Mas de 
Barberans amb la col·labora-
ció amb l’Associació de Ciste-
llers de Catalunya, torna amb 
una divuitena edició centrada 
en les artesanes i artesans, 
els quals exposaran creacions 
que alternen el saber fer d’un 
ofici tradicional amb l’experi-
mentació creativa. La Fira de 
Fibres Vegetals tindrà lloc 
aquest cap de setmana, dies 7 
i 8 d’agost. 
D’altra banda, dissabte 
passat, al Mas de Barberans 
es va celebrar la cinquena 
edició de la Cursa de l’Airosa. 
Memorial Felip Adell. Una 
experiència única amb un 
recorregut que incorpora els 
millors trets característics 
de les muntanyes dels Ports 
combinat amb un suport 
incondicional de l’afició del 
poble. Un esdeveniment 
esportiu que creix i és un 
referent. I que recorda a una 
persona emprenedora que 
va treballar molt en la seua 
creació. 

JOAN LLUÍS 
BARBERÀ , NOU 
REPRESENTANT 
TERRITORIAL DE 
L’ESPORT DE LA 
GENERALITAT  
L’ampostí Joan Lluís Barberà 
és des d’aquest dilluns nou 
representant territorial de 
l’Esport de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre agafant el 
relleu de Cinta Espuny que ha 
estat en el  càrrec els últims 
deu anys. Barberà ja va 
exercir com a nou represen-
tant territorial de l’Esport  el 
dilluns en la recepció a Aina 
Cid, a Amposta. Va ser el 
primer acte oficial.  Per tant, 
amb el seu nomenament 
l’organigrama dels depar-
taments de Govern segueix 
completant-se. 

MAS DE BARBERANS

GOVERN

Rebuig a un nou transvasament de l’Ebre
El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre va aprovar, per unani-
mitat, el reglament de teletre-
ball en aquesta administració 
pública. Un instrument que re-
gula la prestació de serveis en 
modalitat de teletreball, és a 
dir, que una part de la jornada 
laboral es duu a terme de ma-
nera no presencial al centre de 
treball i mitjançant l’ús de tec-
nologies de la informació i la 
comunicació.
D’altra banda, el ple del Con-
sell va aprovar la convocatòria 
dels premis Solidaritat i Empre-
nedoria 2021, així com la sol·li-
citud de les subvencions dels 
programes 7 Comarques, 30 
Plus i Garantia Juvenil 2021.
També Es Va donar llum verd 
a l’addenda Covid-19 del con-
tracte programa per a la coor-

dinació, la cooperació i la col-
laboració en matèria de serveis 
socials amb el departament 
de Drets Socials. Es posarà en 
marxa el projecte Sostre 360º, 
d’intervenció integral i comu-
nitària d’atenció social a joves 
en situació de vulnerabilitat al 
carrer amb una dotació pres-
supostària de 235.812 euros.
En l’apartat de mocions, el ple 
va aprovar, per unanimitat, una 
del grup comarcal de Movem 
Terres de l’Ebre que insta el go-
vern de la Generalitat a rebutjar 
qualsevol mena d’ampliació del 
Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) i a buscar alterna-
tives per totes les poblacions 
amb necessitats d’abastament, 
respectant els principis de la 
Nova Cultura de l’Aigua. La 
moció també proposa impul-

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura.

sar un Pacte per l’Ebre entre els 
agents econòmics i socials del 
territori per reduir de mane-
ra progressiva la transferència 
d’aigua al Camp de Tarragona.

S’ aprova el reglament 
que regula el teletreball 

a l’ens comarcal

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Elisa López Sabaté, dona significativa en la història del Mas de Barberans
Aquest mes d’agost, el 
Consell Comarcal del 
Montsià destaca a Elisa 
López Sabaté (1939) “com 
a dona significativa en el 
nostre relat i en la història 
del seu municipi, Mas de 
Barberans”. Elisa, a qui de-
fineixen com a dona lliure, 
va crear al 1967 la seva prò-
pia empresa, un taller de 
subcontractació tèxtil en 
el que va arribar a tenir 14 
dones contractades. Als 48 
anys es va convertir en la 
primera dona en ocupar un 
càrrec polític en la història 

democràtica del seu poble. 
Sent escollida regidora, l’any 
1987, del PSC a l’ajuntament 
de Mas de Barberans.
Des de fa ja 15 anys, del 2006, 
és la presidenta de l’Associa-
ció de Dones Masoveres.
També és membre de la jun-
ta de l’Associació de Jubilats 
des del 2011. 
L’exposició “Reconstruint 
el món: la nostra història”, 
és una iniciativa del SIAD, el 
Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones del Consell 
Comarcal del Montsià, amb 
la col.laboració dels ajun-

taments de la comarca que 
posa en valor 12 dones mont-
sianenques. “Dones que, si-
tuades contextualment en 
diferents moments històrics, 
han nadat a contracorrent 
desobeint els mandats i els 
rols de gènere.  Un fet que 
ha possibilitat la transfor-
mació del pensament im-
perant masclista, fent camí 
per a totes les dones que hi 
ha i que vindran, i redefinint 
i construint el món que vo-
lem. Cada mes destaquem 
una dona d’un dels municipis 
de la comarca del Montsià”.

Movem TE exigeix celeritat en 
les obres de consolidació del 

Poble Vell de Corbera
Movem Terres de l’Ebre, a tra-
vés del grup parlamentari dels 
comuns i a instància del di-
putat ebrenc Jordi Jordan, ha 
entrat al Parlament una pro-
posta de resolució que té per 
objectiu accelerar els tràmits 
de les obres de consolida-
ció del Poble Vell de Corbera, 
molt malmès pels últims tem-
porals. 
Cal recordar que durant els úl-
tims anys “han estat poques les 
intervencions dutes a terme al 

Poble Vell per les administra-
cions superiors, tot i la creació 
del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre 
(COMEBE) i la signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de 
Corbera d’Ebre el 2020 per 
portar a terme diverses actu-
acions de conservació, que 
mai s’han portat endavant, 
així com diverses subvencions 
atorgades que tampoc s’han 
arribat mai a executar per part 
del Govern de la Generalitat”.

Relleus a la Diputació de 
Tarragona

Carles Brull Fornt, alcalde de 
Falset; Carme Ferrer Cervelló, 
alcaldessa de Senan; i Miquel 
Subirats Garriga, primer tinent 
d’alcalde d’Amposta; són els 
nous diputats a la Diputació pel 
grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC). Brull subs-
titueix l’alcalde de Flix Francesc 
Barbero Escrivà, pel partit judi-
cial de Reus. Ferrer substitueix 
el primer tinent d’alcalde de 
Valls Jordi Cartanyà Benet, pel 
partit judicial de Valls. Ambdós 
relleus són en compliment de 
l’acord de principi de mandat. 

Subirats substitueix l’alcalde 
d’Amposta Adam Tomàs Roi-
get, nou director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball 
a l’Ebre. Amb la seva incorpo-
ració, el grup polític d’ERC a la 
Diputació passa a estar format 
per 6 dones i 5 homes. 
També s’ha donat compte del 
nomenament de vicepresident 
tercer de la Diputació del di-
putat Enric Adell Moragrega, 
en substitució d’Adam Tomàs. 
Adell és alcalde de Paüls i di-
putat delegat del Servei d’As-
sistència Municipal (SAM).
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DENUNCIEN UN 
FORMIGONAT QUE 
L’ASSOCIACIÓ 
DE DEFENSA 
FORESTAL VA FER 
AL BARRANC DE 
JOVARA  
El Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans 
i Ecologistes de Catalunya 
(Gepec-Edc) ha denunciat a 
la Fiscalia de Medi Ambient 
de l’Audiència Provincial que 
el formigonat del barranc de 
Jovara de Tivissa ha malmès 
greument la zona. Els eco-
logistes consideren que les 
actuacions, realitzades el 2018 
per l’Associació de Defensa 
Forestal (ADF) de Tivissa, van 
malmetre la zona inclosa dins 
la Xarxa Natura 2000. A més, 
l’entitat apunta que els treballs 
van ser finançats amb fons pú-
blics per part del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació. Es tracta d’uns 
treballs que es van realitzar 
sobre una pista que es va obrir 
el 2015, segons els ecologistes, 
“també il·legalment”. (ACN)

ARXIVEN EL CAS 
DEL JOVE ACUSAT 
D’ULTRATGE A 
LA BANDERA  
ESPANYOLA 
El jutjat de Gandesa ha 
decretat el sobreseïment de la 
causa contra Maurici Sabater, 
veí de Móra d’Ebre, que va 
prestar declaració l’1 de juliol 
acusat d’ultratge a la bandera 
espanyola. Se l’investigava 
pel robatori de l’estendard 
a l’Ajuntament de Batea el 
passat 12 d’octubre. L’atestat 
dels Mossos el relacionava amb 
els fets perquè la dessuadora 
que porta en una foto que va 
penjar a Twitter s’assembla a 
la que du un dels individus que 
apareixen al vídeo de l’acció 
reivindicativa, que va penjar 
l’organització La Forja. El 
magistrat conclou que no hi ha 
“autor conegut” a qui imputar 
els fets i que no hi indicis “sufi-
cients i seriosos” per atribuir-li 
a l’investigat.

TIVISSA

GANDESA

Música i exposicions  per a commemorar el cinquè 
centenari del naixement de Sant Salvador 

Horta de Sant Joan celebra 
la commemoració del cin-
què centenari del naixement 
de Sant Salvador. Per aquest 
motiu ha visitat el munici-
pi un gran músic, en aquest 
cas el jove violoncel·lista ca-
talà, Pau Codina. Així mateix, 
s’ha programat una exposi-
ció de l’artista barcelonina 
Gina Cubeles i tres concerts, 
sota el títol “Del cel i de la 
Terra”. Es va inaugurar diu-

menge i estarà oberta fins el 
15 d’agost. Diumenge passat 
també va tenir lloc el  Con-
cert Suites de Bach a través 
de Pau Codina.
“Ara esperem els dos últims 
concerts de la temporada al 
mateix Convent d’Horta: el 8 
d’agost a les 12, l’ensamble 
La Ferlandina, i el 14 d’agost a 
les 22h, el quintet Vibratango 
en què participa el català Àn-
gel Pereira, gran percussio-
nista internacional, que torna 
a Horta per tercera vegada”. 
Pel que fa a l’exposició, l’ho-
rari de visita és de 18h a 21h 
de dimarts a diumenge.
El Convent de Sant Salvador 
és un lloc ideal per combi-
nar les arts plàstiques amb la 
música. “És un espai situat en 

alt, a certa distància de la vila 
i lluny del soroll i enrenou de 
la vida urbana”. És més, Co-
dina opina que les condicions 
acústiques dins de l’església 

són molt bones per a la mú-
sica clàssica.

Reserva d’entrades 
977.435.005, o al Convent el 

mateix dia del concert.

HORTA

“El Convent de Sant 
Salvador és un lloc 

ideal per combinar les 
arts plàstiques amb la 

música”

MÓRA D’EBRE

L’Ajuntament de Móra d’Ebre 
finalment celebrarà el Sau-
rí Festival, en la mateixa ubi-
cació que els anys anteriors, 
però implantant mesures molt 
importants de control de l’afo-
rament i de les distàncies, tal i 
com obliguen les conselleries 
d’Interior i de Salut de la Ge-
neralitat. Després d’una pro-
funda reflexió des de l’equip 
de govern de Móra d’Ebre i 
amb el convenciment que la 
cultura és segura si tots els in-
volucrats participen als actes 
amb coneixement, s’ha op-
tat per tirar endavant el Saurí 
Festival, el 24 d’agost, amb els 
4 grups inicialment anunciats 
(Gertrudis, La Pegatina, Lilda-
mi i Manel), però amb canvis 
en la seva execució. Seguint 
el protocol dissenyat, es limi-
ta el número d’assistents amb 
les persones assegudes, amb 
distància de seguretat i seient 
numerat. Entrades ja a la ven-
da a l’Ajuntament i a entra-
dium.com

El Saurí 
Festival 

se celebrarà

ASCÓ

Una comitiva d’onze experts de 
vuit països van visitar la cen-
tral nuclear d’Ascó per avaluar 
si la planta està preparada per 
operar “més enllà de la vida es-
tablerta en el seu disseny inici-
al”.  La comitiva ha estudiat les 
accions que ha fet l’Associa-
ció Nuclear Ascó-Vandellòs II 
(ANAV) perquè les unitats Ascó 
I i II puguin seguir operant una 
dècada més, “d’acord amb els 
més alts estàndards internaci-
onals de seguretat”. Ascó és la 
primera central espanyola que 
passa l’avaluació voluntària 
de l’Organisme Internacional 
d’Energia Atòmica. D’altra ban-
da, Ecologistes en Acció rebutja 
l’informe favorable del Consell 
de Seguretat Nuclear (CSN) per 
prorrogar la llicència d’activitat 
de les dues unitats de la central 
nuclear d’Ascó. L’entitat s’ha 
unit a la petició del Moviment 
ibèric Antinuclear perquè el Mi-
nisteri per a la Transició Ecolò-
gica no allargui l’activitat de les 
plantes fins a 2030 i 2031.

Avaluen si la 
nuclear està 

preparada per 
seguir operant

TERRA ALTA

El Consell Comarcal de la Terra 
Alta, amb el suport dels princi-
pals actors privats i públics, im-
pulsa el projecte Treball a les 7 
Comarques, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Cada any presenta 
un projecte nou als ajunta-
ments, empreses i entitats que, 
amb el seu suport, s’envia al 
SOC perquè valori les diferents 
propostes. La versió detallada 
del projecte, que recull més de 
130 cartes de suport rebudes 
per part d’ajuntaments, em-
preses i entitats, es va entregar 
el 22 de juliol amb el suport 
d’11 dels 12 ajuntaments de 
la Terra Alta. Enguany, també 
ha comptat amb més suport 
que mai per part dels agents 
socioeconòmics terraltins, ja 
que ha obtingut el de 120 en-
tre empreses i entitats. “Aquest 
any, es proposen accions per 
millorar la competitivitat de les 
empreses i la qualitat de l’ocu-
pació que s’hauran de realitzar 
entre el mes de novembre del 
21 i l’octubre del 22”.

Projecte 
Treball a les 7 

Comarques

RIBERA

Al ple de juliol del Consell de 
la Ribera d’Ebre es van apro-
vat les bases reguladores de la 
concessió de les subvencions 
públiques anuals per al reequi-
libri territorial als quatre ajun-
taments de la comarca que no 
formen part del Pla d’Emer-
gència Nuclear de Tarragona 
(PENTA)
El ple també va aprovar l’acord 
amb el Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) per a la millo-
ra de l’assistència tècnica en 
matèria de residus. El conveni 
ha de permetre la millora dels 
serveis. Per la seva banda, el ple 
va donar el vist-i-plau per una-
nimitat a la moció del Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la 
Ribera d’Ebre sobre el funciona-
ment actual del serveis bancaris 
a la comarca. S’insta els bancs 
millorar l’atenció personalitza-
da, especialment als pobles que 
s’han quedat sense caixer. Per 
acabar, van prendre possessió 
com a consellers Dolors Gurre-
ra (Psc-Progrés) i Francesc Bar-
bero (Erc-Am), en el relleu de 
càrrecs establert pels grups en 
l’equador de la legislatura

Ple del consell 
Comarcal
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PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
SOBRE EL METGE 
LOCAL, JOSEP 
TORRADEMÉ  
El proper dimarts 10 d’agost 
a les 19 hores, a la sala de 
reunions de l’Hotel d’Entitats, 
presentació del llibre: “Josep 
Torrademé Moliné: un metge 
perellonenc al capdavant de 
la lluita antipalúdica”, a càrrec 
dels autors Ramon Buera, 
Jordi Vendrell i Joel Ferré. 

RELLEUS 
SOLIDARIS 
Benifallet participa en els 
relleus solidaris de la Lliga 
Contra el Càncer, que tindran 
lloc el diumenge 22 d’agost i el 
dissabte 28 d’agost. Organitza 
la delegació de Benifallet de 
la Lliga. Col.laboren:  Sandra 
Vidiella, Paula Margalef, 
Ajuntament de Benifallet i 
Diputació de Tarragona.
Tota la info i inscripcions: 

www.lligacontraelcancer.cat

OBRES AL CAMÍ DE 
LA TOSSA 
L’Ajuntament ha comunicat 
aquest diemcres que ja està 
oberta la circulació al camí de 
la Tossa. Les millores realitza-
des amb l’objectiu de millorar 
el ferm i eixamplar el camí ja 
estan del tot finalitzades. Les 
obres estan finançades per 
següent organismes i tenen 
els següents costos:
Diputació subvenció excepcio-
nal 2020= 1477,71

Generalitat de Catalunya, 
gestió forestal sostenible 
ajuntament =23.753,973
Generalitat, gestió forestal 
sostenible ADF Creu de San-
tus= 4.192,65

EL PERELLÓ

TIVENYS

BENIFALLET

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta realitza 
una operació de columna “d’alta complexitat”

L’equip del Servei de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia ha 
intervingut durant gairebé sis 
hores a un pacient amb luxa-
ció cervicotoràcica. Per a fer 
aquesta operació s’ha requerit 
una coordinació de tot el per-
sonal de quiròfan: zeladors, 
auxiliars d’infermeria, infer-
meres, anestesistes, tècnic de 
raigs i altres, tant del torn de nit 
i com del matí.
El Dr. Julio Nogales destaca la 
vocació de les persones impli-
cades i vol donar les gràcies a 
tot l’equip que va permetre que 
l’operació sigues un èxit, així 
com als dos facultatius externs 
que han col·laborat, el Dr. Joan 
Salvador Escala, traumatòleg 
de Reus, i el Dr. Mauricio Díaz, 
neurofisiòleg de Zaragoza. 

A aquestes felicitacions se su-
men la gerència i les diferents 
direccions de l’HTVC. 
“Portem tota la setmana pre-
parant la cirurgia i ha estat un 
orgull veure’ls treballar. Els 

companys que han vingut de 
fora, simplement s’han quedat 
admirats de veure la col·labo-
ració i coordinació de l’equip 
durant tota la intervenció”, diu 
Nogales.

Intervenció de 
gairebé sis hores a un 
pacient amb luxació 

cervicotoràcica

SALUT

Signatura del conveni 2021 entre l’Ajuntament i 
el Club Voleibol Roquetes

L’alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, i el president del Club 
Voleibol Roquetes, Joan Mu-
lero, acompanyats del regi-
dor d’Esports, Ivan Garcia, 
van signar el nou conveni 
de col·laboració de l’exercici 
2021. Un any històric per a 
l’entitat després de l’ascens 
del 1r equip a Superlliga2. El 
conveni de 10.000 € inici-
als, s’amplia en 4.000 € per 
la disputa de les fases finals 
per ascendir de categoria. El 
regidor ha anunciat que ben 
aviat s’aprovarà un annex 

al conveni amb un import de 
15.000 € perquè el Club pugui 
fer front a les despeses que 
suposarà per a l’entitat haver 
aconseguit jugar a la Super-
lliga-2 la pròxima temporada. 
Per la seva part el president del 
Club ha agraït el suport eco-
nòmic de l’Ajuntament que 
permetrà encarar amb il·lusió 
el repte de jugar a la Superlli-
ga-2 i anima a tots els roque-
teros i roqueteres ha gaudir 
dels partits que es disputaran 
en la nova categoria. (Roque-
tes Comunicació)

Mor un home de 68 anys a la 
platja de Riumar de Deltebre

Un home de 68 anys i de na-
cionalitat francesa ha mort 
aquest dimecres a la tarda a la 
platja de Riumar de Deltebre. 
Segons ha confirmat Protec-
ció Civil, l’home s’estava ofe-
gant quan diversos testimonis 
el van treure de l’aigua. Primer 
els socorristes de la platja i, 
en arribar, l’equip del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) van intentar reanimar-lo 
però les maniobres finalment-
foren infructuoses. L’avís es va 
rebre a les 16:52 hores. El SEM 
va mobilitzar a la zona una 
unitat terrestre i un helicòpter. 

La platja de Riumar disposava 
de servei de vigilància en el 
moment dels fets i hi onejava 
la bandera verda. Es tracta de 
la tretzena víctima mortal ofe-
gada a les platges catalanes 
des que va començar la cam-
panya el 15 de juny.

Es tracta de la tretzena 
víctima mortal ofegada 
a les platges catalanes 

des de meitat juny

Camarles: reformes al 
col·legi Sant Àngel

La regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntamet de Camarles ha 
informat aquesta setmana que 
continuen les reformes al col.
legi Sant Àngel. 
En primer terme, es van arran-
jar les façanes i posteriorment 

es van pintar les aules.
En acabar els treballs al Sant 
Àngel, s’havien d’efectuar mi-
llores també al col·legi dels 
Lligallos amb tota una sèrie 
d’accions a la façana exterior i 
a l’interior.
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FESTA MAJOR DEL 
12 AL 18 D’AGOST  
L’ajuntament ha informat 
que els veïns i les veïnes 
que vulguin engalanar els 
seus carrers i participar al 
concurs, que poden passar 
per les oficines del consistori 
a apuntar-se fins al proper 
dilluns. “Es donaran diferents 
premis als millors carrers 
engalanats”. L’Ajuntament 
també recorda que el diumen-
ge 8 d’agost a les 7:30h del 
matí es farà el muntatge de 
la Plaça de bous. La setmana 
que ve, a partir del dilluns 9 i 
fins al divendres 13, “s’haurà 
de passar per les oficines de 
l’ajuntament a signar el do-
cument de responsabilitat i a 
buscar les entrades que tindrà 
cada carreta o bastida”. “A 
causa de la situació actual de 
pandèmia en què ens trobem, 
les mesures que ens perme-
ten celebrar actes taurins en 
plaça convencional són molt 
estrictes i ens priven de fer-
ho amb la normalitat que tots 
voldríem”. “No es podrà acce-
dir al recinte sense la invitació 
d’un cadafal, bastida o carreta 
més l’abonament o entrada. 
Hi haurà control d’accés i límit 
d’aforament”. 
D’altra banda, l’ajuntament 
també va informar dimarts 
que ja havien finalitzat els tre-
balls de neteja de la calçada 
de la carretera de Paüls-Xerta, 
entre el pont més avall i el 
Cap de la Plana. Tot i això, 
es demanava circular amb 
precaució.

RÈCORD: DUES 
POSTES D’OUS DE 
TORTUGA CARETA  
Les 24 tortugues nascudes 
a la platja de la Mar Bella 
de Barcelona al 2020 s’han 
alliberat al mateix lloc on van 
néixer. 
Tot i que la temporada de 
cria de tortugues està a la 
meitat, aquest 2021 ja s’han 
detectat 5 nius a les platges 
de Catalunya, un nou rècord. 
S’han detectat a Calafell, Tar-
ragona, Sant Jaume d’Enveja 
(2) i Arenys de Mar.

PAÜLS

SANT JAUME

Salut ha desestimat aplicar “mesures cautelars” 
i prohibir la celebració d’actes taurins 

Salut ha desestimat aplicar 
“mesures cautelars” i prohibir la 
celebració d’actes taurins com 
havia sol·licitat la Coordinado-
ra per l’abolició dels correbous 
de Catalunya (CACC). L’entitat 
va presentar una instància a la 
conselleria per reclamar “un 
nou protocol actualitzat” i que 
es fessin test d’antígens al pú-
blic i participants d’aquests ac-
tes, davant l’augment de casos 
de covid i el risc elevat de con-
tagi derivat de la variant delta. 
Salut Pública ha respost que 
aquesta activitat cultural de 
tradició popular està subjecta 
als requisits de limitació d’afo-
rament i control d’accés i que 
es poden celebrar “amb la con-
dició que els assistents estiguin 
asseguts” i es compleixi la nor-

mativa. La CACC assegura que 
el compliment de les mesures 
sanitàries “es veu greument 
compromès” en aquests es-
pectacles amb bous i avisa que 
ho vetllaran. 
Des de l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de l’Ebre, 
sobre la instància presentada 
pel CACC, s’aclareix que “no 
ens sorprèn res, però nosaltres 
estem tranquils perquè tenim 
autorització per a poder fer 
actes taurins seguint els pro-
tocols. Les Comissions Tau-
rines estan fent una molt bona 
gestió i cal destacar-la. I es fan 
actes taurins, dins de les pos-
sibilitats, com també, dins de 
les possibilitats actuals, es fan 
concerts i altres actes festius. 
Ens hem d’adaptar i ho estem 

fent. A més, es pot comprovar 
que al cap de 15 dies d’haver-se 
fet actes taurins a les poblaci-
ons on s’han efectuat, els casos 
positius no han incrementat 
o, al contrari, han baixat. A les 
places hi ha l’aforament per-
mès, la gent està asseguda, es 
mantenen les distàncies de se-
guretat establertes i tothom va 
amb la mascareta”.

Agrupació de Penyes 
i Comissions Taurines: 

“estem tranquils. Seguint 
els protocols, estem 

autoritzats a fer actes 
taurins com també es fan 

altres actes festius”

LA CACC HO HAVIA SOL·LICITAT

El projecte comunicatiu Delta.cat inicia una nova etapa
El projecte comunicatiu 
Delta.cat inicia una nova 
etapa. A partir d’aquest di-
lluns, els municipis de Del-
tebre, Sant Jaume, l’Ampolla 
i Camarles uneixen esforços 
amb l’objectiu de crear un 
referent informatiu a tot el 
delta de l’Ebre. L’estrena es 
va fer a l’Illa de Buda, un 
dels espais més emblemà-
tics del delta de l’Ebre. Va 
comptar amb els quatre al-
caldes dels municipis i amb 
actuacions musicals, entre 
ells la Rondalla dels Tres 
Cantadors. Ja des d’aques-

ta setmana, Delta.cat oferirà 
tota la informació dels qua-
tre municipis deltaics en for-
mat ràdio i televisió. La ràdio 
engega la programació a les 
8:30 amb el Recapte d’estiu, a 
les mitges hores és el moment 
per els butlletins informatius. 
També compta amb un gran 
selecció musical. A partir del 
setembre tornarà ‘Al dia Terres 
de l’Ebre’, amb Leonor Ber-
tomeu, i ‘El far’, el programa 
d’informació marinera amb la 
veu d’Eduard Carmona com a 
corresponsal del delta.
(Delta.cat)

Un Mosso fora de servei 
enxampa un home robant

Un Mosso fora de servei va de-
tenir un home, de 46 anys i veí 
de Vilanova i la Geltrú, com a 
presumpte autor d’un delicte 
de robatori amb violència en 
un establiment comercial de 
Tortosa. Els fets es van produir 
dissabte. L’agent estava com-
prant en una perfumeria i va 
veure com el detingut agafava 
productes dels expositors i els 
introduïa a l’interior d’una bos-
sa. El policia el va aturar quan 
anava a marxar i l’arrestat va 
reaccionar violentament do-
nant-li empentes fins a fer-lo 

caure. Després de forcejar, el 
policia va poder reduir l’home i 
detenir-lo mentre arribaven al 
lloc altres efectius policials. El 
detingut va passar a disposició 
judicial i ha quedat en llibertat 
amb càrrecs. En l’escorcoll al 
detingut es va constatar que 
la bossa on va amagar els pro-
ductes robats portava un folre 
metàl·lic per poder evitar els 
sistemes d’alarma. Els produc-
tes recuperats tenien un valor 
de 890 euros i es van retornar 
a la persona responsable de 
l’establiment.

AP-7: Mor un treballador de 
manteniment de carreteres

Un treballador de manteniment 
de carreteres va morir atrope-
llat aquest dilluns al matí en un 
accident a l’A-7 a Reus. Segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit (SCT), el sinistre va tenir 
lloc al quilòmetre 1.156 de la 
citada via, en sentit sud. 
Una furgoneta va xocar amb 
un camió petit del servei de 
manteniment de carreteres 
que estava aturat. 
El treballador de manteniment 
va quedar atrapat entre els dos 
vehicles i va morir. La víctima 
és un home de 49 anys, veí 

de Tortosa. El conductor de 
la furgoneta va resultar ferit 
menys greu i fou traslladat a 
l’Hospital Joan XXIII de Tar-
ragona. Amb aquesta víctima, 
són 76 els morts en accident 
de trànsit des del gener. El si-
nistre va obligar a tallar la via 
en sentit sud durant gairebé 
quatre hores. Arran de la in-
cidència, es van activar tres 
patrulles dels Mossos, quatre 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat i quatre unitats del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM).

Deltebre, Sant Jaume, l’Ampolla i 
Camarles uneixen esforços per crear un 

referent informatiu 
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ESCACS: 
TORNEIG DE 
FESTES DEL 
PINELL DE BRAI 
Diumenge vinent, dia 8 
d’agost, a partir de les 16 ho-
res, tindrà lloc el torneig d’es-
cacs de festes al Pinell. A partir 
de les 16 hores. Premis 1-2-3 
absoluts, primer local, sub 12 
i medalles per tots els nens i 
nenes. Col.labora: Ajuntament 
del Pinell, CE Gandesana, la 
Barraca i Federació Catalana 
d’Escacs.  Per inscripcions, 
trucant o per what al telefon 
977/ 42 62 31.

CURSA TERRA 
DE GARNATXES 
Demà dissabte 7 d’agost se 
celebrarà la 3a CURSA CICLIS-
TA TERRA DE GARNATXES a 
Gandesa.

CLUB HANDBOL 
AMPOSTA 
Blanca Viñas, la temporada 
passada encara en edat de 
juvenil, ja va debutar amb 
el sénior de Divisió d’Honor 
Plata. Jugadora formada a la 
base del CE Tortosa va arribar 
la temporada 2020-2021 al 
juvenil del club ampostí. Ara ja 
en categoria sènior s’incorpo-
rarà al CH Amposta Lagrama, 
per ser una de les jugadores 
importants al conjunt tot i la 
seva joventut.

MÉS 
NOTÍCIES

AMPOSTA

PATINATGE ARTÍSTIC

Homenatge de la ciutat a Aina Cid, l’esportista 
referent que ha assolit dos diplomes olímpics

Un Club de Champions: el Grup Xou Petit i el Grup Xou Júnior 
del CP l’Aldea, medalla d’or al Campionat d’Europa

Amposta va rebre dilluns la 
tarde a Aina Cid per felici-
tar-la pel seu segon diplo-
ma olímpic als Jocs Olím-
pics de Tòquio, un rècord 
perquè és la primera remera 
de la selecció espanyola en 
obtenir-ne dos. Els remers 
i remeres del Club Nàutic 
Amposta li van fer el passa-
dís d’honor pel carrer Major, 
fins arribar a l’Ajuntament. 
Tot seguit, la remera va de-
dicar unes paraules a tothom 
qui hi havia a la plaça des del 
balcó del consistori, agraint 
tot el suport dels darrers 
dies. 
L’acte va ser molt emotiu 
amb la presència de David 
Morales, entrenador del CN 
Amposta,  també de Victoria, 
germana d’Aina i la seua co-
sina, Iris Castell, que també 

El Grup Xou Júnior del CP l’Al-
dea es va proclamar Campió 
d’Europa, divendres passat a 
Lleida. Una actuació especta-
cular els va fer emportar-se la 
medalla d’or cap a l’Aldea. 
Per la seua part, el Grup Xou 
Petit del CP l’Aldea també es 
va afegir a la festa del patinat-
ge, aconseguint el campionat 
d’Europa.
Amb l’espectacle Parla’m l’afi-
ció grogueta  va gaudir de dos 
campionats d’Europa. El Grup 
Xou Júnior i el Grup Xou Petit 
es van coronar com els Reis 
d’Europa. Un nou èxit del club 
aldeà. De grans dimensions. 
Assolir dos campionats d’Eu-
ropa en una tarda només està 
a l’abast d’un club privilegiat. I 
el de l’Aldea, a còpia de treball 
i de sacrifici, ho és. Un orgull 
per a tot el municipi i també 
per a les Terres de l’Ebre. Un 
Club de Champions, un club 
referent a Europa i que ha tor-
nat a tocar el cel gràcies a una 
bona gestió, a molt de treball 
i a la qualitat humana i espor-
tiva de tots els que hi formen 
part.

Una remera de rècord, 
amb el segon diploma 
aconseguit a Tòquio

fou remera i actualment és 
regidora de l’Ajuntament.
L’alcalde, Adam Tomàs, va 
felicitar a l’esportista: “en-
horabona campiona i gràcies 

per portar el nom d’Amposta 
arreu del món i per haver-te 
convertit en un referent per 
a l’esport nacional,  especi-
alment per a l’esport femení”. 

Campió d’Europa: el 
club aldeà amplia el 

palmarès d’èxits i 
regna a Europa
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DOS GENIS 
Són vostès uns afortunats, te-
nir a Michel Viñas és un luxe, 
cas únic a Catalunya i potser 
rècord mundial, fent el Més 
Ebre i a més el seu programa 
de televisió, i gravant cada 
cap de setmana 4/5 partits 
i molts dies menjant només 
un entrepà. També és un 
luxe que tinguin el portal de 
resultats FUTBOL EBRENC, 
que també té el seu rècord, 
l’únic d’Espanya que fa en 
directe les lligues nacionals 
de 1a i 2a  divisió, a més de la 
Tercera divisió, 1 catalana i el 
futbol provincial i ebrenc . Jo 
vaig ser el promotor i segueix 
sent la meva joia però el mèrit 
d’aquest portal no és meu 
és de Josep Carbonell des 
d’Argentona (Barcelona) que 
actualitza cada gol, i ho fa des 
del seu llit, sense poder-se 
aixecar per la seva invalidesa. 
I així porta 20 anys vivint sol 
amb l’únic soroll de la tele i els 
gols del Futbol Ebrenc. Mai 
podré agrair la seu passió, 
mereixeria per part de la Fe-
deració un premi, una ajuda, 
per tota la feina que fa. Mic-
hel i Josep són casos únics, en 
fase d’extinció i només se’ls 
valorarà el dia que pleguin. 
Jo penso que els homenatges 
s’han de fer quan s’està al peu 
del canó. Si José Maria Garcia 
i De la Morena van penjar els 
hàbits, Michel i Josep seguei-
xen fent una tasca pel futbol 
ebrenc que no té preu, amb 
passió, lliurament, bogeria.... 
Són grans. Jo conec el món 
periodístic esportiu a tot 
l’Estat, i puc dir que són únics. 
Si això ho fessin a Estats Units 
ja els hauria fitxat Google o 
qualsevol multinacional, men-
tre aquí a picar pedra. Gràcies 
Michel i Josep. Per últim, 
recordo una editorial de fa 
unes mesos on vaig dir: Arriba 
Laporta, marxarà Messi. I així 
ha estat. 

CELMA

AINA CID I EL 
CLUB PATÍ 
L’ALDEA
És una setmana d’èxits per a 
l’esport del nostre territori. 
L’ampostina Aina Cid, amb 
Virginia Diaz, va ser sisena a 
la final de dos sense timoner, 
als Jocs Olímpic de Tòquio. 
Per tant, va obtenir diploma, 
el segon consecutiu, i això 
comporta que sigui una 
esportista de rècord. 
Avui el meu reconeixement 
per aquesta esportista que 
a còpia de sacrifici i treball 
s’ha convertit en un referent 
en el món del rem a nivell 
internacional. Una satisfacció 
per Amposta i per les Terres 
de l’Ebre. Un premi a molts 
anys de lluita i bona gestió. 
Aina és un exemple a seguir. 
Cal destacar que cada ve-
gada hi ha més esportistes 
ebrencs que creixen. 
En esta editorial de reconei-
xement, cal destacar avui 
també al club Patí l’Aldea, 
campió d’Europa amb el 
Grup Xou Petit i el Júnior. 
Un altre pas endavant d’un 
club modest però que té 
repercussió internacional. 
“Un gran club”  com diu 
Ximo Cugat. Moltes hores 
de treball, de sacrifici, amb 
molta actitud i aprofitant la 
qualitat i les aptituds dels 
joves esportistes fan que 
l’Aldea hagi tocat el cel un 
altre cop.  
Darrera de tot plegat, hi ha 
molt d’esforç. Però també 
molt de sentiment. No és fà-
cil arribar tan lluny. I és que 
s’ha de valorar que estem 
parlant de diplomes olímpics 
i de títols europeus. Un gran 
nivell. I malgrat que estem 
allà baix, i que tot ens pot 
costar una mica més per les 
distàncies, si volem podem. 
Des d’aquí, enhorabona a 
tots els que ho feu possible.    

MICHEL TERCERA 
DIVISIÓ 
Ja s’ha publicat sap el calen-
dari de la Tercera divisió  on 
està l’Ascó. La lliga comença 
el 5 de setembre, i els de 
German, descansaran la 
primera jornada en un grup 
de 17 equips. Ja en la segona, 
l’Ascó, rebrà a la Guineueta. 
I acabarà la lliga a casa amb 
la Grama. Els derbis amb la 
Pobla es jugaran a la Pobla el 
12-12-21- i a Ascó el 17-4-2022.

L’Assemblea del Club Depor-
tiu Tortosa se celebrarà el 
proper dia 1 de setembre i, a 
l’ordre del dia, va un punt en 
el que s’informa dels acords 
entre el club i l’eBRE escola 
Esportiva per a la creació de 
la nova Entitat que s’està en 
tràmits de legalització.
Pel que fa al primer equip, la 
pretemporada, pel que fa als 
entrenaments, va començar 
dilluns. Demà dissabte, a 
l’estadi Josep Otero, primer 
partit de pretemporada, 
contra el Jesús i Maria (18 
hores). I el dissabte dia 14 
d’agost, es farà la presen-
tació de la plantilla i de les 
pubilles i pubilletes del Club. 
Els actes començaran a les 
18h a l’estadi municipal Josep 
Otero i, posteriorment, a les 
19h, el primer equip disputarà 
un partit amistós contra LA 
POBLA DE MAFUMET, de 
tercera divisió nacional,

Els entrenaments van comen-
çar dilluns passat i el primer 
partit de pretemporada serà 
demà dissabte a les 19.30 
hores, al municipal ampostí, 
contra l’Ascó. 

Dins de l’actualitat i com a 
novetat, el Club de Futbol 
Amposta s’ha quedat el 
servei de bar de l’estadi, la 
qual cosa representarà més 
feina en la gestió però també 
una injecció econòmica molt 
important.

CD TORTOSA

CF AMPOSTA

TORTOSA/EBRE ESCOLA

Aquesta setmana s’ha presentat 
la nova imatge d’un nou club 
que es crearà, la Unió Esportiva 
Tortosa Ebre.
Nascut de la unió entre l’Ebre 
Escola Esportiva i el CD Tortosa, 
buscarà ser un club referent a les 
nostres terres a nivell de futbol 
formatiu. “Sense deixar de ban-
da els valors que han seguit du-
rant molts anys als dos clubs, es 
crearà una estructura més forta 
on tindrà cabuda tota aque-
lla gent que vulgui formar-se 
a nivell esportiu. Els membres 
de les Juntes rEspectives, CD 
Tortosa i Ebre Escola Esportiva 
estem ultimant la nova entitat, 
a títol personal i sense cap vin-
culació legal amb els dos Clubs 
actuals, els quals continuaran 
desenvolupant la seva activitat 
estatutària i habitual, com fins 
ara. El que passa és que la nova 
Entitat, dirigirà, organitzarà i co-

Nou club de futbol base: 
Unió Esportiva Tortosa Ebre

ordinarà el futbol base dels dos 
clubs, sota una Direcció Espor-
tiva i un Coordinador General 
únics, dels quals dependrà tota 
l’estructura tècnica, personal i 
material. El dijous passat només 
vam fer una reunió informati-
va per als pares, properament, 
quan acabéssem d’enllestir tots 
els detalls, farem la presentació 
oficial i traurem una nota ofici-
al explicativa”. Han hagut socis 
del Tortosa que, tot i considerar 
que la unió ha de ser positiva, 
han reclamat que aquest tema 
ha d’exposar-se a l’assemblea. 
S’aclareix que aquesta serà l’1 de 
setembre, abans de la presenta-
ció oficial del nou projecte.   

S’ha fet una reunió 
informativa per 

als pares

Es confirma: el Batea no competirà la 
temporada propera
Més Ebre ja va avançar-ho la setmana passada: el primer equip 
del Batea no competirà la temporada propera. No s’ha pogut 
trobar gent que s’incorpori a la directiva i, tot i allargar uns dies 
el termini, el club terraltí, capdavanter les darreres campanyes, 
no competirà. Dimecres ja va comunicar-ho oficialment a la 
Federació i per això no apareix en els calendaris. El grup serà de 
16 equips i la competició començarà el 3 d’octubre.

Ricardo no continua a la Rapitenca
La Rapitenca i Ricardo han arribat a un acord i el jugador, final-
ment, no continuarà. “Des de l’entitat li volem agrair aquests 
anys de futbol que ens ha donat, així com desitjar-li molts 
encerts aquesta propera temporada”. Ricardo, segons ha pogut 
saber Més Ebre, té propostes del Vinaròs i Benicarló. D’altra ban-
da, pel que fa al calendari 21/22, de las Primera catalana grup 3, 
la Rapitenca començarà la lliga a Solsona, i l’acabarà a Mollerus-
sa. Les jornades de descans seran el 21/11 i el 3/4. La Rapitenca 
recordem que està al grup on hi ha 15 equips. Pujarà el campió 
i baixaran 4 equips a Segona. Finalment, dir que es preveu que 
avui o demà es pugui confirmar el fitxatge d’un altre jugador de 
categoria superior, que reforçarà l’equip ofensivament.  D’altra 
banda, el club rapitenc està darrera de fer un fitxatge mediàtic 
que podria ser la bomba de l’any. Finalment, dir que la massa 
social continua creixent. 
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MÉS NOTÍCIES
RUBEN VIUDEZ, 
NOU MISTER 
DEL CORBERA  
Era l’equip que faltava per 
tancar la incorporació del 
tècnic. Ahir el Corbera ja va 
fer-ho oficial. El nou mister és 
Ruben Viudez, que va estar al 
filial de l’Ascó i la temporada 
passada va dirigir el juvenil de 
la Bordeta. 

Ja hi ha perfilades diverses 
incorporacions que compen-
saran les baixes existents i es 
treballa per acabar de tancar 
la plantilla. Entre els fitxatges 
confirmats, Alejandro Prats i 
Sergi Prats, germans de Cala-
ceit. I també Àlex Almestoy, 
defensa de 29 anys procedent 
del Batea.

CALENDARI 
DE SEGONA, 
PRIMERA 
JORNADA 
19-9-21

Tortosa-Camarles

R Bítem-la Sénia

Ulldecona-M Nova

Amposta-Aldeana

Ampolla-Perelló

Ebre Escola descansa

CALENDARI 
DE TERCERA, 
PRIMERA 
JORNADA 
3-10-21

Alcanar-Benissanet

Roquetenc-Catalònia

Olimpic-Godall

Ametlla-J i Maria

Corbera-la Cava

Rapitenca-Gandesa

Flix-Tortosa

S Bàrbara-Amposta B

Tal com vam informar la 
setmana passada, el grup és 
de 16 equips. Per això la lliga 
comença dues setmanes més 
tard.  En principi hi ha un des-
cens però cal estar alerta de 
possibles descensos ebrencs 
de Segona que, si existeixen, 
comportarien compensacions.

frontarà a juvenils com el del 
Madrid, Atlètic de Madrid o 
Getafe, entre altres.
El president de la Leonesa és 
Mohd Khalifa Al Suwadi, ava-
lat per l’Aspire Academy de 
Qatar, accionista majoritari 
de l’entitat culturalista amb 
més del 99 per cent de les 
accions del club.

El defensa esquerrà Andreu 
Talarn Granell ha fitxat pel 
juvenil de la Cultural Leo-
nesa, de Divisió d’Honor. El 
jugador tortosí, la temporada 
passada, estava a la Grama-
net de Lliga Nacional. En la 
propera lliga, la Leonesa està 
al grup dels equips de Ma-
drid. Per tant, Andreu s’en-

CE PERELLÓ
Es confirmen fitxatges

El CE Perelló ha informat de 
les primeres incorporacions. 
El fet de trigar tant a concre-
tar les gestions per fitxar a un 
entrenador ha dificultat la pla-
nificació i han obligat a renovar 
pràcticament tota la plantilla, 
arribant un bon nombre de ju-
gadors del Camp de Tarragona 
i fins i tot de Barcelona. Els fit-
xatges, a hores d’ara, són:  No-
gales (Olimpic), Néstor (Tortosa 
B), Said Kasemy (Torrefarrera), 
Tomàs Franch (juvenil Ebre Es-
cola), Albert Mauri (juvenil Ebre 
Escola), Marc Ruiz (Roda Barà), 
Naranjo (Riudoms), Ismail Ka-
semy (Riudoms), Arnau Pallarés 
(Roquetenc), Adri Alonso (Vila-
nova) i Ibra Boulays (At. Valls). 
Pel que fa al capítol de renova-
cions, cal dir que segueixen a 
l’equip: Eric Brull, Didac Subi-

rats,  David Flox i Juanjo Rovira, 
que torna després d’haver jugat 
uns partits amb el Catalònia, en 
la represa de la lliga passada.
S’ha fet una aposta important 
amb Adri Alonso (a la imatge). 
Un davanter que va estar, anys 
enrere, a la Rapitenca, Tortosa i 
Camarles. 
L’equip, entrenat per David 
Burgos, comença els entrena-
ments el proper dimarts. I els 
partits de pretemporada seran: 
21/8 Riudoms, 28/8 Canonja, 
4/9 Triangular a l’Ampolla (amb 
Ampolla i Reus) i el 12/9 Gan-
desa. La plantilla no està tan-
cada i podrien arribar més ju-
gadors, que estaven en equips 
de Barcelona. Hi ha 3 fitxatges 
més, en avançada gestió, pen-
dents de confirmar-se en els 
propers dies. 

Canvi en la coordinació 
del futbol base
Josep Boyer, exmister i exju-
gador del Perelló, es va posar 
la temporada passada al cap-
davant del futbol base del club 
perellonenc. “Ho vaig agafar 
amb molta il.lusió I la veritat 
és que, tot i la pandèmia, estic 
molt satisfet de la feina feta, i 
també de la resposta de la gent 
que va confiar amb el projecte”. 
Es va crear fins i tot un equip 
femení, el primer a la localitat. 
Més de 30 noies es van apun-
tar i s’havien de fer dos equips 
però al final, amb les limitacions 
que la pandèmia va generar a 
l’inici de temporada, només es 
va inscriure un que ha jugat a la 
lliga de futbol-7 de les Terres de 
l’Ebre. 
Per aquesta temporada prope-
ra, d’entrada, el projecte havia 
de tenir continuïtat: “vaig parlar 
amb directius que deixaven la 
junta i amb d’altres que entren 
ara. I en principi em van dir que 
continués amb la feina feta. I 
amb això he estat durant unes 
quantes setmanes, buscant fer 
un cadet i tenint equips en to-
tes les categories possibles, des 
de prebenjamí i benjamí. El cert 
és que estava molt engrescat 
i havia gestionat l’arribada de 
més jugadors, tenint reunions, 
al costat d’un directiu, com per 
exemple a Rasquera. D’entrada 

tot anava bé i fins i tot qüestions 
de caire burocràtic que s’havien 
de formalitzar es van portar a 
terme i la planificació estava en 
marxa. No obstant, la setmana 
passada, quan jo seguia treba-
llant, em van comunicar des de 
la directiva que, a partir d’ara, de 
tot l’entremat del futbol base se 
n’havia d’encarregar una em-
presa i que, per tant, fins aquí 
havia arribat la meua gestió.  Pel 
motiu que sigui, hi ha uns altres 
interessos i jo puc entendre-ho, 
però se m’hagués pogut dir 
abans de començar a treba-
llar per planificar la temporada. 
Com he dit, estic satisfet i deixo 
molta feina feta. L’únic sap greu 
de la forma en què ha acabat 
tot, quan jo ho estava fent per 
sentiment i il.lusió, més que per 
cap altra cosa. Li desitjo tota la 
sort del món al club perquè s’ho 
mereix; les persones passen, la 
història es queda”.

CE PERELLÓ

Andreu Talarn fitxa per 
la Cultural Leonesa

JUVENIL DE DIVISIÓ D’HONOR

S’esvaeixen els 
dubtes: l’equip 
competirà 

GINESTAR

Tal com vam informar diven-
dres passat, aquest dilluns ha-
via de fer-se una reunió al CE 
Ginestar, amb jugadors que en 
principi estaven en disposició 
de continuar. I en aquesta reu-
nió es va acordar que finalment 
s’inscriuria l’equip i, per tant, hi 
haurà futbol a la localitat. 
Ionut Silviu Borut serà el presi-
dent i ja s’està treballant per 
tirar avant l’entitat a la Quar-
ta catalana. D’aquesta forma, 
s’esvaeixen els dubtes i un club 
històric, centenari, del nostre 
territori seguirà competint.  

Nou equip a 
Quarta: torna el 
futbol al municipi

LA GALERA

La quarta catalana comptarà 
amb un nou equip la tempo-
rada vinent. Se tracta de la Ga-
lera que té previst fer equip. La 
iniciativa de jugadors del poble 
per recuperar el club i tornar a 
competir ha estat clau. 
Ja han començat els entrena-
ments, a més de que es porta a 
terme un arranjament del camp 
del Terrer. Hi ha molta il.lusió i 
més quan aquesta temporada 
el club viurà el seu centenari. 
Es treballa en els tràmits i, es 
preveu que l’equip es pugui 
inscriure en uns dies. 
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PLANTILLES 2021/22. 3a CATALANA      JOAQUIN CELMA

 

Nova etapa per a un club familiar que 
no perd la seua essència. Queden 7 
jugadors que ja jugaven quan l’equip 
va estar a la 2 Catalana. Des que Nan-
do i Enric foren els tècnics,  que van 
estar dues temporades cadascun, 
cada any canvi de tècnic. Chema, que 
va deixar un gran sabor de boca, va 
ser el darrer. Ara l’aposta és total de 
casa, amb Pau Alegria que va estar al 
filial. Segueix tot el bloc. Baixes: Mola 
i Nabil (Tortosa B),  Callau (Ulldeco-
na), Rovira (Perelló) i arriba un reforç 
ofensiu important: John (Roquetenc). 
Quedaran al pòdium dels quatre mi-
llors per la qualitat de molts jugadors, 
que es coneixen força bé. Nova direc-
tiva, nou míster però segueix el gran 
Marcos com a secretari tècnic.

CF CATALÒNIA
NOVA ETAPA PER A UN CLUB FAMILIAR

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
2
2
9
2
GODALL
JESÚS I MARIA
2
5
13
11
2
3
2
CATALONIA B
12
13
5
ROQUETENC

ÀLEX ESTORACH
ISMAEL SASTRE

DANI INIESTA
ENRIC SEBASTIÀ

XAVI PASTOR
MANEL VENTURA

 MUSTAPHA
CRISTIAN ARASA

DANI FERNÁNDEZ 
DAVID COSIDO  

MARTI PANISELLO   
MOHA CISS
PAU  MARTI

SERGI ESCODA
JOSEP PELLISA
ALEIX ROBERT 

LEANDRO ROVIRA  
LUIS ESPINACH 

JOHN

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

POSICIÓ

6
11
3
16
2
13
10
12
13

TÈCNIC
PAU ALEGRIA

CHEMA ESTEBAN
JUANJO AGUSTIN/CHEMA

JAVALOYES-ALBERT /JUANJO AGUSTIN
NANDO GARCIA 
NANDO GARCIA 

ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI

OSCAR RUMENSE-TOMÀS
OSCAR- SISCO PAREDES

 

És un equip punter en aquesta catego-
ria, en les últimes quatre temporades, ha 
quedat al pòdium dels 4 millors i campió 
fa quatre campanyes. Arriba un nou mís-
ter, Lluís Fornés, que després de la seva 
etapa a les banquetes dels juvenils de la 
Cava i Tortosa debuta com míster ama-
teur. Només 4 baixes importants: Riki 
(Reddis), Omar (Rapitenca), Moha (Alde-
ana), i Isaac que deixa el futbol. El fitxat-
ge estrella, Jordi López, que va marcar 
14 gols a Corbera. S’ha fitxat amb qualitat 
per fer un equip competitiu. És el primer 
equip de la 3a catalana que va tancar 
seva plantilla i el primer també en entre-
nar (26 de juliol). Bona gestió esportiva, 
feta amb temps. Això diu molt d’aquest 
equip que aspira un any més a estar a les 
tres primeres posicions.

UD J I MARIA
ENTRE ELS FAVORITS

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

3
4
3
4
2
3
2
AMPOLLA
TORTOSA JUV
S BÀRBARA
EBRE ESCOLA
2
2
3
3
3
2
2
SANTA BÀRBARA
GODALL
CORBERA
LA CAVA
RAPITENCA B
AMETLLA

MARC MASDEU
SERGI BO

ALBERT TORRES
JORDI BORRAS

RAFA AGUILERA
ROGER ANTÓ 
JUAN CARLOS
ÀLEX PÉREZ

LUIS RUIZ
RAIMON

JOSEP GAITAN 
JOAB FATSINI

AMINE 
JOSEP CASANOVA
MARC LLAMBRICH

PAU MARIN
RONALD 

YOUNNES HADDANI
ROGER SOLÀ

ZOUHIR OUCHANE
JORDI LÓPEZ

JONATAN LÓPEZ
ARNAU PARDO
DAVID ALCALÀ

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

POSICIÓ

4
6
1
4
18
11
2
18
1

TÈCNIC
LUIS FORNES

DAVID GARCIA
DAVID GARCIA

CRISTIAN TORTA
JOSE MARI   ALIAU

TEIXIDÓ/CHEMA-JOSE MARI
ANGEL GARCIA/TEIXIDÓ

JORDI ROJAS
JOSÉ MARI ALIAU
JOSÉ MAR ALIAU

 

És l’equip que porta més temporades 
en la tercera catalana de forma con-
secutiva (19) i cada any fent miracles 
perquè hi hagi futbol. Nova etapa: 
arriba el misrer Toni Sánchez (Am-
posta B, Aldeana i Ulldecona). Ha re-
jovenit la plantilla i més amb l’arriba-
da de quatre jugadors de la casa que 
estaven en equips juvenils. Només 
segueixen 5 jugadors de l’equip bà-
sic. Farà bon futbol i quedarà a mitja 
taula. Baixes: Magriñà (Amposta B), 
Marc Tena (Ebre Escola) Roger Solà 
(Jesús i Maria) i Guillem Casanova (La 
Cava). L’important és que segueix el 
gran Cèsar, no com a president però 
sent l’ànima, un puntal que fa funci-
ons de tot. Mereix un reconeixement 
pels anys que porta i la feina que fa. 

CF S BÀRBARA
MOLTS CANVIS

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
VINARÒS
2
TORTOSA JUV
AMPOSTA JUV
AMPOSTA JUV
AMPOSTA B
AMPOSTA B
13
2
12
2
TORTOSA JUV
AMPOSTA B
ULLDECONA
2
7
LA CAVA

ETHAN FORTUÑO
ALEIX COBOS
LLUÍS MARTI 

FERRAN VIDAL 
PAU NAVARRO
PAU FRANCH

SERGI SABATÉ
PAU SÁNCHEZ
EDGAR ESBRÍ
ERIK MURIA 
JORDI RODA

ROGER SANTAELLA
ANDREU CASES
MARC BATALLA

ALBERTO MONFORTE
TONI CALAFAT
XAVIER ARASA
ROBERT LOPEZ

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

POSICIÓ

11
10
8
9
9
4
8
10
7

TÈCNIC
TONI SANCHEZ

SUBI
PARRA
PARRA

ROBERT CANTÓ/MARIO MAZA-ROBERT
ROBERT CANTÓ 

PARRA 
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS

 

Van haver de passar 36 anys perquè el 
Tortosa tornés a tenir filial i és que una 
població amb més 35.000 habitants, 
havia de tenir-lo si o Si. I quina casu-
alitat, el recupera l’any que es fusiono 
amb l’Ebre Escola. Com era de preveu-
re (reforçat amb jugadors del primer 
equip) va ascendir a la tercera catala-
na i estarà amb altres filials Amposta i 
Rapitenca. L’equip és jove (mitjana 21 
anys) i és el més ‘baby’ de la catego-
ria i s’ha reforçat amb molts jugadors 
del juvenil. No patirà per mantenir la 
categoria, té equip per fer un futbol 
atractiu. Segueix un gran mister Oscar 
Rumense. L’aficionat podrà veure cada 
setmana el primer equip o filial. Que-
darà llocs 12/14.

CD TORTOSA B
L’EQUIP MÉS ‘BABY’

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
CATALÒNIA
2
2
2
2
2
JUVENIL
JUVENIL
MASDENVERGE
2
2
2
CATALÒNIA
JUVENIL
CORBERA
2
2
2
JUVENIL
JUVENIL

ROGER GARCIA 
ALEIX MOLA
AITOR SALES

LEO ARTEAGA
MARC CUBELLS

ORIOL MARTORELL
SERGI DOBLADO 

ALEIX CANO
LLUIS FABREGAT
ALEIX CAMPOS
AARON GÓMEZ

ALEIX ALEMANY 
AGUSTI NACHER

NABIL
PACO GARCIA

ELYAS
PERE NACHER

RICHARD
YASSINE BOULAYD
AITOR CARRASCO

FOUFANA

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

TEMP.
21/22
20/21
84/85
83/84
79/80
75/76
74/75
73/74
64/65
63/64

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

POSICIÓ

1
11
9
3
3
20
6
1
6

TÈCNIC
ÒSCAR RUMENSE
ÒSCAR RUMENSE

SEBAS GARRIDO

JOSÉ OTERO

LLEIXÀ

Procedència o, en número, temporades al club

Procedència o, en número, temporades al club

Procedència o, en número, temporades al club
Procedència o, en número, temporades al club
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PLANTILLES 2021/22. 3a CATALANA     JOAQUIN CELMA
 

Nova etapa, amb molt canvi a la plan-
tilla.  11 altes i moltes baixes. Han 
marxat Miki, Nelson, Alcalà i també 
puntals com Fages, Céspedes (Ca-
marles), Miguel, Sam (La Cava) i Flo-
rin (retirat). Acaba el cicle d’Ivan Ro-
meu que no va renovar i va fitxar pel 
Gandesa. Xavi Subirats, que estava al 
filial, serà el mister. Any de transició 
però pot ser un dels equips revelació. 
Destacar tres fitxatges amb experièn-
cia i que apuntalaran l’equip al costat 
de jugadors de casa que ja estaven o 
que han tornat: Amador, Ionita i Luis 
Garcia. Aquest darrer va jugar amb 
l’Olímpic i es va comprometre amb 
la Cava. Finalment, en fitxar Amador i 
Ionita, s’ha incorporat a la Cala per ser 
la referència a la davantera. 

SCER AMETLLA
ROTACIÓ DE JUGADORS

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
INACTIU
2
8
AMETLLA B
AMETLLA B
AMETLLA B
ALDEANA
AMPOSTA JUV 
8
ALDEANA
3
5
3
7
6
AMETLLA B
JUVENIL
5
9
4
OLIMPIC

LUIS VILA
ERIK DEVADIP

ANDREU GÓMEZ
XAVI CALLAU
FRAN ARJONA

GENIS CONSARNAU
ENRIC PASTO

AMADOR VOCES
GERARD PARELLADA 

HECTOR BENAIGES
ÀLEX IONITA

IVAN FERNÁNDEZ
JORDI BOYER  
MARC BRULL
SERGI BRULL

SERGI CALLAU
JORDI CALLAU

GERARD PALLARÉS
FROILAN MARTI

JORDI LLAO RULLO
RAMON PITARQUE

LUIS GARCIA

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
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT
 3 CAT

POSICIÓ

9
8 
13
11
14
5
14
7
10

TÈCNIC
XAVI SUBIRATS
 IVAN ROMEU
 IVAN ROMEU

JOSEP M ROVIRA
SUBI

MARC VILADRAU/ÀLEX CURTO
MARC VILABRÚ 

BALTASAR CAPERA 
NARCIS LABORIA
NARCIS LABORIA

 

La lliga passada va estar a punt d’as-
cendir a la segona catalana i aquest 
any ho tornarà a intentar. La plantilla 
s’ha hagut de renovar i s’ha fet amb 
una mitjana d’edat de 22 anys si traiem 
els veterans, Genis, Amado, Saul i Chi-
meno. Té un avantatge: aquesta tem-
porada els que no aniran convocats al 
primer equip jugaran al filial i això li do-
narà molt potencial. Destacar el fitxat-
ge top de Chimeno que podria mar-
car mínim 20 gols, torna el fill pròdig 
a casa...Un filial que trenca motlles de 
ser sol gent jove, però l’aspiració del 
president Fernando és pujar-lo a 2a 
catalana si o si. Baixes Beranuy, Nacho, 
Pàez, Lluc (Aldeana), Àlex López, Viz-
carro, Kamen i passen al primer equip 
Edgar, Rosales i Àlex López.

UE RAPITENCA B
CANDIDAT OCULT

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

2
4
REDDIS 
2
2
2
4
5
ROQUETENC
JUVENIL
2
2
2
2
ROQUETENC
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
S BÀRBARA 
5
ROQUETENC
JUVENIL
ULLDECONA

CRISTIAN ADE
MARC BLAS  

MATIAS PALOMARES
ÀNGEL  HERNANDEZ

EFREN ROSALES
JOEL LÓPEZ 

MANEL PIQUERAS  
SERGI MART- CHALE  

GENIS VALLS
MARC SABATÉ 

XAVI OBIOL 
ALBERT SÁNCHEZ 

PAU BUJ  
XAVI MARQUÉS 

SAUL LOPEZ
ERIC ROVIRA
AXEL GARCIA
EFREN MARTI
ALBERT LUCAS

PAU CARCELLER 
CHIMENO

ALEXIS DURAN
AMADO CLOTET

POR
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
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06

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

POSICIÓ

2
14
9
1
13
10
15
16
1

TÈCNIC

CARLOS RODRIGUEZ/PARRA
JOAN SUBIRATS/MARIO MAZA

RAMON SANCHO
RAMON SANCHO

 

Aquest filial ja està consolidat a la 3a 
catalana i la passada lliga, tot i els re-
forços del primer equip, no va estar 
a l’altura. Dues temporades que no 
acaben els entrenadors que van co-
mençar a principi de Temporada. Ara, 
en una nova etapa a la direcció es-
portiva del club, arriba Andreu Cano 
(Rapitenca juv, futbol base Ascó i 
Olímpic on fou secretari tècnic). 
L’equip està molt renovat, només 
segueixen el 40% del bloc i dels 8 
fitxatges tots poden ser titulars. Des-
tacar la l’arribada de dos jugadors del 
primer equip Canos i Franklin. Po-
dria ser un dels equips revelació. És 
l’equip qui té més jugadors en plan-
tilla (28) per fer dos equips, haurà de 
fer descarts.

AMPOSTA B
FARÀ MILLOR CAMPANYA

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

3
JUVENIL
3
2
2
2
3
4
AMPOSTA JUV
AMPOSTA A
S BÀRBARA
RAPITENCA B
JUVENIL
3
4
2
2
AMPOSTA A
2
2
2
2
RAPITENCA B
RAPITENCA B
4
3
3

JOAN MARC MIRÓ 
JORDI MORENO

ALBERT SABATER
ANDREU PANISELLO

ANGEL REYNOSO
CARLOS JIMENEZ

FRAN ORTIGA
MARC SUBIRATS

JOEL MIRO
FRANKLIN ALEXIS
JUANJO MAGRIÑA

ALEX LOPEZ
AXEL PANISELLO
ALONSO GICENA

DIDAC ROIGET
JOAN DRAGO

MANU CARDOSO
MARC CANOS

VICTOR ALFARO
XAVIER  BELTRI
NAIN ESTEBAN 

ENRIQUE CARDOZO
KAMEN KAMEVOV
ALEIX VIZCARRO

ERIK PASCUAL
VERSIANO PEREIRA

JOHAN ANDRES

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
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

CAT.
3 CAT
3 CAT
3 CAT
4 CAT 
4 CAT
4 CAT
4 CAT

POSICIÓ

12
16
3
3
4
7

TÈCNIC
ANDREU CANO

TONI SANCHEZ/HANS
TO/TONI SÁNCHEZ

TO
CRISTIAN TORTA
CRISTIAN TORTA
CRISTIAN TORTA

 

20 temporades després torna a la ter-
cera catalana, ara per sanció al no po-
der competir a la 1a, únic equip que no 
ho va fer i va pagar un preu molt alt. 
Segueix tot el bloc, només dues baixes 
importants: Blanch (Ascó) i Rojas que 
portava 15 campanyes i ha fitxat pel 
Tortosa. La  seua aspiració és el retorn 
a la seva categoria mare, la segona ca-
talana. La banqueta d’aquest equip ha 
patit canvis cada any les darreres tem-
porades. L’últim mister que va estar més 
de dues campanyes seguides fou Rafel 
Navarro. Ara arriba el calero Ivan Ro-
meu. Equip màxim aspirant a l’ascens. 
Té plantila sobrada. Però no serà un 
camí de roses. Ser favorit no és bo i més 
en aquesta categoria. Falten 2 fitxatges. 

CF GANDESA
FAVORIT TOTAL

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA     JUGADOR

MASDENVERGE
AMPOSTA B
11
3
3
3
4
5
4
2
3
15
13
7
3
11
4

ALEX INIESTA
ERIK SEGARRA

JOSEP DOMÈNECH 
JOSEP RAMON 

ORIOL VALLESPI
RAMON PLANAS
GUILLEM LLARCH

PAU RIPOLL 
CARLES LLARCH
PAU CARDONA
XAVI REVUELTA
GENÍS NAVARRO
JAUME GUMIEL 
ENRIC UBALDE

ALBERT CASTELL
JAVIER DILLA

RAUL SAUMELL

POR 
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
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 CAT
1 CAT
 2 CAT
 2 CAT
 2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT

POSICIÓ

S/C
1
4
3
6
4
4
7
5

TÈCNIC
IVAN ROMEU

JAVI GARCIA/MIKI AGUZA
GUILLERMO CAMARERO

NORBERT/ALBERTO LOPEZ
GUILLERMO CAMARERO

RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO

ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI

Procedència o, en número, temporades al club
Procedència o, en número, temporades al club

Procedència o, en número, temporades al club

Procedència o, en número, temporades al club
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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.
El secret per fer un bon ba-
tut és fer-lo amb boles de 
gelat, això li donarà l’espes-
sor idèntica al que compres 
a qualsevol gelateria i que 
t’agraden tant.

• Gelat del vostre gust preferit
• Llet
• Decoració (Opcional)

No et direm les quantitats de 
gelat exactes perquè depèn del 
recipient que vulguis utilitzar, 
és molt senzill calcular-les de la 
següent manera: Selecciona el 
got en el qual vols posar el ba-
tut, i posa-li boles de gelat dins 
fins a omplir-ho, que sobresurti 
una miqueta. Quan ho tinguis, 
passa les boles a una liquadora o 
posa-les en un got de batedora. 

BATUT
DE GELAT 
FRESC

INGREDIENTS I PREPARACIÓ: Amb el mateix got que has fet 
servir per mesurar el gelat, me-
sura mig got de llet i afegeix-ho 
al gelat. Cal batre-ho uns se-
gons, fins que el gelat s’inte-
gri completament amb la llet 
i estigui espumós, pots ajustar 
la quantitat de gelat i de llet 
depenent de si t’agrada més o 
menys espès.
Per decorar-ho pots posar 
una mica de nata per damunt, 
encenalls de colors, neules, 
encenalls de xocolata, xarop, 
fruita, galetes... Deixeu volar la 
vostra imaginació!
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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

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

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

¿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

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si tenies un proble-
ma amb la parella, 
s’obre un període de 
possible reconciliació. 
Compte amb estirar 
més el braç que la 
màniga, poden sorgir 
algunes despeses 
inesperades.

aquari
21/01 al 19/02

Trobes persones 
oposades a tu amb 
les que vius algun 
moment tens, però 
que col·laboren en 
el teu procés evolu-
tiu. Podries mostrar 
interès en adoptar 
una nova mascota. 

sagitari
23/11 al 21/12

Si havies perdut 
interès en el coque-
teig, algú pot tornar 
a fer-te sentir el 
desig perdut. Amb 
Venus transitant per 
Casa VIII, aconse-
gueixes equilibrar un 
tema econòmic.

escorpí
24/10 al 22/11

Sembla que l’amor 
pot estar a un altre 
país o bé t’enamo-
res d’una persona 
estrangera que és a 
prop teu. Per poder 
assolir un objectiu 
professional, hauràs 
de reinventar-te.

balança
24/09 al 23/10

T’espolses la mandra 
i et comences a 
moure per aconse-
guir el que vols pel 
teu futur. El sector 
professional viu una 
revifalla. No perdis 
la fe i no deixis de 
creure en tu.

àries
21/03 al 20/04

Molta energia 
creadora i la valentia 
emprenedora d’un 
projecte, sobretot 
amb fills o la parella. 
Expresses la teva 
rebel·lia i vols mani-
festar la teva opinió 
als altres.

cranc
22/06 al 23/07

T’agradaria millorar 
la imatge, invertir 
en el benestar o fins 
i tot fer una esca-
pada al balneari. Et 
retrobes amb algun 
membre de la famí-
lia de qui t’havies 
desconnectat.

verge
24/08 al 23/09

D’aquí al teu aniver-
sari entres en una 
etapa de reflexió, 
sobretot pel que fa 
als sentiments. El 
sector més beneit és 
el de l’amistat, que 
pot donar alguns 
bons moments.

taure
21/04 al 21/05

Període de novetats 
i vivències fora de la 
normalitat habitual. 
Vius més  connec-
tat amb les teves 
necessitats. Notícies 
del passat, poden fer 
virar el rumb de les 
coses.

peixos
20/02 al 20/03

Una persona et 
sorprendrà positiva-
ment i pot haver-hi 
atracció física. Tu de-
cideixes si vols viure 
un amor d’estiu. Al 
sector professional 
guanyes punts i ets 
més valorat.

lleó
24/07 al 23/08

Encara guardes 
sentiments profunds 
per una persona del 
passat a qui t’agra-
daria tornar a veure. 
Dies propicis per 
viatjar, amb el Sol en 
bon aspecte a Mart 
per la Casa IX.

bessons
02/05 al 21/06

La inactivitat no et 
va i no pares de 
cercar coses per fer, 
ja sigui intel·lectual 
o físicament. Caldrà 
paciència amb les 
qüestions laborals, 
doncs són una mica 
confuses.
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La pandèmia ha posat en 
evidència les necessitats 

de les persones. Amb major 
o menor grau, tothom ha 
necessitat suport. 

I allà on no ha arribat l’Adminis-
tració, hi han arribat les perso-
nes, organitzades i amb empen-
ta. Aquest també ha estat el cas 
del món de la cultura: no és or 
tot el que llueix i aquest sector 
ha combatut els mals de la pan-
dèmia -que ha deixat a més de 
42.000 persones d’aquest àmbit 
sense feina-   amb l’acció soci-
al i directa dels propis artistes. 
Organitzats per ajudar els com-
panys amb la iniciativa Actúa, 
Ayuda, Alimenta, han repartit 
ja més de 2.200 cistelles d’ali-
ments entre els professionals de 
la cultura. L’actriu Nora Navas, 
vicepresidenta de l’Acadèmia de 
les Arts i les Ciències Cinema-
trogràfiques d’Espanya n’és una 
de les impulsores.
Arriba corrents: Tràfic, diu. Som 
al hall del Teatre Nacional de 
Catalunya. Les columnes gre-
gues emmarquen la Nora que 
seu, amb presses, i es posa ella 
mateixa el micro. Sap de què va. 
La poca estona que durarà l’en-
trevista ens queda clar que es 
mulla per la professió. Ho expli-
ca amb la mateixa energia amb 
la qual puja a l’escenari i que 
prepara caixes d’aliments pels 
seus companys.

Són temps difícils per gaire-
bé tothom, i especialment 
per la gent de la cultura, que 
ha patit molts tancaments 
o aforaments molt reduïts. 
Com heu viscut tota aquesta 
crisi des del vostre col·lectiu?
El de la cultura és un sector que 
sempre ha sigut molt precari. 
L’atur dels intèrprets i dels ba-
llarins és molt alt. Per això vam 
començar a plantejar-nos fer 
quelcom per ajudar als com-
panys que ho estaven passant 
pitjor. Primer vam voler esbrinar 
si hi havia aquesta necessitat, i 
vam veure que sí, que hi havia 
gent que principalment necessi-

NORA NAVAS
ACTRIU I IMPULSORA 
D’”ACTÚA, AJUDA, ALIMENTA”

tava menjar i d’altres que també 
tenien moltes dificultats per pa-
gar el lloguer, per exemple, i per 
això vam començar a moure tot 
aquest projecte de l’Actúa, Ayu-
da Alimenta.
La va impactar veure aque-
lla necessitat tan bàsica?
A mi em va sorprendre molt, 
principalment, que els periodis-
tes dels mitjans de comunicació 
es quedessin molt sorpresos de 
què els professionals de la cul-
tura estiguessin tan malament, 
perquè era un fet molt evident. 
La gent de la cultura feia molts 
anys que ho dèiem.
El projecte es cou, doncs, des 
de la necessitat i la urgència 
del moment?
Sí, perquè nosaltres tampoc sa-
bíem quina era la necessitat i 
vam fer un estudi per veure qui-
na demanda hi havia, perquè no 
teníem informació de si hi hau-
ria tanta gent per plantejar una 
iniciativa com aquesta. Per això 
ens vam posar en contacte amb 
grans institucions que tingues-
sin els contactes dels professio-
nals: el Lliure, el Teatre Nacional, 
l’Acadèmia del Cinema Català, 
l’Acadèmia del Cine, Aisge, l’As-
sociació d’Actors, i vam dema-
nar que s’unissin al manifest i 
que el llancessin als seus asso-
ciats, per veure si hi havia mol-
ta o poca gent que necessitava 

suport. Al principi hi havia poca 
demanda, la qual cosa ens va 
alegrar molt, però també teníem 
la sensació que s’estava coent… 
Vèiem que la corba de la Co-
vid-19 anava baixant, però que 
la de l’atur i la de la fam anava 
pujant... Ara ja portem moltes 
entregues i de fet, ha anat en 
augment la demanda de les fa-
mílies que sol·liciten menjar.
Quantes persones han atès, 
des que es va impulsar la 
plataforma?
Cada vegada que hem fet aques-
tes entregues, a part de l’ajuda, 
intentem que sigui també un 
crit reivindicatiu de cada sector. 
L’últim repartiment es va fer des 
del MACBA, i ho vam destinar als 
professionals de les arts plàsti-
ques. Vam donar suport a unes 
70 famílies en aquesta acció. En 
total, des que es va iniciar l’ac-
ció, hem repartit 2.200 cistelles 
d’aliments entre els professio-
nals de la cultura.
Creu que la campanya ha 
arribat a tothom qui ho ne-
cessitava o pensa que hi ha 
gent que per l’estigma que 
genera rebre aliments no va 
participar?
Sí, al principi estava claríssim... 
Som una associació molt petita, 
i va néixer en aquest moment 
determinat,  i la gent no ens co-
neixia, i demanar ajuda a qui no 

saps qui és… Ens plantejàvem 
també fer-ho diferent, perquè 
anar a una cua a demanar men-
jar, si em passés a mi, no sabria 
on anar, i em faria vergonya i 
seria una mica denigrant. Per 
aquest motiu ens vam plantejar 
que fos una cosa anònima, i per 
això se’ls va oferir la possibilitat 
de portar-los-hi a casa la caixa 
d’aliments o també l’opció de 
venir-les a buscar. 
Per evitar les cues de la 
fam...
Exacte. Sempre els hi demanem 
si volen parlar amb la prem-
sa, que sempre la convoquem 
per donar a conèixer la inicia-
tiva i que se’n faci ressò, però 
entenem també que vulguin 
ser anònims. Parlem de molta 
gent, actors, actrius, runners, hi 
ha molta gent que viu d’aquest 
sector.
Si no hagués estat per aques-
ta xarxa de suport, amb qui 
podrien haver comptat tots 
aquests companys?
Doncs estem una mica aban-
donats... En cas de necessitat 
total, imagino que es posari-
en en contacte amb persones 
de serveis socials i els hi dirien 
què han de fer. De fet, quan ja 
portem moltes entregues a una 
mateixa família, sí que els deri-
vem a ajuda social, perquè tin-
guin accés a altres prestacions. 

Però nosaltres, des del principi, 
vam viure la proposta des de la 
urgència: no vull demanar cap 
paper, ni l’última nòmina, ni res, 
perquè per mi una persona que 
em diu tinc gana, és perquè al-
guna cosa greu està passant... Sí 
que les associacions més esta-
blertes demanen una sèrie de 
requisits, perquè hi ha molta 
gent que està demanant ajuda i 
has de saber a qui prioritzes, per 
això quan veiem famílies que 
porten diverses entregues ja els 
hi diem si volen una ajuda social 
més continuada, que també pot 
abastar més coses, com medi-
caments, lloguers... Hem de de-
manar a les administracions que 
accionin, que no siguin només 
paraules.
Creu que aquesta pandèmia 
ens aboca a aquest vell as-
sistencialisme gestionat des 
de la urgència, en comptes 
d’anar cap a una demanda 
com a ciutadania dels nos-
tres drets socials?
Sí, absolutament. Està passant 
en l’habitatge, en l’alimentació o 
en la feina. Jo crec que el més 
important és que aquesta gent 
no segueixi demanant menjar, 
que accedeixi a llocs de feina i 
que es facilitin opcions. Cal que 
ens donin ajuts a tots aquells 
sectors que no estan treballant. 
Al teatre, tot i que amb afora-
ments reduïts, estem treballant, 
però molts altres sectors cultu-
rals no ho estan fent, com a la 
música.... Han d’arribar aquests 
ajuts. Molts de nosaltres no po-
dem optar a l’atur, perquè treba-
llem de forma estacional, i molta 
gent es va quedar sense res... Vi-
vim molt en el dia a dia.
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“ACTORS I ACTRIUS 
DEMANANT MENJAR? 
DONCS SÍ, AQUESTA 
PROFESSIÓ NO ÉS 
NOMÉS GLAMOUR”


