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Més Ebre acaba avui la temporada. 
Tornarem el 10 de setembre

                     P2

Més Ebre acaba avui divendres la temporada. Tornarem el 10 de setembre. 

Gràcies per la vostra fidelitat. Cuideu-vos molt i fins la propera!
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EDITORIAL
Vacances, reflexionar i, 
UN BON COP A LA TAULA!

Edita:

“Avui m’agradaria dir-li a 
María José que va valer la 

pena”.
Dos anys després que l’Àngel 
Hernández ajudés a morir a 
la seva dona, María José Car-
rasco, i després de l’entrada 
en vigor de la llei d’eutanàsia, 
l’Àngel ha estat absolt. Àngel 
Hernández va ajudar a morir la 
seva dona el 3 d’abril de 2019, 
“Onze minuts va trigar a morir, 
onze minuts que són només 
meus i d’ella”, explicava Àngel. 
I ara, després de dos anys, el 
jutjat penal núm. 34 de Madrid 
l’ha absolt del delicte de coo-
peració al suïcidi pel qual es-

tava acusat. En una conversa 
amb la periodista Noemí Tru-
jillo, Àngel va assenyalar que 
el seu primer pensament va 
estar cap a la seva companya, 
María José: “Avui m’agradaria 
dir-li que va valer la pena. Ella 
no volia que m’inculpes, i no es 
va quedar massa contenta amb 
això. Jo li vaig dir que era l’úni-
ca manera de donar un cop a 
la taula”.
Àngel en cap moment va in-
tentar ocultar el que havia fet i 
ho va gravar tot en vídeo, tam-
bé a María José, amb esclerosi, 
demanant morir. De fet, el va 
considerar “un acte polític” per 

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

accelerar la lluita per la mort 
digna que ja s’havia iniciat dè-
cades enrere a Espanya. “Un 
cop a la taula” que ha fet que 
dos anys després, el març de 
2021, Espanya aprovaves la llei 
d’eutanàsia. “Va ser la primera 
nit que vaig poder dormir bé en 
molt de temps”, va dir Àngel.
Fan falta cops al damunt de la 

taula per canviar moltes coses 
que avui fan olor de naftalina... 
Aquestes vacances són un bon 
moment per reflexionar.
Tot l’equip de Més Ebre us de-
sitja unes BONES VACANCES! 
Ens retrobem DIVENDRES 10 
DE SETEMBRE?
SALUT MÉSEBRENCS  I  MÉSE-
BRENQUES!

El Departament de Salut con-
tinua impulsant estratègies de 
vacunació per augmentar la 
cobertura poblacional també 
en el mes d’agost. S’ha obert la 
possibilitat de vacunar-se sen-
se cita prèvia, als majors de 12 
anys, i en horari de 16 a 20 h, 
en punts de vacunació distri-
buïts arreu del país. A més, en 
el cas que sigui necessari serà 
possible rebre la segona dosi 
en  punts de vacunació especí-
fics establerts arreu del territori. 
De totes maneres, per contri-
buir al bon funcionament i or-
ganització d’aquests punts, ja 
que és una tasca molt comple-
xa, es recomana demanar la cita 
prèvia per internet: https://va-
cunacovid.catsalut.gencat.cat/.
D’aquesta manera, es vol faci-
litar que la tornada a l’entorn 
eductiu, escoles, centres de for-
mació i universitats,   i els llocs 
de treball el mes de setembre 
sigui més segura, augmentant 
la cobertura de la vacunació, 
especialment amb la variant 
Delta que és molt més trans-
missible. Si es comença el curs 
amb lates cobertures vacunals 
s’espera poder evitar quaran-
tenes i aïllaments que trenquen 
la presencialitat de les escoles, 
universitats i centres de treball.
Pel que fa a les dosis de vacu-
nes disponibles, Catalunya ja ha 
rebut aquesta setmana un total 

Salut impulsa la vacunació sense cita aquest mes d’agost per augmentar 
la cobertura poblacional i començar el curs amb la màxima protecció

de 496.000 dosis de la vacuna 
Pfizer i en els pròxims dies arriba-
ran 142.500 dosis de Moderna.
Com ha explicat la secretària de 
Salut Pública, Carmen Cabezas, 
“la vacunació requereix dues do-
sis, separades en 3 o 4 setmanes. 
Si s’inicia ara, al setembre la vacu-
na ja haurà fet el seu efecte per 
protegir-nos abans comença-
ment del curs o de la tornada a 
la feina. El millor moment és ara”.
Les darreres dues setmanes s’ha 
detectat una disminució en el 
nombre de cites prèvies, i han 
augmentat les persones que, tot i 
tenir cita, no es presenten al punt 
de vacunació.
Actualment a Catalunya hi ha 
3.000 nous casos diaris de per-
sones que contrauen la COVID, 
al voltant de 2000 persones in-
gressades i 600  pacients a l’UCI, 
especialment entre els grups 
d’edat de 30 a 50 anys que en-
cara no han estat vacunats amb 
la pauta completa, “són els grups 
d’edat que majoritàriament es-
tan sent ingressats ara a les UCI, 
i que no tenen la pauta completa 
de vacunació.  Fem una crida a la 
vacunació de totes les persones 
d’aquestes edats encara no va-
cunades. La vacuna és la millor 
protecció”, ha explicat Carmen 
Cabezas.  Cal  continuar complint 
totes les mesures de protecció 
recomanades: distància, rentat 
de mans, mascareta, ventilació 

d’espais i fer l’aïllament correcta-
ment.
Per franges d’edat, el percentat-
ge més baix d’immunitzats amb 
pauta completa correspon a les 
persones de 16 a 19 anys amb un 
20,6%, en els de 20 a 29 anys el 

percentatge d’immunitzats és 
de 23,1%, entre 30 i 34 anys 
aquesta xifra puja fins a arribar 
al 33,8% i en el grup d’edat de 
35 a 39 anys se situa en el 53,5% 
les persones que han rebut ja la 
pauta completa de vacunació.

Les persones majors de 12 anys que vulguin vacunar-se podran anar als centres indicats de 16 h a 20 h

Es poden consultar els centres de vacunació sense cita prèvia a:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/vacuna-sense-cita/
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ELS MENORS DE 
65 ANYS QUE 
HAGIN PASSAT 
LA COVID 
NOMÉS HAURAN 
D’ESPERAR 
DOS MESOS PER 
VACUNAR-SE I 
NO SIS COM FINS 
ARA 
En la resolució d’ahir 
dijous, les persones me-
nors de 65 anys que han 
patit la covid-19 es podran 
vacunar als dos mesos 
d’haver estat diagnosti-
cades i no als sis com fins 
ara, segons ha informat el 
Departament de Salut. 
Actualment, ja es feia així 
entre les persones de més 
de 65 anys o en aquelles 
amb patologies de risc 
important. Amb el canvi 
de protocols s’ha ampliat a 
tots els grups de població 
de més de 12 anys. Així, a 
partir d’ahir, les persones 
que tinguin un diagnòstic 
de covid des de fa al-
menys dos mesos ja poden 
demanar cita prèvia per 
rebre el vaccí. En aquest 
cas, els menors de 65 anys 
rebran una sola dosi per 
obtenir la pauta completa 
de vacunació.

MÉS 
NOTÍCIES

El risc de rebrot i la velocitat de propagació pugen 
lleugerament aquesta setmana al territori ebrenc

Els casos de contagis confir-
mats acumulats a les Terres de 
l’Ebre s’elevaven ahir dijous a 
13.920 -tenint en compte totes 
les proves- (la setmana passa-
da eren 13.627). Per tant, en set 
dies s’han acumulat 393 casos 
positius més al territori (la set-
mana anterior 333). La velocitat 
de propagació del virus se situa 
en 0,99 (la setmana passada era 
0,70). Ha pujat lleugerament. El 
risc de rebrot està ara en 336 
(315 divendres passat). Tam-
bé ha pujat lleugerament. Per 
comarques, del 2 al 8 d’agost, 
la Ribera d’Ebre estava en 198. 
El Montsià en 323 i al Baix Ebre 

amb 295. La Terra Alta, a 122. 
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 48 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 185).  Segons 
les dades oficials facilitades 
ahir per Salut, hi ha 17 perso-
nes hospitalitzades (a Jesús i al 
Verge de la Cinta). I també ahir 
dijous es comptabilitzaven 6 
persones a l’UCI de l’Hospital 
Verge de la Cinta (per covid). 
Setmana passada eren 9. 
La taxa de confirmats per PCR 

o tests d’antígens entre l’1 i el 
8 d’agost és de 158,86 per cada 
100.000 habitants. 
El 7,89 % de les proves que es 
fan donen positiu (7,93 diven-
dres passat).  A la regió sanitària 
de l’Ebre, fins ahir, s’han vacu-
nat de la primera dosi 126.442 
persones. Un total de 112.241 
han rebut ja la pauta completa 

(66,26%). La mitjana dels casos 
positius és de 33,46 anys.

Vacunació sense cita
Els equips de vacunació es-
tan fent un esforç titànic 
per tal d’aconseguir vacu-
nar a tota la població el més 
aviat possible. És molt im-
portant arribar a la immu-
nitat de grup per començar 
a vèncer la pandèmia. En 
aquests moments s’ha obert 

la darrera franja d’edat entre 
els 12 i els 15 anys i la res-
posta dels més joves “està 
sent espectacular. Ho tenen 
claríssim i són molt conei-
xedors del que comporta 
la responsabilitat de vacu-
nar-se. Ahir les dades ens 
indicaven que un 32,3% dels 

 La pressió hospitalària 
segueix elevada: ahir 

dijous, 17 persones 
ingressades a planta.  

6 a l’UCI, 
per Covid.

La majoria dels casos 
positius són persones 

menors de 34 anys

CATSALUT
Craywinckel és partidària d’allargar el toc de queda i 

alerta que la baixada de contagis “s’ha aturat”
La directora del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), Gemma 
Craywinckel, s’ha mostrat parti-
dària d’allargar el toc de queda 
més enllà del 19 d’agost, quan 
finalitza la resolució actual. “El 
toc de queda i altres coses”, ha 
manifestat, ja que ha assegurat 
que veu imatges “esfereïdores” 
de festes i aglomeracions “que 
fan por”, per exemple en establi-
ments de restauració a la tarda. 
Craywinckel ha reconegut que 
els hospitals estan ara “una mica 
millor” però ha apuntat que en 
els darrers dies s’han donat mol-

tes oscil·lacions i per això encara 
“és poc fiable” la baixada. A més, 
ha alertat que el ritme en la dis-
minució de nous contagis que 
es venia donant “s’ha aturat” i, 
tot i que no estan pujant, sí que 
es troben ara més estabilitzats.

La directora del CatSalut ha 
apuntat que la situació conti-
nua “sent complexa” i ha defen-
sat la necessitat de restriccions 

perquè es va veure que només 
amb conscienciació no s’estava 
aconseguint aturar la cinquena 
onada.

La directora del 
CatSalut critica imatges 

“esfereïdores” de  
festes i aglomeracions 

a la tarda

nens i nenes d’aquesta franja 
d’edat ja disposava de la pri-
mera dosi. També volem re-
marcar que s’ha obert, de 16 
a 20 hores, dimecres, dijous i 
divendres, al Pavelló Firal de 
Tortosa, la possibilitat d’anar 
a vacunar-se sense cita, amb 
la intenció de facilitar molt 

més l’accés a les vacunes. In-
clús es permet posar-se aquí 
la segona dosi, encara que la 
primera l’hagin rebut en un 
altre punt del país. Si la res-
posta és prou bona ens plan-
tejarem allargar o crear nous 
períodes de vacunació sense 
cita. Tots estem veient els 

contagis que estem tenint 
arreu, i com cada cop l’edat 
mitjana dels afectats està 
baixant... un cop més, cal 
fer una crida a la població 
apel·lant a la responsabilitat 
social per que no demorin 
la seva vacuna. Tots podem 
formar part de la Solució”.
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Nova temporada del 
Teatre Auditori Felip Pedrell 

Setembre torna a donar el tret 
de sortida per a una nova pro-
gramació del Teatre Auditori 
Felip Pedrell, que es perllonga-
rà fins a finals de desembre.
El regidor de Cultura de Torto-
sa, Enric Roig, ha volgut desta-
car, tot just abans de presentar 
aquesta nova programació, 
que “Tortosa està vivint l’es-
tiu d’una manera molt intensa, 
igual que ho va fer l’any pas-
sat”, tot afegint que enguany 
ho està fent de la mà de la 
Capital Cultural Catalana, tí-
tol que la ciutat ostenta du-
rant tot aquest any 2021. Roig, 

així mateix, ha expressat el seu 
convenciment de que “hem 
de veure el fet cultural com 
fet quotidià, adreçat a tots els 
públics, en especial a la nostra 
gent jove, donant veu al talent 
ebrenc i tortosí, i donant su-
port a la cultura ebrenca, pro-
gramant propostes pròpies i de 
creadors ebrencs i tortosins”. 
Dins d’aquesta programació 
s’emmarca també el Festival de 
Música Felip Pedrell, del 5 al 21 
de novembre. El regidor, així 
mateix, ha volgut destacar, en 
el marc de les Festes de la Cin-
ta, la reprogramació de l’obra 

GEGANTONS 
Tortosa incorporarà dos 
gegantons al seguici festiu 
per potenciar el planter 
geganter entre les noves 
generacions.
Els nous elements es presen-
taran durant les festes de 
la Cinta i arriben coincidint 
amb la Ciutat Gegantera de 
Catalunya i la Capital de la 
Cultura Catalana.

CULTURA 
Obres inèdites de l’arxiu de 
la catedral de Tortosa sona-
ran a Prada de Conflent dins 
de la Universitat Catalana 
d’Estiu.Després d’un primer 
concert a Tortosa en el marc 
de la Capital de la Cultu-
ra Catalana i del festival 
Proto~, ara arribaran a la 
Catalunya Nord el 17 d’agost. 

MÉS 
NOTÍCIES

teatral ‘Terra Baixa’, a càrrec de 
la Companyia de l’Escola Mu-
nicipal de Teatre de Tortosa. 
També dins del marc de La 
Cinta 2021, la ciutat acollirà 
la 47a edició de les Jornades 
Internacionals Folklòriques de 
Catalunya. 
I el 2 d’octubre, ‘Tortosa, Sor-
tosa, Totrosa’ , espectacle diri-
git per Sílvia Delagneau i Iban 
Beltran, amb tot un elenc de 
professionals de les arts escè-
niques de Tortosa i les Terres 
de l’Ebre, especialment disse-
nyat per a posar en escena a la 
nova plaça de la Catedral.

CULTURA

El COREMBE engega una campanya 
per a promoure el valor artístic del 
Monument de la Batalla de l’Ebre

El Col·lectiu per a la reinter-
pretació del monument de la 
Batalla de l’Ebre (Corembe) 
vol reivindicar “el valor artístic 
i patrimonial del Monument a 
la Batalla de l’Ebre i del seu 
escultor Lluís Ma. Saumells, 
un prestigiós artista que fou 
director del Museu d’Art de 
la Diputació”. Creuen que “és 
important conèixer a l’es-
cultor per conèixer el nostre 

Monument. Un cop trets els 
elements, a l’any 1986, afe-
gits i que feien referència al 
dictador Franco, ens trobem 
en un monument d’un valor 
artístic inqüestionable, fet 
per un escultor reconegut. 
i de renom internacional. 
No entenem les raons d’una 
descatalogació sense fona-
ment jurídic i per tant força-
da d’aquest monument”.

Remodelació de les voreres 
dels carrers Mossèn Manyà i 

Sebastià Juan Arbó
L’Ajuntament ja ha enllestit la 
remodelació de les voreres 
dels carrers Mossèn Manyà i 
Sebastià Juan Arbó, a l’urba-
nització de Vora Parc. L’ac-
tuació ha dotat l’espai d’un 
nou disseny urbanístic, amb 
un escocell continu fet amb 
adoquins de color terra, que 
es complementa amb la zona 
central amb peces de formi-

gó que defineixen la zona de 
pas per als vianants. En total, 
les obres s’han estès en una 
superfície d’uns 3.500 metres 
quadrats i han tingut un cost 
de 308.000 euros.
Des del 2019, l’Ajuntament ha 
invertit al voltant d’un milió d’eu-
ros en diverses actuacions d’ar-
ranjament de voreres a la zona 
de Vora Parc.

L’alcaldessa, Meritxell Roi-
gé, i el president de la Cam-
bra de Comerç, Francesc 
Faiges, han formalitzat esta 
setmana l’acord que per-
metrà posar en marxa els 
Bons Tortosa. L’Ajuntament 
hi aporta 400.000 euros 
del pressupost municipal 
perquè es puguin posar a 
l’abast de la ciutadania vals 
de descomptes per bes-
canviar en les compres que 
facen als comerços de la 
ciutat adherits a la campa-
nya. La iniciativa compta 
amb el suport de la Cam-
bra de Comerç i de la Fe-
deració de Comerç, Serveis 
i Hostaleria, Tortosa Més. 
L’ens cameral s’encarrega-
rà d’implementar la logísti-
ca necessària per distribuir 
els vals a través d’un portal 
web que s’activarà durant 
les pròximes setmanes, així 
com de les inscripcions dels 
establiments participants.

L’Ajuntament 
activarà els 
Bons Tortosa

COMERÇ



5DIARI MÉS EBRE • divendres 13 d’agost / 2021amposta

*UNA QUINZENA DE JOVES 
recuperen la flora i la fauna 
d’un tram de la Val de Zafán 
Dins el camp de treball ’Po-
tenciant la biodiversitat a la 
Val de Zafán en el seu tram 
per Amposta’, de SEO/Bir-
dLife. Divendres 6, els i les 
joves van fer una visita als 
treballs, amb la regidora de 
Joventut i Participació Ciuta-
dana, Carla Bonfill, i l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, a 
qui van explicar-los totes les 
activitats executades durant 
aquestes dues setmanes. 

 *AVUI DIVENDRES acaba 
el termini per presentar les 
sol·licituds d’ajuts a l’orga-
nització d’activitats cultu-
rals. L’Ajuntament destina 
un total de 31.000 euros 
del pressupost del 2021. La 
poden demanar persones 
particulars, entitats cultu-
rals i associacions cíviques 
d’Amposta. Per activitats 
organitzades entre l’1 de 
novembre del 2020 i el 31 
d’octubre del 2021. 

BREUSFESTES MAJORS
Rosa Mari Beltri 
Drago, pregonera

Des d’avui divendres i fins al 
22 d’agost, Amposta viurà una 
Festa Major adaptada. Tot i la 
suspensió d’alguns esdeveni-
ments típics i el toc de queda, 
la ciutat celebrarà les seves 
festes amb concerts, activitats 
familiars i bous entre d’altres 
propostes. Tot adaptat a les 
possibilitats del moment. 
Rosa Mari Beltri Drago, alma 
mater del Frankfurt Querol, 
és la pregonera. El pregó serà 
demà dissabte el 14 d’agost 

(20 h) al Parc de Xiribecs. Tam-
bé demà dissabte tindrà lloc la 
proclamació dels i les repre-
sentants de les Festes Majors, 
tant infantils com juvenils. 
La situació sanitària actual, 
amb el toc de queda vigent fins 
el dia 20, ha obert debat per si 
és recomanable dur a terme els 
actes festius. La regidoria de 
festes ha aclarit que s’ha treba-
llat per poder adaptar els actes 
a les mesures actuals, sempre 
seguint tots els protocols.  

SUCCESSOS
Dos detinguts 
amb 45 dosis de 
cocaïna
Efectius de la Policia Local 
d’Amposta van detenir el di-
vendres, dia 6 d’agost, a dos 
homes de 53 i 46 anys d’edat, 
ambdós veïns d’Amposta, com 
a presumptes autors d’un De-
licte contra la Salut Pública, 
en la seva vessant de Tràfic de 
Drogues. 
Segons va informar la Policia 
Local d’Amposta, els dos detin-
guts, els quals circulaven amb 
vehicle al moment de ser atu-
rats, van intentar desfer-se de 
la droga, fet que va ser detectat 
pels agents actuants. 
El Jutjat en funcions de guàrdia 
d’Amposta ca decretar la lli-
bertat amb càrrecs per als dos 
acusats.

Els detinguts foren 
dos homes, veïns 

d’Amposta

CONDOL
Ens deixa als 
73 anys, Carme 
Rams i Margalef
El Club Handbol Amposta mos-
tra el seu condol per la mort de 
l’ampostina Carme Rams Mar-
galef, als 73 anys, una de les 
jugadores més importants de 
l’handbol femení a l’Estat espa-
nyol. Va ser jugadora de l’Atlèti-
co de Madrid, als anys setanta. 
Va ser proclamada en dues 
ocasions com la millor juga-
dora d’Espanya, els anys 1975 i 
1976. També va ser 40 vegades 
internacional amb la selecció 
espanyola. Sense dubte, Carme 
sempre serà un referent espor-
tiu al país. 
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L’AMETLLA DE 
MAR 
L’Ajuntament ha contractat 
tres persones per a dur a 
terme la tasca d’agents 
cívics durant els pròxims dos 
mesos. 
La figura dels agents cívics 
no és nova al municipi, ja 
que l’estiu passat l’ajunta-
ment ja va disposar de tres 
efectius amb la mateixa 
finalitat. Aquest és un servei 
que pretén principalment 
conscienciar i divulgar les 
mesures de seguretat de 
la Covid-19 a la via pública, 
a les platges, i també en 
espais privats. 

BENIFALLET 
Les Coves i el Llagut regis-
tren 5.563 visites aquest 
mes de juliol. L’Ajuntament 
ha informat que les dades 
milloren el resultat del 2020 
quan es van registrar 4.269 
visites i s’aproximen a les 
del 2019 amb 5.780. “Cal 
destacar l’increment de 
visites a les Coves respecte 
al 2019 (abans pandèmia) 
amb 4.082 persones el 2021 
front a les 3.590 del 2019.  
El Llagut ha tingut 1.481 
passatgers aquest 2021 front  
els 1.830 del 2019. Al 2020 
les Coves van registrar 2.869 
visites i el Llagut 1 400.
Cal destacar que les Coves 
i el Llagut han reduït el seu 
aforament amb motiu del 
Covid-19 tant al  2020 com 
al 2021”.

MÉS 
NOTÍCIES Instal·lació de més de 800 plaques 

fotovoltaiques en equipaments municipals
La darrera setmana es van co-
mençar els treballs d’instal·la-
ció de 823 plaques fotovol-
taiques en set equipaments 
municipals. El primer espai on 
s’han ubicat ha estat al terrat 
de l’Ajuntament de Deltebre, 
des d’on s’ha realitzat la roda 
de premsa de presentació del 
projecte.
Aquesta aposta per les ener-
gies renovables, que es xifra 
amb una inversió de més de 
330.000€, ha de permetre que 
durant els propers 12 anys de 
durada del contracte s’assoleixi 
un estalvi net de 181.491€. L’al-
calde, Lluís Soler, ha explicat 
que “Deltebre, amb la regres-
sió, és un dels municipis més 
afectats pel canvi climàtic. Per 
això més enllà de la nostra llui-

ta contra la pròpia regressió, 
hem d’impulsar actuacions que 
ratifiquin el nostre compromís 
amb l’emergència climàtica i 
que siguin un exemple de bona 
governança”.
Més enllà de l’estalvi econòmic, 
aquesta actuació també s’em-
marca en les diferents accions 
que s’estan desenvolupant des 
de l’Ajuntament de Deltebre 
per neutralitzar l’emergència 
climàtica. 

D’aquesta manera, la instal·la-
ció de les plaques facilitarà 
que anualment es redueixin les 
emissions en 76.845kgCO2 i 

que hi hagi un estalvi energè-
tic, també calculat anualment, 
que es xifra del voltant dels 
400.000kWh.

L’aposta per les 
energies renovables, 

es xifra amb una 
inversió de més de 

330.000 €

DELTEBRE

S’enfonsa un vaixell pesquer 
al port de Deltebre

Un vaixell pesquer de set me-
tres d’eslora es va enfonsar 
a l’embarcador de Deltebre 
prop del Club Nàutic. L’avís es 
va rebre a les dotze del mig-
dia d’aquest dilluns i quatre 
dotacions dels Bombers es 
van desplaçar fins al lloc per 
contenir la fuita de gasoil i oli 
que es va produir al riu Ebre. 
Els motius de l’enfonsament 
es desconeixien però el vai-
xell estava fora de servei i no 
hi havia cap persona ni tripu-
lant a bord. La taca de com-
bustible es va contenir amb 
una mànega amb aire i no hi 

ha risc que s’escampi riu avall. 
Tècnics de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) es van des-
plaçar fins al lloc per valorar 
com retirar l’embarcació i ne-
tejar hidrocarburs. A la imat-
ge, la mànega amb què els 
Bombers van contenir la fuga 
de gasoil que ha provocat al 
riu Ebre. (ACN)

Detenen el lladre de tres 
comerços després de tenir un 
accident amb un cotxe robat

Els Mossos van detenir la set-
mana passada un home de 39 
anys, nacionalitat espanyola i 
veí de l’Aldea després de te-
nir un accident amb un cotxe 
robat. El sinistre va passar a la 
T-340 entre Deltebre i Camar-
les. Els agents van comprovar 
que el conductor es trobava 
bé, van detectar que no tenia 
el permís de conduir en vigor 
i que el vehicle en què viatjava 
havia estat sostret feia menys 
de dues hores a Deltebre, 
prop d’una zona on s’havien 

produït tres robatoris en co-
merços aquella matinada. Tot 
i que el vehicle havia quedat 
força malmès per l’accident, 
van poder recuperar diversos 
objectes sostrets en els esta-
bliments assaltats. Tot plegat 
va ser possible gràcies a la col-
laboració dels agents de la Po-
licia Local de Deltebre, que van 
poder recollir imatges i informa-
ció que relacionaven el detingut 
amb els robatoris a l’interior dels 
comerços. 
(ACN/Mossos d’Esquadra)

Els Bombers van 
contenir la fuita 
de gasoil i oli de 

l’embarcació
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IGNASI BLANCH 
PARTICIPA EN 
EL PROJECTE 
‘PERMEABLE 
PLACE-FAIR 
TRANSITIONS’ 
L’il·lustrador roquetenc Igna-
si Blanch participa en el pro-
jecte artístic PERMEABLE 
PLACE-FAIR TRANSITIONS 
(Lloc permeable, transicions 
justes) amb motiu del 60è 
aniversari de l’aixecament 
del mur de Berlín. Una 
exposició multimèdia, que 
va tenir lloc ahir dijous, amb 
propostes en suport vídeo a 
l’aire lliure i just a l’espai on 
es troba l’East Side Gallery, 
el tros més llarg que es pre-
serva com a projecte artístic 
de l’històric mur de Berlín.
L’il·lustrador de Roquetes 
va ser l’únic representant 
de l’Estat en el projecte 
internacional East Side Ga-
llery. L’obra, que ja celebra 
31 anys, és una proposta 
per denunciar la manca de 
llibertat a molts països per 
estimar a qui es vulgui i una 
denúncia contra l’homofòbia
creixent. 

CAMARLES 
L’Ajuntament de Camarles, 
a través de la regidoria de 
Medi Ambient, ha denunciat 
a les xarxes socials l’aboca-
ment il·legal de deixalles a la 
zona de lleure dels Pinets al 
camí que va al polígon de la 
població del Baix Ebre. Uns 
fets que van succeir diven-
dres passat. Des del consis-
tori camarlenc es lamentava 
“la falta de civisme d’algu-
nes persones, per  tirar les 
deixalles, prop de la zona de 
lleure dels Pinets. En lloc de 
tirar-ho a la deixalleria”. 

MÉS 
NOTÍCIES ‘Josep Torrademé Moliné, un metge perellonenc 

al capdavant de la lluita antipalúdica’
El passat dimarts 10 d’Agost, 
al pati de l’Hotel d’Entitats del 
Perelló, va tenir lloc la presen-
tació del llibre “Josep Torrede-
mé Moliné. Un metge perello-
nenc al capdavant de la lluita 
antipalúdica”.
L’acte va comptar amb la pre-
sència d’una seixantena d’as-
sistents, veïns del Perelló i d’al-
tres localitats, entre els quals es 
comptaven nombrosos famili-
ars del doctor Torredemé, i fou 
presentat per l’Alcaldessa del 
Perelló, Maria Cinta Llaó, qui 
destacà la pervivència i estima 
de la figura del Dr. Torredemé 
en la memòria dels veïns de 
més edat del Perelló i la neces-
sitat que les noves generacions 
coneguin també la rellevància 
que tingué.

Posteriorment prengué la pa-
raula el President de la Seu a 
les Terres de l’Ebre del Col·legi
Oficial de Metges de Tarragona, 
el metge pediatra de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa 
Pere Genaró Jornet, el qual 
manifestà també la necessi-
tat que la feina duta pel doc-
tor Torredemé i altres metges 
ebrencs per lluitar contra les 
malalties infeccioses que del-
maven els habitants del nostre 
territori fins fa pocs anys, fos 
reconeguda també per les en-
titats i membres del camp de la 

Les festes duraran 
fins el dimecres de la 

setmana vinent, 
dia 18 d’agost

medicina actual. Seguidament 
van parlar els autors del llibre 
J. Ramon Buera Boyer, Joel 
Ferré Margalef i Jordi Vendrell 
Cedó, els quals donaren unes 
breus pinzellades de la figura 
del doctor Torredemé.

L’acte finalitzà amb la inter-
venció de diversos assistents, 
aportant diverses experiències 
personals viscudes o conegu-
des sobre el doctor Torredemé 
i formulant algunes preguntes 
als autors.

El llibre es va 
presentar dimarts, al 

Perelló

EL PERELLÓ

L’Aldea inicia avui una Festa 
Major adaptada

Avui divendres, dia 13 d’agost, 
comencen les Festes Majors 
de l’Aldea. Unes festes adapta-
des a la normativa actual per la 
pandèmia. Duraran fins el di-
mecres de la setmana propera, 
dia 18. 
Des de la Regidoria de Festes 
de l’Ajuntament de l’Aldea han 
comunicat que “totes les acti-
vitats festives estan programa-
des d’acord a la normativa co-
vid. A més, l’Ajuntament cada 
dia actualitzarà la programa-
ció per si hi hagués cap canvi. 
D’aquesta forma, si s’hagués 

de modificar algun acte, es 
comunicaria amb antelació a 
través de les xarxes socials del 
propi Ajuntament”. 
L’Aldea recupera les seues fes-
tes i si bé no seran com ho 
eren abans de la pandèmia, 
l’important és que d’alguna 
manera es podran celebrar.  

L’Ampolla: 30 edicions del 
Certamen de Música Clàssica 

i Popular ‘Eloi Mestre’

Del 12 al 14 d’agost, tindrà lloc 
a l’ampolla el XXX Certamen 
de Música Clàssica i Popular 
Eloi Mestre.
Aquest any, els tres concerts 
es realitzen a les 23 hores, al 
port pesquer de l’Ampolla. El
primer fou ahir dijous i va anar 
a càrrec del Duet Dexaloc 
(saxo i piano). Avui divendres, 
tindrà lloc el concert de jazz 
de la mà de Debbie & Her Dixie 
Boys-Tavern. 

El punt final a la 30a edició del 
certamen el posarà la Banda 
de Música d’Ulldecona, demà 
dissabte.
D’altra banda, també dissabte,  
a partir de les 15.30 hores, al 
port pesquer de l’Ampolla, se 
celebrarà el XXVI Street-Ball 
l’Ampolla - Memorial Conrad 
Miralles. Les inscripcions 
es poden fer a través de la 
pàgina de Facebook Streetball 
l’Ampolla.



9publicitat DIARI MÉS EBRE • divendres 13 d’agost / 2021



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 13 d’agost / 2021 montsià

LES OBRES 
DEL BARRANC 
DE LA GALERA 
FINALITZARAN EL 
2022 
Enguany l’ajuntament de 
la Galera podrà  realitzar 
la segona fase de les obres 
al Barranc   un projecte 
que data de l’any 2000. La 
primera fase es va realitzar 
l’any 2015 pràcticament amb 
recursos propis. Durant les 
Festes Majors de La Galera 
s’han iniciat les obres de la 
segona fase previstes perquè 
acabin el mateix 2021. I la 
tercera fase, l’última, la del 
final del carrer del Carasol, 
tindrà un pressupost d’uns 
270.000 euros. D’aquesta 
manera desprès  de vint-i-
dos anys d’espera es donaria 
per acabat les obres del 
Barranc de La Galera. El cost 
total aproximat ronda pels 
voltants dels 886.000 euros 
(La Plana Ràdio)

FESTA MAJOR 
D’ULLDECONA
Més d’una cinquante-
na d’actes conformen el 
programa de festes majors 
d’Ulldecona, que se celebra-
ran del 28 d’agost al 5 de 
setembre. Es tracta d’unes 
festes evidentment mar-
cades “pel context d’incer-
tesa i supeditades tant a 
la situació sanitària com al 
compliment de les mesures 
de seguretat vigents” tal 
com ha reiterat l’alcaldessa 
del municipi, Núria Ventura. 
Tal com marca la normativa 
actual, han quedat suspeses 
algunes activitats com el 
dia de la paella, la desfilada 
de carrosses o la trobada de 
gegants. 

MÉS 
NOTÍCIES L’Ajuntament treu a licitació el futur centre per al 

desenvolupament de l’economia blava 
L’Ajuntament de la Ràpita treu 
a licitació el projecte de refor-
ma de l’antic edifici de la Du-
ana, situat a la Plaça Carles III 
de la Ràpita. Contemplant to-
tes les actuacions necessàries, 
el projecte que acollirà el cen-
tre per al desenvolupament de 
l’economia blava de les Terres 
de l’Ebre surt a licitació per un 
valor de 526.304 €.
Amb les actuacions, l’Ajun-
tament de la Ràpita pretén 
adequar l’edifici en un espai 
d’empreses emergents per 
dinamitzar el seu teixit pro-
ductiu, potenciant, al ma-
teix temps, les sinergies dels 
agents emprenedors de la 
zona. 
Per tant, es preveuen zones de 
treball pels diferents profes-

sionals o empreses, així com 
zones de reunió, sales de pre-
sentacions o aules i uns espais 
polivalents. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ex-
plica que “amb la licitació del 
projecte de reforma de l’antic 
edifici de la Duana estem més 
prop d’aconseguir que un edi-
fici emblemàtic del centre del 
poble, com és aquest, passi a 
tenir un ús en benefici dels ra-

L’infractor 
fou un veí de Ripollet

pitencs i rapitenques gràcies a 
l’oportunitat empresarial que 
suposarà rehabilitar-lo i res-

taurar-lo per convertir-lo en 
el centre d’economia blava de 
les Terres de l’Ebre”. 

Projecte de reforma 
de l’antic edifici de 

la Duana, situat a la 
Plaça Carles III

LA RÀPITA

Sant Jaume: denunciat per 
abocar escombraries a la 

Platjola del delta

Els Mossos van denunciar 
un home, veí de Ripollet per 
abocar escombraries en una 
platja del Delta de l’Ebre. Di-
vendres passat, els agents van 
trobar restes de menjar, pa-
per d’alumini, plàstics, llau-
nes, restes d’estris de pesca i 
d’altres, en una zona de platja 
del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. L’abocament es va fer a 
‘la Platjola’, al terme municipal 
dels Muntells (Sant Jaume). 
Les indagacions policials van 
permetre localitzar l’autor de 

l’abocament, que va ser de-
nunciat administrativament 
per infracció de la Llei 12/1985 
d’Espais Naturals. Els serveis 
municipals de neteja van re-
tirar la brossa. La denúncia va 
ser tramitada a Vicepresidèn-
cia, Polítiques Digitals i Terri-
tori. (ACN/Mossos)

Santa Bàrbara disposarà d’un 
nou pàrquing públic

A través d’una cessió, fruit de 
la negociació amb els propi-
etaris del solar de davant les 
escoles, s’ha impulsat la cons-
trucció d’un nou pàrquing pú-
blic, amb l’objectiu d’aprofitar 
un terreny que fa anys està 
brut i sense cap ús. “A l’hora 
d’entrada i sortida de les es-
coles suposa un caos perquè 
els usuaris no saben on dei-
xar els cotxes, per tant, aquest 
nou espai, mentre els propie-
taris no vulguin construir, es 
podrà aprofitar per aparcar-hi 
en condicions”, comenta l’al-
calde de Santa Bàrbara. A més, 

l’Ajuntament els exonerarà del 
pagament anual de l’IBI mentre 
duri la cessió. I si finalment els 
propietaris decideixen cons-
truir un edifici, també gaudiran 
d’una bonificació en el permís 
d’obres. 
(Notícia de la Plana Ràdio).

Estarà situat en un 
terreny davant el 

col·legi Jaume Balmes 
i tindrà capacitat per 

un total de 12 vehicles
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L’Ajuntament  d’Alcanar va 
informar que durant aquesta 
setmana es poden recollir les 
entrades gratuïtes individu-
als per a les actuacions del 
primer cap de setmana de 
festes: Sukre, el Mag Lari i 
Buhos, així com les entrades 
individuals a les tardes de 
bous. Poden recollir-se per 
l’Ajuntament i l’Oficina de 
Turisme de les Cases, en 
horari d’oficina. Les entrades 
per a les actuacions de les or-
questres Nueva Alaska, Wasa 
i Juniors es podran recollir 
a partir de dilluns vinent. 
Atenció: La resta d’activitats 
i tallers que se celebren no 
requereixen la recollida d’en-
trada prèvia.
Les activitats estan  adapta-
des a la situació de covid-19 
i seguint les mesures que 
marca el Procicat.

El Passeig del Marjal fou l’escenari de la 
XII Mostra Oberta de Poesia 

La Mostra Oberta de Poesia 
d’Alcanar va arribar aquest any 
la XII edició la qual cosa evi-
dència que aquesta proposta 
cultural és ja un fet consolidat, 
i mostra la riquesa i la plurali-
tat al voltant d’aquest gènere 
literari.
A l’igual que l’any passat, la tro-
bada dels poetes participants 
va tenir lloc al Passeig Marítim 
del Marjal. 
Poetes de diferents generaci-
ons, amb estils i llenguatges 
particulars, van recitar les se-
ues poesies en aquest marc in-
comparable de les Cases d’Al-
canar.
Un any més, cal agraïr al poe-
ta Tomàs Camacho, Premi del 
Mèrit de les Lletres Ebrenques 
2019, per impulsar la Mostra 
Oberta de Poesia d’Alcanar per 
a aconseguir el seu objectiu 
inicial de promoure la poesia 
entre tots els públics. 
Aquest esdeveniment, organit-
zat per la Regidoria de Cultura, 

també comptà amb la col·la-
boració d’aquesta Biblioteca, 
l’Institut Sòl-de-Riu, Òmnium 
Cultural de les Terres de l’Ebre 
i els Serveis de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.   
La Biblioteca Trinitari Fabre-
gat va posar a la  disposició el 
suplement que recull les po-

esies dels trenta participants 
d’aquesta nova edició. 
En acabar el recital de poesia, 
va tenir lloc l’actuació del grup 
‘Pirates de la sal’, format per 
gent del Maestrat i de les Ter-
res de l’Ebre: Anna Arques, Ra-
quel Pérez, Maria Elena Mau-
reso i Arturo Gaya Iglesias.

La trobada
va ser dissabte 

passat

ALCANAR

El Consell Comarcal del Montsià 
contractarà 3 persones a través del 
Programa ‘Joves en Pràctiques 2021’
Un any més, a través del programa ‘Jo-
ves en pràctiques’ subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, el Con-
sell Comarcal del Montsià contractarà 
persones joves per treballar durant 6 me-
sos a jornada completa a l’ens. Les places 
ofertades per aquesta convocatòria són 
de tècnics administratius per a les àrees 
d’Habitatge i Ensenyament i per al Servei 
de Recepció.
Els perfils a contractar són persones jo-
ves d’entre 16 anys i 30 anys que siguin 
titulades de grau mig o superior en l’àm-
bit d’Administració i Gestió, o tinguin un 
grau universitari relacionat en l’àmbit 
d’empresarials. A més, cal que siguin be-
neficiàries del programa Garantia Juvenil 
i compleixin amb els diferents criteris de 

Festes Majors de la Sénia
Pràcticament, tots els actes de Festes Majors d’en-
guany, necessitaran d’inscripció prèvia i control d’ac-
cés a l’entrada. Els enllaços per realizar les inscripci-
ons a cada acte que organitza l’Ajuntament, s’aniran 
comunicant diàriament a través de la plataforma 
d’eBando. L’Ajuntament començarà a enviar els en-
llaços per fer les inscripcions el proper dilluns dia 16 
d’agost.

LES CASES

valoració esmenats al Tauler d’Edictes.
“Tothom qui estigui interessat en ins-
criure’s a l’oferta ha de trucar al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 900 800 
046 indicant el codi de l’oferta: 13763. 
Posteriorment, cal presentar la sol·lici-
tud telemàticament a través d’una ins-
tància genèrica de la seu electrònica”. 
El termini per presentar les candidatu-
res és del 9 d’agost al 20 d’agost.

montsià
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Socis ebrencs del Barça opinen de la marxa de Messi

La sortida del Barça de Leo 
Messi, i el seu fitxatge pel 
PSG, està tenint una reper-
cussió d’àmbit mundial. Més 
Ebre ha parlat aquesta setma-
na amb diversos socis ebrencs 
del Barça per saber, en clau 
ebrenca, quin és l’estat d’ànim 
davant de la marxa del millor 
jugador de la història.
D’entrada hi ha qui pensa que 
“és una qüestió per analitzar: 
els iconos del Barça no tenen 
un bon final al club. Va passar 
amb Cruyff, amb Ronaldinho, 
amb Schuster, Maradona... i 
ara amb Messi”. 
Alhora d’assenyalar culpables 
sobre la marxa del jugador, un 
dels socis ebrencs del Barça, 
amb els que hem parlat, ma-
nifesta que “es tapen uns amb 
els altres. I al revés. Està clar 

que la mala gestió ja de l’èpo-
ca de Rosell i la posterior de 
Bartomeu tenen molt a veure. 
Laporta potser no ha pogut 
fer més, tot i voler, però tam-
bé té responsabilitats perquè, 
abans de les eleccions, va dir 
que seria el president amb el 
qual Messi seguiria. I no ha es-
tat així...és evident que ell no 
volia que Messi marxés. I no 
ha volgut agreujar la situació 
del club. Però no ha estat del 
tot clar les darreres setma-
nes quan ha parlat del tema. 
Dimecres de la setmana pas-
sada, semblava que tot estava 
arreglat. Però només era apa-
rentment. En un dia la situació 
va canviar. Hi ha coses que a 
hores d’ara no se saben i que 
han estat determinants en tot 
l’afer. L’escenari que tenim ara 
és complicat. Messi genera-
va molt. Per tant, tot i el que 
cobrava, era rendible. Potser 
amb el que generava es paga-
ven altres desperfectes. I no 
s’han sabut trobar solucions. 
O no s’han pogut per la desfe-
ta que arrossega el club”.
D’entre els socis consultats, 
n’ha hagut un que ha estat 
contundent: “Messi era pa-

trimoni nostre, no havia de 
marxar mai. És un moment 
dolorós. Ho estic passant molt 
malament. Sembla que no 
pugui ser veritat. Es el millor 
jugador de la història. Ens ha 
fet somiar desperts a tots els 
culés. Els seus números són 
inigualables. Es fa dur ara pen-
sar en anar a veure els partits al 
camp. O fins i tot seguir l’equip 
per televisió. Veure a Messi 
amb la samarreta del PSG ha 
estat un cop molt dur”. També 
hi ha versions que creuen que 
“el club està per sobre de tot 

i no es podia hipotecar-lo per 
sempre. Algun dia havia d’arri-
bar el final de Messi, i ha estat 
esta setmana. Hem de seguir. 
La vida continua. Messi ens 
ha donat molt, però també en 
els partits importants els dar-
rers anys no havia aparegut. 
Potser ell també hagués po-
gut fer més encara per seguir. 
Les llàgrimes de diumenge es 
van convertir en somriures di-
marts des de París. A sobre ha 
marxat a un rival directe els 
darrers anys a la Champions. 
Hagués pogut anar a New York 

“En tota esta 
història hi ha coses 

que no sabem” 

“És un cop dur 
veure’l amb la 

samarreta del PSG”

i no hagués estat tan dolorós. 
També lamentar que la resta 
de jugadors, i sobre tot alguns 
en concret, han fet ben poca 
cosa per ajudar a buscar solu-
cions. Però la culpa dels con-
tractes que tenen no és seua”.
En el moment de pensar en 
el futur, hi ha coincidència 
en “fer una neteja profunda i 
apostar per un entrenador de 
casa, com Xavi o Pimienta, i 
també per gent jove amb pro-
jecció a la plantilla. No serà 
fàcil rebaixar la massa salari-
al però s’ha d’anar fent. Hem 
de ser conscients que ens ve 
una travessia pel desert, però 
el que s’ha de buscar és que 
sigui el més curta possible. No 
obstant, serà complicat. Te-
níem al millor del món. I ara, 
tot i que costa, hem d’accep-
tar que no està i adaptar-nos. 
Estem decebuts i emprenyats. 
Però hem de continuar. En 
qualsevol cas, malgrat la pe-
núria del moment actual, som 
del Barça i sempre hem de de-
fensar el nostre equip. Gràcies 
Messi per fer-nos tan grans. Tu 
també t’hi has fet al Barça. Mai 
t’oblidarem. Però si has mar-
xat, adéu”.

Imatge: facebook PSG
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CORBERA

Els Bombers de la Generalitat 
van donar dimecres per con-
trolat l’incendi forestal que 
cremava des de dimarts a la 
nit a Corbera d’Ebre i que ha 
afectat una superfície de 2,5 
hectàrees. 
Una desena de dotacions ter-
restres dels Bombers continu-
en remullant la zona afectada. 
El foc es va originar en una 
zona propera a la pista fores-
tal, entre els paratges les Cre-
vetes i los Barrancs. 
Les flames van quedar estabi-
litzades durant la matinada de 
dimecres, quan es va poder 
encerclar amb línia d’aigua el 
perímetre.

PREOCUPACIÓ 
I MALESTAR 
PELS NOUS 
MAGATZEMS  
DE RESIDUS 
RADIOACTIUS  
L’Associació de Municipis en 
Àrees de Centrals Nuclears 
(AMAC) mostra el seu rebuig 
a la construcció de nous ma-
gatzems individualitzats de 
residus radioactius en quatre 
centrals, entre elles, Ascó 
i Vandellòs II, a Tarragona. 
L’AMAC acusa l’Estat d’actuar 
amb “secretisme” i “opacitat”, 
sense consultar els municipis. 
A la vegada, interpreten que 
vol tirar la tovallola amb el 
magatzem temporal centra-
litzat (MTC), previst a Villar 
de las Cañas (Conca). “Això 
suposarà la dispersió dels 
residus pel país, no podem 
acceptar-ho”, diu el vicepresi-
dent de l’AMAC i alcalde de 
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, Alfons Garcia.

FESTA MAJOR 
La Comissió de Festes informa 
de l’adquisició d’entrades 
de la Festa Major:  Concert 
Orquestra Selvatana,  19 
d’agost, Casal Municipal;  
Concert Welcome Band, 20 
d’agost, Casal Municipal;      
Teatre “Vida de peix... sense 
espines”, 22 d’agost al Casal 
Municipal. 
Aquestes entrades es poden 
adquirir a l’Ajuntament avui 
divendres, de 10 a 13.30 h i de 
18.30 a 20h.

L’Ajuntament està interes-
sat en cobrir llocs de treball 
temporal a temps parcial 
(mitja jornada), els interes-
sats podien presentar el seu 
currículum fins ahir 12 d’agost 
a les oficines municipals.

ASCÓ

Controlat 
l’incendi 
forestal

HORTA

Dissabte es va fer la presen-
tació del llibre “Sant Salvador, 
500 anys de vida i memòria”. Va 
ser una tarda de coneixements, 
música i lectures amb l’Àngel 
Querol, l’Esther Vilar, l’Alba, la 
Berta i l’Aroa. 
Ja es pot adquirir el llibre al 
punt d’informació (Ecomuseu 
dels ports) al preu 6 euros.
Un euro es destinarà a la millora 
del Convent de Sant Salvador.
Horari: de dilluns a dissabte de 
9.30 a 13.30 i de 17 a 19 hores.
Diumenge de 9.30 a 13.30 ho-
res.

Presentació 
del llibre ‘Sant 
Salvador, 500 
anys de vida i 

memòria’

FLIX

Del 13 al 17 d’agost, Flix viurà 
la seua Festa Major. El regidor 
Pau Guiu, al programa, ha co-
mentat que “ens trobem a les 
portes d’una nova Festa Major 
que fa dos anys que esperem. 
I arriba dins d’una situació en-
cara complicada per la pandè-
mia. Per això potser trobarem 
a faltar algunes activitats típi-
ques però potser en descobri-
rem d’altres que en circums-
tàncies normals no hauríem 
fet. La regidoria i la Comis-
sió hem preparat un progra-
ma d’actes pensat per poder 
complir amb la normativa vi-
gent, reinventant activitats per 
adaptar-les al moment substi-
tuint-n’hi algunes de típiques 
per altres més culturals”. La 
periodista Laura Sangrà és la 
pregonera d’enguany. 

Avui s’inicia la 
Festa Major

TERRA ALTA

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha iniciat la instal·lació 
de suports selfies en diferents 
espais d’interès turístic perquè 
tothom qui vulgui en faci ús i 
es pugui convertir en prescrip-
tor de la comarca compartint 
aquestes imatges a les xar-
xes socials amb les etiquetes 
#paradísrural, #terraalta i @
turismeterraalta. Dos d’aquests 
suports s’han col·locat al tram 
de la Via Verda que passa per la 
Terra Alta. 
Un es troba instal·lat en una 
zona de descans a prop d’Hor-
ta de Sant Joan. 
L’altre suport selfie ubicat a la 
Via Verda terraltina es troba 
baixant cap a l’estació de Bot, 
en una àrea de pícnic on s’hi 
poden fer fotos amb el viaduc-
te de fons.

Suports 
selfies

Un clúster eòlic d’Aragó inclou una nova línia de 
molt alta tensió que creuarà l’Ebre i Tarragona

Xarxa Sud, fundació que agru-
pa associacions i entitats con-
tràries a agressions mediam-
bientals i especulatives, ha 
alertat que l’avantprojecte del 
clúster de renovables del grup 
saragossà Forestalia inclou una 
línia de molt alta tensió (MAT) 
que creuarà les Terres de l’Ebre 
i Tarragona fins a la subestació 
de Begues (Baix Llobregat). El 
conjunt de parcs eòlics va re-

bre, el setembre de 2020, el 
permís per accedir a aquesta 
subestació. La línia d’evacu-
ació travessa molts municipis 
on altres parcs eòlics han rebut 
informes favorables d’empla-
çament de la Ponència d’Ener-
gies Renovables. “Els projecten 
no van a un lloc i no a un altre 
perquè sí”, alerten. Les entitats 
adverteixen que la MAT “trinxa-
rà zones preservades del terri-
tori”. Una de les qüestions que 
més ha molestat, i que consi-
deren “denunciable”, és que el 
procés d’informació pública 
del projecte es faci en ple mes 
d’agost, tot i afectar desenes 
de municipis i propietaris. “Su-
posa una situació d’indefensió. 
És un projecte que s’hauria 
d’haver consensuat i sotmès a 

informació pública en un altre 
moment en què els propietaris 
i els ajuntaments tenen tots els 
recursos, sobretot el del temps 
per estudiar bé el projecte”, ha 
lamentat Pons. Des de Xarxa 
Sud també alerten de la de-

valuació de les finques per on 
passa una MAT. “Es destruiran 
negocis, cases rurals, granges. 
Només aporta perjudicis eco-
nòmics per al territori i molts 
beneficis per a les multinacio-
nals”,

GANDESA

L’agrupació Xarxa 
Sud alerta que la MAT 

de 180 quilòmetres 
trinxaria “zones 
preservades del 

territori”

ASCÓ

MÓRA D’EBRE
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PAÜLS 
Ahir la nit van començar 
els actes de festes de Paüls 
amb el teatre. Actes que 
es faran fins al dimecres 
18 d’agost a la nit: bous, 
concerts, homenatges, 
activitats infantils, torne-
jos... Avui divendres a la 
tarda tindrà lloc procla-
mació d’hereus, pubilles, 
pregó i concert de l’Atalaia. 
L’alcalde Enric Adell, ha 
manifestat que “no seran 
les festes que voldríem 
perquè la pandèmia encara 
ens condiciona les activitats 
i limita els aforaments. Tot i 
això, intentarem que siguin 
les millors festes en estes 
condicions”. D’altra ban-
da, dins de l’actualitat del 
municipi, aquesta setmana 
el Centre Excursionista 
Trencacims de Paüls ha 
fet entrega a l’Ajuntament 
de la copa de campions de 
Catalunya masculins i de 
la de sots campiones de 
Catalunya femenines per 
equips que van guanyar la 
14a cursa d’Aristot a l’Alt 
Urgell. 

TIVENYS 
Dimecres es va celebrar un 
ple de caràcter extraordina-
ri urgent. El motiu fou do-
nar comptes del tancament 
de l’any 2020 per poder 
transmetre’ls als estaments 
pertinents i poder seguir 
amb normalitat l’exercici 
2021. 
Des de l’oposició es va co-
mentar que s’havien d’ha-
ver tancat al març. L’alcal-
de, Eladi Galbe,  va aclarir el 
motiu del perquè s’havia fet 
ara i va respondre que en 
16 anys de mandat del grup 
socialista es van presentar 
sempre fora de termini. 

MÉS 
NOTÍCIES Adjudicació de les  obres de reparació del túnel de 

la Via Verda, situat entre el Pinell i Prat de Comte
L’Institut per al Desenvolupa-
ment de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE) ha acordat repa-
rar els danys soferts pel túnel 
de la Via Verda-Val de Zafán en 
el seu tram que transcorre per 
la Terra Alta. Danys produïts en 
el darrer mes de juliol a causa 
d’uns despreniments de terra.
En relació amb aquesta obra el 
nou director de l’IDECE, Xavier 
Pallarès, afirmava que “davant 
la importància de la Via Ver-
da-Val de Zafán com a puntal 
de l’ecoturisme a la Terra Alta 
i el perill que podia comportar 
per als usuaris d’aquesta infra-
estructura, feia necessari una 
actuació urgent, després dels 
despreniments de terra i pedres 
sofert pel túnel ubicat entre el 
tram de Pinell de Brai i Prat de 

Comte”.
Segons informa el director de 
l’IDECE, Xavier Pallarès, l’obra 
de reparació i condicionament 
del túnel ja està licitada i adju-
dicada amb un import d’apro-
ximadament de 5.000 euros, 
esperant que un termini curt de 
temps estigui totalment llesta

El director de l’IDECE, Xavier Pallarès.

L’Institut per al 
Desenvolupament 
de les Comarques 

de l’Ebre (IDECE) ha 
acordat reparar els 

danys soferts al túnel 

TERRA ALTA

L’incendi a la Pobla de Mas-
saluca, en el moment del 
tancament de Més Ebre ahir 
dijous, afectava una superfí-
cie provisional de 33 hectà-
rees. Segons els Bombers de 
la Generalitat, gairebé totes 
són de terreny forestal i tota 
la superfície afectada és dins 
de l’espai natural protegit 
dels Tossals d’Almatret i Ri-
ba-Roja. Els Bombers conti-
nuaven lluitant contra el foc 
amb 32 dotacions terrestres i 

11 mitjans aeris i el foc seguia 
actiu i obrint-se. El ministeri 
de Transició Ecològica hi va 
enviar quatre mitjans aeris 
amfibis. A petició dels bom-
bers, els Mossos van evacuar 
el càmping Port Massaluca 
i ha traslladat els campis-
tes al poliesportiu del mu-
nicipi de Faió, a l’Aragó. Els 
serveis d’emergència també 
van evacuar cinc treballadors 
d’una zona de cultius propera 
per precaució. (ACN)

L’incendi afecta una superfície 
provisional de 33 hectàrees i obliga 

a desallotjar un càmping

POBLA MASSALUCACàsting de 
figurants 

caleros pel 
rodatge d’una 

pel·lícula
La productora Western Pro-
ductions amb seu a Barcelo-
na, està gestionant a través 
de l’empresa JK Guzmán un 
càsting per a figurants que 
participaran en el rodatge de 
la pel·lícula de Països Baixos, 
Costa a l’Ametlla de Mar. Les 
escenes de la pel·lícula s’enre-
gistraran entre el 22 d’agost i 
el 15 a Calafat i Cala Llobeta. 
La productora prefereix que 
els figurants siguin gent local. 
Els interessats poden enviar un 
email a l’adreça jkguzmanbar-
celona@gmail.com amb un 
número de telèfon i una foto 
actual, posant com a referèn-
cia la paraula Ametlla. El càs-
ting serà online, la proposta 
va destinada a homes i dones 
d’entre 18 i 50 anys i la feina 
serà remunerada. Costa serà el 
títol de la pel·lícula.

Setmana 
Solidària a 

Tivenys
Del dilluns 16 al diumenge 22 
d’Agost, Tivenys viurà la PRI-
MERA SETMANA SOLIDÀRIA.
“El nostre poble ho ha demos-
trat moltes vegades, formant 
projectes, col·laborant amb as-
sociacions, entitats...ara afron-
tem una nova setmana d’actes 
relacionats amb una causa so-
lidària. Tot i que hi ha moltes 
causes on cal donar suport, 
la crisi dels refugiats a Europa 
és una situació que encara es 
complica més per la tragèdia 
que viuen milers d’immigrants 
que posen les seves vides en 
perill per creuar la Mediterrà-
nia. Volem sensibilitzar-nos 
més amb aquest conflicte mit-
jançant diverses propostes: 
amb una exposició fotogrà-
fica, amb documentals i amb 
la visita, dijous vinent, de Pa-
trícia Marín, membre de l’ONG 
Open Arms qui ens compartirà 
l’experiència dins la ONG i ens 
farà partícips d’aquesta pro-
blemàtica”.
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VAIG DIR-HO QUE 
MESSI MARXARIA 
El 5 de març, abans que se 
sabés el guanyador de les 
eleccions de la presidència del 
Barça, en la meva columna 
titulava “arribarà Laporta, 
marxarà Messi”. “Si Bartomeu 
va ser un dels pitjors gestors 
de la història de club, Laporta 
serà el president que no va 
renovar al millor jugador de 
la història, tal per a qual. 
Ell no mana i sí que ho fa 
Jose Elias l’avalador i a més 
l’inversor Goldman Sachs. 
Segueix la tradició del Barça 
que les seves figures surten 
per la porta del darrere: 
Cruyff, Schuster, Maradona, 
Ronaldinho, Ronaldo... Messi 
hagués seguit si les vaques 
sagrades haguessin baixat les 
seves fitxes. En qualsevol cas, 
el Barça va tenir l’oportunitat 
d’or de baixar el deute amb 
els 300 milions de Neymar, i 
traspassant a Messi per 200 
milions fa 3 anys i en comptes 
de pujar la massa salarial un 
40%, aquesta hagués baixat 
un 30%. Avui el Barça seria 
un club ric. Ara no té direcció 
i gairebé està en fallida, i com 
segueixi Laporta, pot anar 
a pitjor. Vaig dir al març que 
no m’agradava ni ell, ni els 
altres dos candidats. Cal un 
Gurú i n’hi ha. Com la pilota 
no entri, podem veure canvis 
importants al Barça. Només hi 
ha una solució, fer fora totes 
les vaques sagrades, baixar 
massa salarial un 80 % i dos 
anys de travessia en el desert. 
Això no ho farà Laporta, és un 
venedor d’il·lusions. 

Ens tornem a veure al se-
tembre, gràcies a tots els que 
han aportat la informació 
per a les plantilles, gràcies 
als lectors per llegir-me cada 
setmana i gràcies a Súper 
Michel per confiar en mi.

CELMA

FINS AL  10 DE 
SETEMBRE
És la setmana de Messi i el 
Barça. Brutal la repercussió de 
la notícia. Però avui, per a mi, 
és dia de comiat de tempora-
da. I, per tant, és dia d’agrair 
a tota la gent que fa possible 
el Més Ebre. D’entrada, he de 
destacar a Joaquin Celma. És 
un amic i un privilegi tenir-lo a 
prop. Viu a Madrid però dóna 
suport com si estés a la Sénia. 
Celma, gràcies. Als companys 
d’equip Isabel i Jesús, indis-
pensables per tirar avant el 
Més Ebre cada divendres. Som 
una petita família. 
Mil gràcies també als com-
panys de l’Agència Catalana 
de Notícies per la seua fantàs-
tica feina. Als caps de premsa 
dels Ajuntaments i Consells 
Comarcals, als companys de 
La Plana Ràdio, La Cala Ràdio, 
Antena Caro i Ebredigital. 
Gràcies per la gestió informa-
tiva que feu i que facilita molt 
la nostra. A tota la gent que 
ajuda a repartir el Més Ebre; 
és el cas, entre altres, de Bar-
tolo a l’Aldea, Josep Margalef, 
a Amposta, Javier al Mas, 
Jesús Puig a Tivenys...sou 
molt grans. I mai us ho podré 
agrair. No em vull deixar a la 
gent d’Imprintsa  i en concret 
a Jaume que és qui em porta 
els diaris des de Manresa. Un 
crac. Tampoc puc oblidar a la 
gent de Canal Terres de l’Ebre, 
per tota la paciència que teniu 
per dur a terme el Minut 91. 
I aquí he de fer menció per 
Joaquin Ferreres, un amic, que 
està en tot moment disposat 
a ajudar-me. Destacar també 
a tots els patrocinadors per la 
confiança. I, per acabar, agraï-
ments a la família i en especial 
a Angi, protagonista d’esta 
història perquè em fa costat 
per poder fer el que faig i de 
la forma que ho faig. Gràcies. 
Tornarem el 10 de setembre.

MICHEL PARTITS 
Tortosa-J i Maria 3-1
Amposta-Ascó 2-3
Ascó-Lleida 3-3
Godall-Vinromà 2-1

Roda-M Nova 2-6

DIA 14
TORTOSA – POBLA
R BITEM-CATALÒNIA
SALOU – CAMARLES
MEMORIAL MANEL INGLÉS: 
ASCÓ- NASTIC JUVENIL – 
OLIMPIC
CANONJA- EBRE ESCOLA
AMPOLLA - FLORESTA
DIA 15
AMPOSTA – CASTELLÓ B
FLIX- MORA NOVA
CORBERA – OLÍMPIC
GODALL – ULLDECONA
ALDEANA- RAPITENCA
J I MARIA–REUS JUVENIL
DIA 16
LA CAVA – NÀSTIC
DIA 17
MÓRA NOVA - ASCÓ
DIA 18
AMPOSTA-NÀSTIC JUVENIL
TORTOSA – CATALÒNIA
VINARÒS - ULLDECONA
DIA 20
GANDESA B-BENISSANET
DIA 21
J I MARIA- AMPOSTA
CATALÒNIA-TORTOSA B
MÓRA NOVA – REDDIS
R BITEM- AMPOSTA B
CAMARLES- LA CAVA
EBRE E–NASTIC B JUVENIL
OLIMPIC- PINELL 
AMETLLA- MIAMI
POBLA- ALDEANA
RAPITENCA B – LA SENIA
RIUDOMS- PERELLÓ
3X1. VINARÒS/CASTELLÓ B 
RAPITENCA
BORDETA JUV- CORBERA
TORTOSA-ASCÓ
AMPOSTA B – LA CAVA B
3X1: GODALL- MASDENVER-
GE- ULLDECONA
DIA 25
AMPOSTA- REUS JUVENIL
MORA NOVA- AMETLLA
CAMARLES – JUVENIL FF 
DIA 27
3X1: ULLDECONA/TORTOSA/
TRAIGUERA
ROQUETENC - ALDEANA
DIA 28
TORTOSA B-S BÀRBARA
OLIMPIC – MORA NOVA
LA SÉNIA – ROSELL
AMETLLA – HOSPITALET
RAPITENCA B-MASDEN-
VERGE
MIAMI- FLIX
ASCÓ- ALPICAT
DIA 28
(Memorial Tomàs Ballano 
CATALÒNIA- AMPOLLA)
J I MARIA – CAMARLES
OLIMPIC- CORBERA
PINELL- BENISSANET
LA CAVA - BONAVISTA

UE RAPITENCA
Àngel Rangel,
el somni de la Devesa

Diumenge 29 d’agost torna el Mariano Toha

El diumenge dia 29 d’agost es disputarà, a l’estadi Josep Otero 
de Tortosa, el Mariano Toha. Serà la 48 ena edició d’un torneig 
referent a la pretemporada ebrenca. Enguany, com l’any passat, 
hi jugaran la UE R Bítem, equip amfitrió, el Tortosa, la Rapiten-
ca i l’Amposta. A les 18 h, s’enfrontaran el Tortosa i el R Bítem. 
Posteriorment, a les 19h, jugaran l’Amposta i la Rapitenca. Tots 
dos partits seran de 45 minuts cadascun. A partir de les les 20 h es 
disputarà la gran final. La final serà de dos parts de 30 minuts. 

La setmana passada vam in-
formar que la Rapitenca estava 
esperant poder fer un fitxatge 
que seria una ‘bomba’ pel seu 
impacte mediàtic. Este podria 
ser el cas del rapitenc Àngel 
Rangel, un idol per l’afició. Un 
jugador que de molt jove va 
marxar de la Rapitenca al ju-
venil del Tortosa i que, a còpia 
de lluita, treball i progressió, va 
arribar a destacar a la Premier, 
sent una llegenda al Swansea. 
El president Fernando Garcia 
no té límits i parlarà amb Àn-
gel perquè, d’alguna manera, 
estigui vinculat al primer equip. 
Seria il.lusionant poder comptar 
amb ell per l’impuls que donaria 
a l’afició. Caldrà esperar esde-
veniments. Seria un somni veu-
re’l de nou a la Devesa. Podria 
ser una realitat.
D’altra banda, informar que el 

davanter de categoria superior 
que vam comentar, ja està fit-
xat i dilluns es farà oficial. Per 
la seua part, Mata no seguirà al 
primer equip rapitenc.
Per acabar, informar que Víctor 
Borja (Tortosa Ebre) es posa al 
capdavant del projecte del fe-
mení de F11, amb Noèlia On-
tañón, que ja estava al club.

Foto: ceroacero.es
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A MÓRA D’EBRE L’Amposta 
rebrà el 
Castelló B, 
diumenge

El Tortosa va fer el primer amis-
tós de pretemporada, dissabte 
passat, a l’estadi Josep Otero, 
contra el Jesús i Maria (3-1). El 
proper partit, també al Josep 
Otero, serà demà dissabte, con-
tra la Pobla de Mafumet. A les 19 
hores. Abans, a les 18 h, es farà 
la presentació de la plantilla.
El tècnic Camarero, del primer 
partit, contra el Jesús i Ma-
ria, explicava que “vam fer dos 
equips, diferents, perquè dispo-
sàvem 21 jugadors, amb juve-
nils que estaven convocats. En 
general, content. A la primera 
meitat, amb l’equip més jove 
ens va costar. Vam estar un xic 
bloquejats i el Jesús i Maria va 

ser més dominador del joc. A la 
segona part ja van sortir con-
ceptes que estem entrenant, i 
vam millorar, tot i que la càrrega 
pel ritme d’entrenaments que 
portem es va acusar”. Dome és 
baixa per lesió muscular. 
D’altra banda, segons el tècnic, 
“l’equip està obert a diversos 
canvis, i pot haver alguna bai-
xa i alguna alta. De fet, estarem 
oberts durant la temporada a fer 
alguna incorporació si fos ne-
cessari, sempre si pot suposar 
una millora. Però, en qualsevol 
cas, molt satisfet amb la plantilla 
i també de com han vingut els 
jugadors, amb un estat òptim 
per afrontar la pretemporada”. 

Pol Cid és nou jugador del ju-
venil de l’Espanyol. Pol, que la 
temporada vinent complirà la 
primera temporada com a juve-
nil, es va iniciar esportivament  
al futbol base al prebenjamí del 
Roquetenc. Després va estar a la 
Rapitenca, en categoria benjamí 
i aleví. I com a infantil va fitxar 
amb el Nàstic, estant dos anys 
i fitxant posteriorment amb el 
cadet del Girona, amb qui ha 
jugat dos temporades. La seua 
progressió no ha passat desa-

percebuda i els observadors de 
l’Espanyol es van interessar i fi-
nalment l’han fitxat per al juve-
nil blanciblau, per les tres pròxi-
mes 3 temporades. Pol és fill de 
David Cid, que fou jugador del 
Roquetenc que va fitxar amb el 
Castelló i sent juvenil va debutar 
amb el primer equip a la Primera 
divisió, al Sadar de Pamplona. La 
nissaga futbolística de la família 
Cid continua, ara amb el relleu 
que agafa Pol, jove jugador que 
té molta projecció. 

Dilluns, dia del patró, Sant 
Roc, la Cava rebrà el Nàs-
tic de Tarragona. No serà un 
partit de festes perquè es 
van suspendre, però si que 
serà un partit atractiu en el 
que l’aforament serà limitat i 
l’accés a les instal.lacions re-
querirà de les mesures Covid. 
L’entrada anticipada és de 5 
euros i a taquilla de 8. El partit 
està previst per a les 17 hores. 
D’altra banda, la Cava està 
treballant per tancar la plan-
tilla i per això es vol apunta-
lar-la incorporant un davan-
ter que es podria fer oficial en 
breu. 

Torneig Manel Inglés, 
demà dissabte (18h)
Demà dissabte tindrà lloc al 
camp de Móra d’Ebre, l’onze-
na edició del Torneig Manel 
Inglés. Un torneig que recorda 
al que fou un dels presidents i 
fundador de l’Olimpic. A més 
de l’equip morenc, hi jugarà el 
Nàstic juvenil i l’Ascó, que està 
entrenat per German, fill de Ma-
nel Inglés.
Serà la tercera cita de pretem-
porada per a l’Ascó. La primera 
fou dissabte a Amposta (2-3). El 
tècnic de l’equip asconenc deia 
que “vam anar de menys a més i 
a la represa ens vam posar amb 
el 0-2. Arran de dues errades 
nostres, ens van empatar. Un fet 
que cal millorar perquè una de 
les claus la temporada passada 

va ser la solidesa defensiva i és 
un aspecte que hem de recu-
perar. Finalment, vam marcar 
el 2-3 en un partit que va ser-
vir per veure jugadors nous i fer 
proves”. Dimarts, l’Ascó va rebre 
el Lleida de RFEF 2. El resultat 
fou empat a 3. Segons German: 
“ens vam avançar amb un gran 
gol d’Adri, però a la primera mit-
ja hora el Lleida va ser superior 
i nosaltres no vam saber con-
trarestar-ho ni a nivell defensiu 
ni ofensiu. Després de la pausa 
per la hidratació i fins el descans 
vam estar molt millor”. Amb l’1-
2 s’arribava al descans. A la re-
presa, “arran d’una pèrdua nos-
tra ens van fer l’1-3 però l’equip 
va reaccionar bé i va comença-

L’Amposta va disputar el pri-
mer partit de pretemporada, 
dissabte passat, a casa, con-
tra l’Ascó de Tercera divisió 
(2-3). El president, Carlos 
Gilabert, valorava el primer 
compromís de preparació: 
“la veritat és que va anar molt 
bé, molt millor del que es-
peràvem després de només 
portar 4 entrenaments, i te-
nint la plantilla  molts juga-
dors nous. L’equip, en gene-
ral, va jugar ordenat i va crear 
ocasions, fent dos gols que 
van servir per empatar a dos, 
i fallant un penal. La veritat és 
que molt satisfets, pel treball 
i l’adaptació. És molt  aviat 
però les sensacions van ser 
bones”. Diumenge, l’Ampos-
ta rebrà el Castelló B, que ha 
pujat a Tercera divisió.  CD Tortosa: Presentació 

oficial de la plantilla
Pol Cid fitxa pel juvenil 
de l’Espanyol

ra a atacar i a ser agressiu sense 
pilota, robant a camp contrari 
i així vam aconseguir empatar 
davant d’un Lleida que em va 

fer molt bona sensació”. Marc 
Blanch i Cuenca tenen moles-
ties mentre que Ion es recupera 
de la lesió. 

El Nàstic 
visita 
la Cava, 
dilluns
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2A. CATALANA 

GRUP 8-B 
TEMPORADA 

2021/22

 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 19/09/21

JORNADA 12. 12/12/21

Tortosa-Camarles
R Bítem-la Sénia
Ulldecona-Móra Nova
Amposta-Aldeana
Ampolla-Perelló
Ebre Escola, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 26/09/21

JORNADA 13. 19/12/21

La Sénia-Tortosa
M Nova-R Bítem
Aldeana-Ulldecona
Perelló-Amposta
Ebre Escola-Ampolla
Camarles, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 3/10/21

JORNADA 14. 09/01/22

Camarles-la Sénia
Tortosa-Móra Nova
R Bítem-Aldeana
Ulldecona-Perelló
Amposta-Ebre Escola
Ampolla, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 10/10/21

JORNADA 15. 16/01/22

Móra Nova-Camarles
Aldeana-Tortosa
Perelló-R Bítem
Ebre Escola-Ulldecona
Ampolla-Amposta
La Sénia, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 17/10/21

JORNADA 16. 23/1/22

La Sénia-Móra Nova
Camarles-Aldeana
Tortosa-Perelló
R Bítem-Ebre Escola
Ulldecona-Ampolla
Amposta, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 24/10/21

JORNADA 17. 30/01/22

Aldeana-la Sénia
Perelló-Camarles
Ebre Escola-Tortosa
Ampolla-R Bítem
Amposta-Ulldecona
Móra Nova, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 31/10/21

JORNADA 18. 6/02/22

Móra Nova-Aldeana
La Sénia-Perelló
Camarles-Ebre Escola
Tortosa-Ampolla
R Bítem-Amposta
Ulldecona, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 7/11/21

JORNADA 19. 13/02/22

Perelló-Móra Nova
Ebre Escola-La Sénia
Ampolla-Camarles
Amposta-Tortosa
Ulldecona-R Bítem
Aldeana, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 14/11/21

JORNADA 20. 20/02/22

Aldeana-Perelló
Móra Nova-Ebre Escola
La Sénia-Ampolla
Camarles-Amposta
Tortosa-Ulldecona
R Bítem, descansa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 21/11/21

JORNADA 21. 6/03/22

Ebre Escola-Aldeana
Ampolla-Móra la Nova
Amposta-La Sénia
Ulldecona-Camarles
R Bítem-Tortosa
Descansa, Perelló

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 28/11/21

JORNADA 22. 13/03/22

Perelló-Ebre Escola
Aldeana-Ampolla
Móra Nova-Amposta
La Sénia-Ulldecona
Camarles-R Bítem
Tortosa, descansa

Els tres primers jugaran el play-off d’ascens, amb els tres primers del sub-grup 8A (equips de Tarragona).  Serà un grup de 6 i pujaran els dos primers. 
D’altra banda, els classificats del lloc 4 a l’11 del grup ebrenc, jugaran el play-off de descens amb 9 equips de Tarragona. En total seran 17 equips que es 
distriburan (sistema cremallera) en 4 grups de 4 i un de 5. Baixaran l’ultim de cada grup, i els dos últims del grup de 5.

 
3A. CATALANA 

GRUP 1 
TEMPORADA 

2021/22

 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 3/10/21

JORNADA 16. 6/02/22

Alcanar-Benissanet
Roquetenc-Catalònia
Olímpic-Godall
Ametlla-J i Maria
Corbera-la Cava
Rapitenca-Gandesa
Flix-Tortosa
S Bàrbara-Amposta

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 10/10/21

JORNADA 17. 13/02/22

Benissanet-S Bàrbara
Catalònia-Alcanar
Godall-Roquetenc
J i Maria-Olimpic
La Cava-Ametlla
Gandesa-Corbera
Tortosa-Rapitenca
Amposta-Flix

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 17/10/21

JORNADA 18. 20/02/22

Benissanet-Catalònia
Alcanar-Godall
Roquetenc-J i Maria
Olímpic-la Cava
Ametlla-Gandesa
Corbera-Tortosa
Rapitenca-Amposta
S Bàrbara-Flix

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 24/10/21

JORNADA 19. 6/03/22

Catalònia-S Bàrbara
Godall-Benissanet
J i Maria-Alcanar
La Cava-Roquetenc
Gandesa-Olimpic
Tortosa-Ametlla
Amposta-Corbera
Flix-Rapitenca

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 31/10/21

JORNADA 20. 13/03/22

Catalònia-Godall
Benissanet-J i Maria
Alcanar-la Cava
Roquetenc-Gandesa
Olimpic-Tortosa
Ametlla-Amposta
Corbera-Flix
S Bàrbara-Rapitenca

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 7/11/21

JORNADA 21. 20/03/22

Godall-S Bàrbara
J i Maria-Catalònia
La Cava-Benissanet
Gandesa-Alcanar
Tortosa-Roquetenc
Amposta-Olimpic
Flix-Ametlla
Rapitenca-Corbera

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 14/11/21

JORNADA 22. 27/03/22

Godall-J i Maria
Catalònia-la Cava
Benissanet-Gandesa
Alcanar-Tortosa
Roquetenc-Amposta
Olímpic-Flix
Ametlla-Rapitenca
S Bàrbara-Corbera

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 21/11/21

JORNADA 23. 3/04/22

J i Maria-S Bàrbara
La Cava-Godall
Gandesa-Catalònia
Tortosa-Benissanet
Amposta-Alcanar
Flix-Roquetenc
Rapitenca-Olimpic
Corbera-Ametlla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 28/11/21

JORNADA 24. 10/04/22

J i Maria-la Cava
Godall-Gandesa
Catalònia-Tortosa
Benissanet-Amposta
Alcanar-Flix
Roquetenc-Rapitenca
Olimpic-Corbera
S Bàrbara-Ametlla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 12/12/21

JORNADA 25. 24/04/22

La Cava-S Bàrbara
Gandesa-J i Maria
Tortosa-Godall
Amposta-Catalònia
Flix-Benissanet
Rapitenca-Alcanar
Corbera-Roquetenc
Ametlla-Olimpic

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 19/12/21

JORNADA 26. 1/05/22

La Cava-Gandesa
J i Maria-Tortosa
Godall-Amposta
Catalònia-Flix
Benissanet-Rapitenca
Alcanar-Corbera
Roquetenc-Ametlla
S Bàrbara-Olímpic

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 9/01/22

JORNADA 27. 8/05/22

Gandesa-S Bàrbara
Tortosa-la Cava
Amposta-J i Maria
Flix-Godall
Rapitenca-Catalònia
Corbera-Benissanet
Ametlla-Alcanar
Olímpic-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 16/01/22

JORNADA 28. 15/05/22

Gandesa-Tortosa
La Cava-Amposta
J i Maria-Flix
Godall-Rapitenca
Catalònia-Corbera
Benissanet-Ametlla
Alcanar-Olímpic
S Bàrbara-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 23/01/22

JORNADA 29. 22/05/22

S Bàrbara-Tortosa
Amposta-Gandesa
Flix-la Cava
Rapitenca-J i Maria
Corbera-Godall
Ametlla-Catalònia
Olimpic-Benissanet
Roquetenc-Alcanar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15. 30/01/22

JORNADA 30. 29/05/22

Tortosa-Amposta
Gandesa-Flix
La Cava-Rapitenca
J i Maria-Corbera
Godall-Ametlla
Catalònia-Olimpic
Benissanet-Roquetenc
Alcanar-S Bàrbara

*El grup ebrenc de Tercera catalana compta 
enguany amb 16 equips per la retirada del Batea, 
club que no competirà, i la petició del Sant Jaume 
de baixar a Quarta i jugar en aquesta categoria. 
Per això la lliga comença el 3 d’octubre.

*Només puja el campió. Pujaria el millor segon dels 
tres grups de Tercera de la província sempre que 
quedés alguna plaça vacant a la Segona catalana. 
En principi només hi ha un descens a Quarta, però 
cal estar pendent si hi ha compensacions, per 
possibles descensos ebrencs de Segona. 
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BÍTEM
13ena edició del Campus “Pepe Roig” 

“Enguany hem superat, una 
vegada més amb èxit, la 13ena 
edició del Campus Bitem Pepe 
Roig 2021. Hem tingut un total 
de 60 participants, d’edats en-
tre els 3 i els 12 anys, en dife-
rents setmanes des del passat 
28 de juny fins al dia 30 de ju-
liol on va ser la cloenda oficial, 
tot i que, l’organització, direc-
ció i sobretot monitors/es, van 
fer una setmana EXTRA del 2 al 
6 d’agost com a detall al grup 
nº 3 que van tenir que realitzar 
una quarantena de 10 dies, per 
un cas positiu al grup esmen-
tat. A més per a la resta vàrem 
obrir inscripcions lliures, per a 
aquesta semana extra”.
Des de l’organització del Cam-
pus bitemero es volia agrair 
“sobretot l’ajuda i col.laboració 
un any més de l’EMD de Bítem, 
la col.laboració de comerços 
de la població, i un any més a 
Juanjo Rovira i Amadeo Vilaró 
de MIC Sports. Enguany agrair 
també la col.laboració al com-
pany Enrique Zaragoza”. Així 
mateix s’ha destacat el suport 
de la UE Remolins-Bitem, “a 
través de persones com Damià 
Bonfill, Manolo Peña i Alvaro 
Audí. També ressaltar l’ajuda 
de Lluís Sol en feines de pre-
paració d’actes i recollida dels 
mateixos. En general, un any 
més, hi ha molta gent que ens 
ajuda i col.labora, com alguna 
mare o familiars de partici-
pants de diferentes maneres, 
gràcies a vosaltres també. Per 
últim i el més important: mil 
Gràcies a les famílies per con-
fiar un cop més en un any on 
després dels 54 participants 

del 2019, als 20 participants 
del 2020, tornem a arribar als 
60 participants, superant les 
expectatives del 2019 (abans 
de la pandèmia). Gràcies per 

la confiança en tots nosaltres 
i en la població de Bitem. I tot 
gràcies a la feina feta per part 
dels qui han format l’equip del 
Campus Bitem 2021, en reuni-

ons presencials, reunions on-
line, preparació de gimkanes, 
preparació d’excursions, etc.. 
han estat gairebé 200 hores 
dedicats al Campus d’Estiu. 

Moltes gràcies: Maria Piñol 
(Directora), Àngela Sales, Anna 
Domènech, Roger Pruñonosa, 
Àlex Salvadó, Joana Berengué, 
Carme Carles”.

Nando Crespo 
col.laborarà amb  
Futbol Formatiu

El tècnic Nando Crespo col.
laborarà la temporada prope-
ra amb Futbol Formatiu Terres 
de l’Ebre, formant part del cos 
tècnic del juvenil de Preferent 
que entrena el faldut Albert 
Arnau. 

Ramon Gas, nou 
president del 
CD Roquetenc

Raimon Borrull portava sis 
anys a la directiva (3 com a 
president). “Ha estat un honor 
però ara tocava un canvi amb 
gent nova”. Ramon Gas, que 
fou jugador del CD Roque-
tenc, és el nou president. 

Filial al Perelló 
El Perelló té previst fer filial a 
Quarta, la temporada propera. 
D’altra banda, l’equip femení 
seguirà vinculat al club des-
prés de haver-se plantejat fer 
una entitat a banda. 
Continuarà com la temporada 
passada, tot i que un parell de 
jugadores no seguiran per dis-
crepàncies.

Jordi Rovira, al 
City de Lusaka

El bitemero jordi Rovira era el 
director de la Barça Academy 
de Lusaka, fins el passat 30 de 
juny. 
La setmana passada fou pre-
sentat com a entrenador del 
City de Lusaka, equip de la pri-
mera divisió de Zàmbia. 

Club Handbol 
Amposta

Molts anys després, el Club 
tindrà un juvenil masculí a Pri-
mera Catalana, que en aquesta 
ocasió estarà entrenat per Jo-
ana Rieres, coneguda jugado-
ra del Club que també va ser 
jugadora de Divisió d’Honor 
Estatal amb el Castelló.
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PLANTILLES 2021/22. 3a CATALANA      JOAQUIN CELMA
 

Des que va estar en tercera divisió, 
el màxim que havia estat a la tercera 
catalana han estat dues temporades, 
aquesta serà la quarta i tornarà a in-
tentar el retorn a la seva categoria que 
és la segona catalana. No serà fàcil ja 
que té un rival molt dur, el Gandesa. 
Arriba un nou míster Jordi Roca, fidel 
al seu estil de fitxar jugadors de quali-
tat. La Cava lidera un any més la il·lusió 
d’estar el més alt possible però hi ha 
massa pressions per ser un gran his-
tòric. En els últims 20 anys només un 
entrenador ha estat dues temporades 
i va ser Guillermo Camarero. L’equip 
ha d’estar entre els tres primers però 
la pressió per l’ascens una vegada 
més pot passar factura. Es gestiona 
l’arribada d’un davanter, un ‘killer’.

CD LA CAVA
UN ANY MÉS, MOLTA RENOVACIÓ

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA       JUGADOR

3
3
2
2
3
OLIMPIC
AMETLLA
LA CAVA B
ROQUETENC
4
S BÀRBARA
TORTOSA
INACTIU
4
OLÍMPIC

FIGO
PAU BERTOMEU
RAUL FRANCH

ARNAU VALLDEPEREZ
MOISES HARO

JUAN LUIS LEON
SAM GARCIA

MARC CASANOVA
ERIC TORRES
DAVID MORA  

GUILLEM CASANOVA
SERGI BEL

CARLES BERTOMEU
MANEL TOMÀS  
IMANOL GOMEZ

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

POSICIÓ

7
5
10
13
12
5
6
10
3

TÈCNIC
JORDI ROCA

CARLOS GILABERT
NARCIS LABÒRIA/CARLOS GILABERT

DAVID TORRES
ISAAC FERNÀNDEZ/DAVID TORRES 

ISAAC/ALEIX/SERGI NAVARRO
GUILLERMO CAMARERO
GUILLERMO CAMARERO

SANTI FORNER/GUILLERMO CAMARERO
SANTI FORNER

 

Canvi total en aquest equip, torna Ma-
nel Saltor com a president, i arriba un 
nou míster Joel Martorell (Gandesa B) 
B). I només segueixen tres jugadors 
de la passada campanya. És l’equip de 
la tercera catalana que més ha reno-
vat la seua plantilla. L’equip és jove i es 
vol tornar als orígens amb jugadors de 
casa i comarça. 
La política de l’anterior junta no va 
funcionar i es podria parlar d’un semi 
fracàs esportiu, que ha suposat que 
l’equip quede gairebé com un solar. 
Baixes destacades: Anell (Aldeana), 
Luis Garcia (Ametlla), Imanol i Leon (la 
Cava), Sergi Vila (Móra Nova). Any de 
transició en el que s’intentarà fer un 
paper digne, sent la permanència l’ob-
jectiu. Falten 9 fitxatges.

OLÍMPIC
COMENÇAR GAIREBÉ DE ZERO

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA        JUGADOR

3
VILASECA JUV
CORBERA
2
JUVENIL
GANDESA B
FLIX
CORBERA
2

ALEX LOPEZ
SERGI ANDREU
MARC SABATE

PAU TREIG
SAMUEL 

ESTEBAN FERNÁNDEZ
SAID BOUAKKA
ALEIX SANCHO

RAIMON SANCHEZ

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

POSICIÓ

8
3
6
14
8
9
2
16
2

TÈCNIC
JOEL MARTORELL

JORDI ROCA 
JORDI ROCA 
JORDI ROCA

PACO MUÑOZ/ANDREU CANO
PACO MUÑOZ
PACO MUÑOZ
PACO MUÑOZ

CASTELLVI/ PACO MUÑOZ
ROVIRA

 

És un dels equips més veterans de 
la tercera catalana, serà la novena 
temporada seguida. Sempre patint, 
uns anys per fer equip, altres per la 
permanència, però allí està el presi-
dent David Ferré apagant focs, ja 
porta nou campanyes en el càrrec i 
deu a la directiva. El dia que se’n vagi 
igual aquest equip pot desaparèixer. 
Des que va marxar Jordi Roca, que 
va estar 4 campanyes, el Corbera 
no para de canviar d’entrenadors, 
en cinc temporades set místers. Ara 
arriba Ruben Viudez que entrenava 
al juvenil de la bordeta i va estar al 
futbol base i filial de l’Ascó. Només 
segueixen set jugadors de la tempo-
rada passada i ha marxat el killer Jor-
di López. Falten 4/5 fitxatges.

CF CORBERA
ANY DE CANVI

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA           JUGADOR

BATEA
4
4
4
BATEA
FLIX
2
2
BORDETA JUV 
OLIMPIC JUV
2
CALACEIT
4
BORDETA JUV

JOAN AUBANELL
ALEX BARRENA 
ENRIC GIRONES

JUANAN
ÀLEX  ALMESTOY

ALEJANDRO PRATS
MARC TERRATS
ROBERT COSTA

MAGI DESCARREGA
ARNAU DESCARREGA

ARNAU CUGAT
SERGI PRATS

ENRIC DOMINGUEZ 
DAVID PÉREZ

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

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

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

POSICIÓ

10
17
12
13
15
10
6
6
1

TÈCNIC
RUBEN VIUDEZ
ROBERT COSTA

BARRUFET/JOSERRA
JORGE PARRAGA

ARTUR/ROBERT COSTA
JOEL MARTORELL

JORDI ROCA
JORDI ROCA
JORDI ROCA
JORDI ROCA

 

És el club dels miracles. Amb una po-
blació de 591 habitants cada any en 
fa un. Va ser campió de 4a catalana 
temporada, 13/14, i després, campió 
de Tercera i ascens a la segona Cata-
lana. Ara porta 5 campanyes conse-
cutives en una categoria on cada any 
és candidat al descens però cada any 
se salva. Feia set campanyes que un 
entrenador no seguia dues tempora-
des. Juanjo Agustin continua. Va fer un 
gran treball i va ser renovat. De l’equip 
bàsic de la passada temporada seguei-
xen 6/7 jugadors. Baixes: Manel Ven-
tura (Roquetenc), Zouir (Jesús i Maria), 
Nil, David Lopez, Izan, Rogerio...Té un 
equip més equilibrat, en totes les línies. 
Un nou repte: assolir la salvació. El seu 
camp és un fortí.

FC GODALL
CADA ANY UN  MIRACLE

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA        JUGADOR

2
F FORMATIU JUV
4
6
2
2
2
4
INACTIU
CALIG
8
INACTIU
3
EBRE ES. JUV
2
CALIG
EBRE ES. JUV
5
2

XAVI MATAMOROS
 ALEIX MORA

AITOR CARDONA 
GUILLEM CANA

IVAN BENITO
JOEL GARRIGA

MANU FERNÁNDEZ
XAVI ROYO

IÑAKI ALONSO 
ÒSCAR QUEROL
MIQUEL CANA

JOAN CALLARISA
YASSINE BOUTZAK

OUSSAMA 
MARC FERRERES

JOSE DOLZ
 ABDERRAMAN

ALEIX ROYO
JOSEP FONOLLOSA

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

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

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

POSICIÓ

13
13
15
12
16
18
1
1
6

TÈCNIC
JUANJO AGUSTIN
JUANJO AGUSTIN
ROBERT AVINYO

BARTOLI/ROBERT AVINYO
JOAN SUBIRATS

JOAN SUBIRATS/ALFREDO FUSTER
MARIO MAZA 
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA

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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Un club històric del territori que va pas-
sar moments complicats, tocant fons, 
estant a punt de desaparèixer però lla-
vors va partir de zero a la 4a catalana in-
tentant poc a poc recuperar el lloc que 
mereix.  Serà la seva segona temporada 
seguida a la Tercera catalana, amb Mi-
quel Cervelló a la banqueta. Continua 
tot el bloc i aquest any faran un equip 
més competitiu i la idea és lluitar per 
poder estar a mitja taula. Falten 5/6 fit-
xatges. És l’equip de Tercera que, fins 
ara, no ha fet cap fitxatge. Un club que 
mereix estar a la segona catalana, pot-
ser al 2025 ho podrà aconseguir.

CD ALCANAR
NOVES IL.LUSIONS

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA        JUGADOR

4
2
4
16
3
3
2
2
2
4
3
2
3
2
3
3
2

XAVI REVERTER
ANGEL MESTRE

GUILLEM FERNANDEZ
JAN ESTELLER
JORDI MACIA

JOSEP REBULL
PAU CASTRO

PAU SUBIRATS
ANDREU SANCHO
ANVAR KHTATABI

JOSEP FIBLA- TOMACO
MIQUEL MATAMOROS
SERGI JOSE REVERTE

ION OSLOBANU
 ANGEL GONZALEZ

JUAN MIRALLES
ORIOL FIBLA

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

POSICIÓ

16
4
18
7
6
17
11
5
4

TÈCNIC
MIQUEL CERVELLÓ
MIQUEL CERVELLÓ
MIQUEL CERVELLÓ

JOAN ESQUERRÉ/DAVID CATALÀ
DAVID BURGOS 

MARC BEL/JOSÉ MORA
ALEJANDRO

CARLOS RODRIGUEZ/XIMO TALARN 
ALFONS ROYO
ALFONS ROYO

 

És dels equips més veterans d’aquesta ca-
tegoria, serà la vuitena consecutiva. Que-
den enrere els 7 anys de bonança a la Pre-
ferent, i els daurats a 2 catalana. Va marxar 
el míster Vilanova, que va fer una gran 
campanya, i arriba Carlos Gilabert després 
de la seva etapa a Ulldecona i La Cava. 
Carlos fou un dels davanters de llegenda, 
sortit del club. L’equip ha tingut baixes im-
portants: John (Catalonia), Gerard i Caba-
llé (La Sénia), Pallarès (Perelló), Chimeno, 
Genis i Saul (Rapitenca B), Eric (la Cava), 
Gordo i Miró (retirats). Plantilla molt jove. 
Pot quedar entre 8/12. Falten 3 fitxatges, 
en la mateixa línia dels efectuats, jugadors 
que s’adapten a la filosofia del club. 

CD ROQUETENC
ES MANTÉ EL MODEL

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA       JUGADOR

2
TORTOSA JUV 
2
4
5
7
2
LA CAVA
INACTIU
5
2
RAPITENCA JUV 
3
5
10
2
2

JOSE ANDREU
GENIS RODRIGUEZ

FRANCOIS LOAN
MIQUEL GASULLA

GERARD CID
MAIKEL FERNANDEZ

MIQUEL PIÑOL
LUIS DAVID 

AHMED
JOEL ROIG

JORDI VALLS 
GORKA PIÑOL

QUIM MARTINEZ
ROGER TURCH

IVAN ARASA
ROGER MIRALLES

JOEL FORNÉ

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

POSICIÓ

5
15
14
8
10
7
7
16
9

TÈCNIC
 CARLOS GILABERT
DAVID VILANOVA
ANDREU FIBLA

GUILLERMO CAMARERO (PARE)
JORDI VALLÉS 

POY
SUBI
SUBI

XIMO TALARN/HARRI 
XIMO TALARN

 

La temporada passada no van haver-hi 
descensos però, a més, va evitar les 
dues darreres places. 
Ara arriba un nou mister, Robert Avinyo, 
que portava algunes temporades inac-
tiu. Ha entrenat a Godall, Pinell, Vilalba 
i la Cava B. 
Segueix bona part del bloc de la tem-
porada passada. Molt important la con-
tinuïtat de Joan Barrufet que, per motius 
professionals, no pot respondre a l’exi-
gència de la Segona catalana. Seguirà 
ajudant a l’equip del seu poble.  És un 
dels equips candidats al descens. Espe-
rem que Robert faci un miracle, ja en va 
fer algun en algun dels equips en què ha 
estat. En aquest club, cap jugador cobra.

CF BENISSANET
SOL UN OBJECTIU: NO BAIXAR

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA        JUGADOR

4
5
4
5
3
5
OLIMPIC
OLIMPIC JUV
3
2
OLIMPIC
FLIX
2
5
2
2
4
OLIMPIC  B
OLIMPIC B
ASCÓ JUV

JOSE LUIS GALLEGO
ALBERT VIDAL 

ANDREU ROCAMORA
JOAN VERNET

JORDI MIRO
MIQUEL GONZALEZ

IGNASI PIQUÉ
ARNAU VAQUÉ

MARC PALOMAR
JOAN BARRUFET

DAVID FERRÉ
ANDREU RUBIO

CARLOS FIGUEROA
IGNASI VERNET
JOAQUIN RIPOLL
RAFIK OUALEF
RICARD TREIG

JACOB PAPASEIT
JOAN MIRÓ

JOSEP 

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

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

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

POSICIÓ

16
4
13
16
13
14
8
10
6

TÈCNIC
ROBERT AVINYO

GINES GONZÁLEZ/PIQUÉ
GINÉS GONZÁLEZ

XAVI PÉREZ
XAVI PÉREZ

XAVI SOLE/SARA
CURTO
PEPO

BARRU
GUIU

 

Aquest equip era dels gallets d’aquest 
categoria, fins el descens a la quarta ca-
talana, que va fer que el club comencés 
una nova etapa. Es va recuperar la cate-
goria i ja porta 4 campanyes en una ter-
cera catalana, sent un dels equips més 
veterans. Segueix el gran Lizaso que és 
un rodamón de les banquetes: Falset 
(4), Batea (1), Olimpic (1), Pinell (7), Flix 
(5) i M Nova (4). La temporada passada 
va ser una decepció, amb una represa 
de les competicions calamitosa quant 
a resultats. Ara s’ha buscat fer un equip 
competitiu, incorporant jugadors de la 
zona de Tarragona. Calia cobrir les bai-
xes d’Arnau Cervelló, Piqué, Guiu i Edgar 
(Mora Nova) i Revuelta.

JE FLIX
EL REPTE ÉS MILLORAR

PLANTILLA
  P          PROCEDÈNCIA       JUGADOR

4
2
4
4
6
CAMBRILS JUV
CAMBRILS JUV
3
4
5
3
2
3
FALSET
2
3
6
2
VILASECA
CAMBRILS JUV
INACTIU
INACTIU
FALSET

MARC ANDREU
ORIOL ROIG

ARNAU SABATE
PERE JORDA

PERE MARTINEZ
CARLOS GARCIA

MARC MARTINEZ
ANDREU MARTI

ENRIC BLANC
IGNACIO AROCA

JOHAN PEREZ
MARLING

OSCAR TORREBLANCA
RUBEN BARCELO
ARNAU PRUNERA

JORDI SONET
MAGI ANDREU
MARCAL MASIP

JAN MIQUEL LIEBANA
LLUIS 

MARCOS SAN JOSE
DANIEL MARTINEZ

CATALIN HEREA

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

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

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

POSICIÓ

14
9
7
1
17
2
3
5
5

TÈCNIC
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
MANEL LANDA 

NARCÍS LABORIA
NARCÍS LABORIA
RIUS/OLEGUER

RIUS
RIUS

ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO

Procedència o, en número, temporades al club

Procedència o, en número, temporades al club
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Es tracta de fer participar els petits a 

l’hora de preparar el menjar, ajudant-los 

a experimentar i explicant-los com s’ha 

de fer cada pas, fer-los recollir, rentar, 

servir... A través d’una activitat quotidiana 

com aquesta, els nens aprenen un 

grapat de coses i a la vegada coordinen 

i enforteixen els moviments i cuiden 

l’entorn

• Per a dues boles de pizza:

• 350 g de farina (1 bol)

• 10 g de llevat de forner 

(2 culleradetes)

• 25 cl d’aigua (un got gran)

• 1 culleradeta d’oli

• 5 g de sal fina

PER A LA DECORACIÓ:

• 200 g de salsa de tomàquet 

(1 got)

• 300 g de formatge ratllat (3 gots)

• 1 bola de mozzarella

• Herbes provençals

• Olives

• Tàperes

PER A LA MASSA DE LA PIZZA 

Proposeu al vostre fill o filla que 

PIZZA
CASOLANA

mesuri la farina o l’aboqui a un bol. 

Després hi ha de fer un forat enmig. 

Mostreu-los com dissoldre el lle-

vat de forner en un bol amb un got 

d’aigua tèbia; observeu junts com 

es forma una espècie de mousse. 

Proposeu-los que barregin el con-

tingut d’aquest bol amb la farina. 

Demaneu-los que escampin la farina 

damunt la superfície sobre què tre-

balleu. Pasteu la massa plegats fins 

que no se us enganxi als dits. Afegiu 

l’oli d’oliva a la massa. Ensenyeu-los 

a formar una bola. Demaneu-los que 

la cobreixin amb un drap net i expli-

queu-los per què. Deixeu que reposi 

durant una hora.

PER ESTIRAR LA MASSA DE PIZZA:

Dividiu la massa en dues parts. Arro-

doniu-la fins a formar dues boles.

Estireu-les amb un corró de cuina 

fins a aconseguir una massa fina; 

INGREDIENTS:
que cadascú s’encarregui d’estirar 

la seva bola.

PER DECORAR I ENFORNAR LA 

PIZZA:

Preescalfeu el forn a 210ºC. Mos-

treu als nens com pastar la massa 

a la safata del forn, que prèviament 

haureu cobert amb el paper ade-

quat.

Proposeu-los que escampin una 

capa generosa de tomàquet sobre 

la massa. Després proposeu-los 

que ratllin el formatge i que l’es-

campin sobre la massa; a conti-

nuació, poden tallar la mozzarella 

a trossets i afegir-los-hi.  Els nens 

poden afegir-hi les herbes, les oli-

ves i les tàperes. Poseu la pizza al 

forn durant 15 minuts.

Quan  renteu els estris necessaris, 

no us oblideu de fer participar els 

nens i les nenes en aquesta tasca. 

PREPARACIÓ:
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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

Mercuri per la Casa 
III, pot fer que surtis 
de cert ostracisme 
en el qual t’havies 
tancat darrerament. 
Has tingut temps 
per observar. Ara cal 
passar al diàleg i a 
l’acció.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol transitant per 
la Casa III, s’enfoca 
en pensaments per 
posar energia en 
projectar i idear nous 
horitzons. La Lluna 
a la mateixa Casa, 
inclina a expressar 
emocions.

sagitari
23/11 al 21/12

Mart a Bessons, 
transita per la teva 
Casa VII i fa pensar 
en situacions relacio-
nades amb la parella 
que passen a l’acció. 
Si el diàleg estava 
paralitzat, es pot 
recuperar.

escorpí
24/10 al 22/11

Si hi havia un tema 
relacionat amb fills, 
que estava estancat, 
amb Mercuri directe 
i aspectant a Plutó, 
es reactiva. Tant per 
buscar descendèn-
cia o resoldre un 
problema.

balança
24/09 al 23/10

Venus ja a Peixos, 
circula de ple per 
la casa de la feina 
i pot donar bones 
oportunitats. Si 
treballes i pateixes 
tensions laborals, es 
poden anar calmant 
els ànims.

àries
21/03 al 20/04

Lluna Nova al signe 
d’Àries. Amb aquest 
cicle pots sentir que 
tens oportunitats 
noves, veus nous ho-
ritzons cap on pro-
jectar-te. Assumptes 
familiars enceten una 
nova etapa.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna Nova a 
Àries, posa èmfasi 
al teu sector de la 
professió. Es poden 
obrir camins en el 
sector professional 
però demana que 
posis més energia 
del que és habitual.

verge
24/08 al 23/09

Vida social amb tres 
planetes per la Casa 
VII. Si tens germans i 
estàveu desconnec-
tats, es pot recuperar 
el diàleg. Persones 
poc clares, poden 
fer-te perdre la pa-
ciència.

taure
21/04 al 21/05

Mart ha deixat Taure 
per començar a 
moure’s pel signe de 
Bessons. Això inclina 
que siguin els as-
sumptes econòmics 
els que prenguin 
protagonisme durant 
aquest trànsit.

peixos
20/02 al 20/03

Mercuri a prop de 
Venus, proposa 
expressar el que 
sents. Els afectes es 
tornen prioritaris, 
així com posar pes 
en desenvolupar els 
talents, sobretot els 
artístics/musicals.

lleó
24/07 al 23/08

La tensió entre 
planetes que passen 
pel sector laboral 
vers el de les con-
viccions i filosofia de 
vida, pot fer que et 
replantegis feines 
amb les quals no 
t’identifiques.

bessons
02/05 al 21/06

Mart ja transita pel 
teu propi signe. 
Reps una dosi extra 
d’energia, d’impuls 
per emprendre. Si 
dubtaves en co-
mençar alguna tasca, 
es dóna el toc de 
valentia necessari.
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Nascuda a l’Ametlla de Mar 
(1980), Fàtima Llambrich i 

Núñez és llicenciada en 
Periodisme i Criminologia 
per la UAB especialitzada en 
crònica policial i judicial i 
escriptora. 

Com i per què et converteixes 
en periodista especialitzada 
en crònica policial i judicial?
Lo d’especialitzada és una eti-
queta que em fa por, perquè hi ha 
tanta informació que em passa 
per alt! Va anar una mica rodat, ja 
fa més d’una dècada i mitja; són 
els temes que em donaven per 
fer i són també els que més m’in-
teressaven. La temàtica judicial 
i policial té molta lletra menuda. 
La lluita diària és aconseguir esta 
informació que es pretén que 
passi per alt i este és el maldecap 
constant. Vaig a frustració per dia 
perquè quan tens una mica, vol-
dries més.  
Quina seria  la major dificul-
tat d’aquesta feina.
Per a mi, la dificultat és calibrar 
quina informació no tens i, si la 
tinguessis, com podria canviar 
el text que estàs escrivint. S’han 
de tenir fonts, a tots els bàndols 
-que dic jo- i alhora saber perquè 
t’estan explicant allò que t’expli-
quen. És la dificultat i és, alhora, 
la gràcia! Amb el tema policial 
m’agrada llegir articles d’altres 
companys i intuir d’on els hi ve 
la informació, buscar expressions 
que he sentit a persones concre-
tes ... M’encanta!
Parlem del teu llibre “Sense 
cadàver” (Ara Llibres). Un 
relat policial, basat en un cas 
real.
Bé, sempre matiso que no sóc 
escriptora, sóc periodista que ha 
escrit un llibre. Sense Cadàver és 
una narració periodística, no és 
ficció. Era un repte que feia anys 
que em voltava pel cap, però em 
faltava el tema.
Recordem que l’any 1988 a 
Amposta, Ramon Laso as-
sassina la  seua  dona i fill 
de sis anys, és condemnat a 
cinquanta-sis anys de presó, 
però surt en llibertat condicio-
nal per “bon comportament” 
al cap de set anys, i l’any 
2009 als Pallaresos, mata a 

la seua segona dona i el seu 
cunyat.
Tot això és el titular i la idea del 
llibre era veure qui hi havia al dar-
rere, per això des del  primer mo-
ment vaig tenir clar que hi hauria 
llibre si les visites amb ell a presó 
tenien continuïtat. I, de fet, enca-
ra la tenen ara.
Es nota una gran feina d’in-
vestigació on no has explotat 
el sensacionalisme per de-
mostrar el fals mite que diu 
que sense cos no hi ha delicte, 
i per ser la primera condem-
na a Espanya per doble homi-
cidi sense trobar els cossos.
Tot això va venir després, quan 
em decideixo per este cas, l’ha-
vien acabat de detenir. En aquell 
moment lo més rellevant era que 
periodísticament es parlava de 
dos persones desaparegudes i, en 
canvi, la Unitat Central de Perso-
nes Desaparegudes dels Mossos 
el van detenir per doble homicidi, 
sense que se n’haguessin trobat 
els cadàvers. Ara ens sembla nor-
mal, però ho és perquè aquells 
investigadors van obrir camí, van 
nedar a contracorrent. 
Actualment,  Ramon  Laso 
té  66  anys. Estem parlant 
d’un assassí en sèrie? Un psi-
còpata?
L’FBI defineix l’assassí en sèrie 
com aquella persona que ha ma-
tat a dos o més persones en llocs 
diferents i en situacions diferents, 
distants en el temps un homici-
di de l’altre. Una de les qüestions 
que fa que m’interessi encara 
més per este cas és perquè vaig 
llegir un informe oficial dels psi-
còlegs que definien Ramon Laso 
com una persona amb persona-
litat psicopàtica. Socialment, fins 
i tot a vegades periodísticament, 
es banalitza la paraula psicòpata i 
s’usa gairebé com un insult sense 
saber què s’està dient.
Quan està previst que surti 
de presó?
Ramon sortirà de presó quan la 
Junta de tractament consideri 
que es donen els requisits per 
fer-ho i així és com ho estipula la 
norma.
Quan parles amb Laso, cara 
a cara, què et sorprèn?
Res. Des del primer moment ja 
vaig anar amb la intenció que 

seria un projecte que implicaria 
moltes hores de feina i no volia 
viure’l com excepcional i menys 
encara  en base a  estereotips. 
Prenc nota. Reflexiono sobre què 
em diu i el perquè. No el sor-
prenc, no em sorprén.
Segueix insistint en la seua in-
nocència?
Ramon sempre ha defensat que 
és innocent.
Creus que el Codi penal neces-
sita canvis urgents?
Jo no estic qualificada per pro-
nunciar-me sobre si el Codi penal 
necessita canvis. Hi ha penalistes 
que insisteixen que els canvis no 
s’han de fer en base a casos con-
crets, ni tampoc quan n’hi ha de 
candents.
Fa poques setmanes vam po-
der veure la  teua  entrevista 
al major dels Mossos d’Es-
quadra, Josep Lluís Trapero, 
després de quatre anys de 
silenci als mitjans. Com  se 
va gestionar?
Es va gestionar durant molt 
temps, amb molta insistència. Va 
ser una entrevista que vam perse-
guir molt. I l’audiència que va te-
nir ens va demostrar que hi havia 
interès en escoltar el major.

Força interessant el moment 
on et va contestar, sense em-
buts, sobre el seu posiciona-
ment en el cas de celebrar-se 
un nou referèndum unilate-
ral... Que me’n pots dir?
Jo no puc entrevistar una perso-
na i després opinar  sobre tot  el 
que ha dit perquè no em sembla 
adequat. El major sempre con-
testa sense embuts i, en els temps 
que vivim, és molt d’agrair.
També sense embuts va ad-
metre la  seua  ingenuïtat 
l’1-O...
(riu) No, no, no; estàs sent molt 
hàbil, però no m’he despistat, no 
entraré al joc de pronunciar-me 
sobre les respostes d’algú a qui 
he fet una entrevista en profun-
ditat.
Parlem doncs de periodisme. 
Quan es tracta d’una intenci-
onalitat comunicativa, es pot 
entendre el periodisme sense 
el factor emocional?
Les emocions, que tantes alegries 
ens donen i tants esglais! Sort en 
tenim de les emocions per tenir 
una vida plena. Ara bé, treballant 
a les emocions no les hi hauríem 
de permetre interferir. Són un pe-
rill. Roseguen la professionalitat, 
esmicolen els criteris periodístics, 
ens autoenganyen. Ens aporten 
excuses per tot, ens farien fer ex-
cepcions a totes les normes. És 
evident que som humans i, ex-
cepte les persones amb psicopa-
tia, que no tenen emocions, te-
nim emocions; però també tenim 
la raó que és qui ha de prevaldre. 
Són un perill, les emocions des-
controlades.
Per què és perillós?
Perquè sinó no explicarem allò 
que sabem sinó que explicarem 
allò que ens interessa. I això, en 

periodisme, és la mort. Tot i que 
hi ha gent que s’esforça en fer 
pressió perquè els periodistes no 
informéssim sinó que regaléssim 
les oïdes als lectors, als oients o a 
l’audiència; però no els hi hem de 
fer cas. Hem de ser crítics, encara 
que ens faci mal allò que estem 
dient. No és fàcil, sempre és mi-
llorable, però s’ha d’intentar i te-
nir-ho present.
I  a nivell personal, què t’ha 
ensenyat la teva professió?
El periodisme m’ha ensenyat que 
mai hem d’oblidar l’escala de gri-
sos -els matisos- i m’ha donat 
el privilegi de conèixer gent  ta-
aaaant  interessant! M’ensenya 
a veure la vida des de diferents 
perspectives i a conèixer diverses 
realitats. És una professió molt 
enriquidora. Ara bé, si la vius amb 
l’afany de fer amics, millor tria’n 
una altra perquè en esta sempre 
tindràs gent descontenta.
A qui t’agradaria o t’hagués 
agradat entrevistar?
Ara sí que m’has deixat muda! 
Doncs no sabria qui dir-te o et do-
naria una llista massa llarga. Mira, 
sí, els periodistes nord-americans 
Gay Talese, el Bob Woodward o 
el Seymour Hersh. Tots tres han 
escrit llibres, si us interessa un pe-
riodisme que jo trobo envejable.
Tornes a escriure?
Sí, però vaig taaant lenta que em 
fa fins i tot vergonya dir que sí. 
Però el cert és que tinc un projec-
te al cap, el tinc prou estructurat 
em falta cosir-lo, que encara està 
mig descosit i sobretot falta plas-
mar-ho amb lletres i això m’està 
costant.  Però  vaja unes pàgines 
plenes ja hi ha. Hi combino dos 
casos d’investigació criminal i un 
us és territorialment proper. No 
dono més pistes, que així em faig 
la interessant (riu).
Les vacances t’ajudaran a 
enllestir-lo i aviat el podrem 
gaudir.
Sí, tinc ganes d’aprofitar part de 
les vacances per escriure, em 
ve de gust. Veurem què acabaré 
fent. Intentaré combinar platja pel 
matí, a la Cala, i quan ja hagi posat 
el cervell en remull un rato, des-
prés escriuré. Com que no prenc 
el sol, guanyo temps! Em despis-
to molt ràpid (riu), ara en diuen 
procrastinar que fa menys lleig.

IS
A

BE
L 

CA
RR

A
SC

O

Imatges cedides

FÀTIMA LLAMBRICH I NÚÑEZ
PERIODISTA ESPECIALITZADA
EN CRÒNICA POLICIAL I JUDICIAL


