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ZONA
CATASTRÒFICA
A

lcanar, la Ràpita i Ulldecona demanen la declaració de zona catastròfica per la “magnitud” dels efectes del Dana.
L’Ajuntament d’Alcanar, un dels més afectats, ha convocat tres assemblees ciutadanes per informar el veïnat sobre
la tramitació d’indemnitzacions amb assegurances i fons de compensació. P3

Institucions del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
s’uneixen contra la MAT
Els 35 municipis, set consells comarcals i la Diputació presenten al·legacions per
rebutjar la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que impulsa l’empresa Forestalia.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.
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NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web
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stimats lectors i lectores,
aquests últims dies de
vacances no han estat del tot
relaxants, ni ens han ajudat
massa per carregar les piles i
emprendre la tornada.
Desconnectar no fa per natros,
així que ens hem desplaçat a diferents poblacions del Montsià
per veure “in situ” les destrosses provocades per aquestes
últimes pluges i acompanyant i
ajudant a les persones afectades
a treure mobles, estris, papers
i records enfangats pels gairebé dos metres d’alçada d’aigua.
Poca cosa s’ha pogut fer, i ara
caldrà esperar l’anunciat suport
econòmic per part de Govern
que mai podrà substituir tots els
records que, com diu Vicent,
una de les persones afectades,
guardava als seus àlbums familiars, vitrines plenes de records,
joguines..., tota mena d’objectes amb un fil conductor, la història i records de la família.
L’altre tema que també ens ha
despertat rabia i impotència
ha estat la victòria del jihad a
l’Afganistan. Ens han derrotat
escandalosament. Han sabut
utilitzar una estratègia, basada en el temps, per incrementar la seua força; una estratè-

gia d’esgotament i desgast que
incrementa la força de l’adversari quan està en inferioritat.
Una victòria ràpida i el triomf
radical dels patriarcals i masclistes, homòfobs i transfòbics,
enemics de tota ideologia liberal
i de la democràcia representativa, contraris als drets humans,
teocràtics davant els estats occidentals que oscil·len entre el
laïcisme i l’ateisme pràctic. I quina serà la situació de les dones
que són els primers objectius
de la doctrina dels talibans? Estes dones que, des de fa vint anys
han anat adquirint drets, han vist
en poques hores als nous amos
del país reduir en pols els avenços aconseguits. Ara, tornaran
a no poder treballar ni estudiar
i estaran obligades a casar-se a
partir dels dotze anys per por a
perdre la seua vida. És un malson per a les dones que preveien
un futur millor per a elles i per a
les generacions futures. I és que
la història es repeteix. Recordem
quan van governar aquest país,
entre el 1996 i el 2001, els talibans van imposar la seva versió
ultra rigorosa de la llei islàmica.
Les dones no podien treballar
ni estudiar. Portar el burca era
obligatori en públic i no podien

sortir de casa si no s’acompanyaven d’un mahram, un home
de la seva família. Les flagel·lacions i les execucions, inclosa la
lapidació per adulteri, es van dur
a terme a les places de la ciutat
i als estadis. Ja el 15 d’agost de
2021, poques hores després de
la seva arribada a la capital afganesa, els talibans i els seus partidaris ja treballaven per esborrar
la imatge de les dones a l’espai
públic. Les dones han de ser
invisibles! Tot i que els talibans
han afirmat reiteradament que
respectarien els drets humans si
tornessin al poder a l’Afganistan,
especialment els de les dones,
però sempre basat en els “valors
islàmics”... Les dones afganeses
que, durant dues dècades, van
anar a la universitat, van ocupar
càrrecs de responsabilitat, no es
creuen aquestes promeses.
De fet, a la presentadora de
televisió Shabnam Dawran se
li va negar l’accés al canal públic RTA, per al qual ha treballat durant sis anys: “Vaig anar
a la meva oficina, però no em
van permetre entrar, però sí als
meus companys masculins. Em
van dir que no podia continuar exercint les meves funcions
perquè el sistema ha canviat”,

explicava aquesta coneguda
periodista en un vídeo, i afegia
que per a qualsevol explicació
d’aquesta negativa, se li va dir
que havia d’esperar que els talibans dictaminessin el seu destí.
“Els que m’escolten, si el món
m’escolta, si us plau ajudeu-nos
perquè la nostra vida està en
perill”. La pregunta és: Com han
pogut els talibans finançar la
guerra sense ajudes ni dependències d’altres països? L’any
2020 els talibans, fora del poder,
ja ingressaven 1.600.000.000
de dòlars pel tràfic d’opi i heroïna que ara torna a estar totalment en les seues mans. No només són molts diners, sinó una
arma política contra Occident
que consideren com el paradís
de les addicions.
Queda molta tela per tallar en
aquest succés històric que canvia
el món i amb la mà omnipresent
de l’home que ha malmès ecosistemes amb canalitzacions,
assecaments de rius, pantans,
rescloses i discs per tal d’evitar
calamitats naturals, però s’han
provocat igualment grans inundacions en construir en antics
cursos d’aigua. Esperem que
l’home aprengui a entendre’s
amb l’aigua.

Les Cambres de Catalunya exigeixen la publicació dels calendaris de convocatòria
dels Fons Next Generation EU amb antelació per assegurar que estiguin obertes el
temps suficient perquè arribin a totes les empreses
El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, alarmat per la
gestió dels fons Next Generation Europe.
No es pot entendre l’obertura de convocatòries en les pitjors dates de l’any
i amb uns terminis que fan pràcticament impossible la participació de moltes de les seves empreses si no s’hi ha treballat a l’avançada.
Es reclama la publicació dels criteris de repartiment territorial i de les avaluacions de les adjudicacions fetes fins ara i les que s’aniran fent amb indicació dels beneficiaris.
Les Cambres catalanes van felicitar efusivament la creació del Fons Europeu
Next Generation EU com a eina de suport a l’adaptació als nous paradigmes
de sostenibilitat, tant en els àmbits mediambientals com socials, procés que
és condició per una supervivència sòlida de les empreses. Això comporta una
priorització de projectes a partir de la seva capacitat transformadora i d’arrossegament als macro objectius que com a societat europea hem prioritzat.
Aquests Fons no han de deixar ningú endarrere si s’adapten a les línies estratègiques marcades per Europa. Per tant, la seva gestió ha de contemplar
necessàriament l’atribució a partir del mèrit de la proposta, però també la
territorialització, la segmentació i la igualtat d’oportunitats.
A Catalunya hi ha empreses amb gran capacitat d’innovació, arrossegament
i distribució dels fons a proveïdors, socis de projectes i empreses col·laboradores. Les cambres hem identificat moltes oportunitats en les tasques de
preparació per a les convocatòries així com el mateix el Govern de Catalunya,
amb aquestes empreses com a protagonistes, i ens preocupa molt que amb
la mecànica de convocatòries express es poguessin estar atenent només
determinades empreses estretament vinculades als ministeris convocants.
És per això que la gestió ha de ser molt acurada i permetre veure que els criteris es segueixen i que les empreses, totes, tenen les mateixes oportunitats
per accedir-hi.
Les cambres no han pogut veure, i ignoren si existeix, un disseny i una plani-

ficació de les convocatòries que permetin complir la finalitat de promoure
els compromisos aprovats per la Comissió Europea a proposta del Govern
d’Espanya.
Per aquest motiu les Cambres exigeixen la màxima transparència en els criteris de gestió dels ajuts concretat en:
Publicació dels calendaris de convocatòria amb antelació i assegurant que
estiguin obertes el temps suficient per afavorir la presentació de propostes
de valor per tot tipus d’empreses.
Publicació dels criteris de repartiment territorial i el respecte estricte a l’assignació territorial habitual dels fons europeus. De la mateixa manera que
no s’entendria que els fons fossin atribuïts a un sol país de la UE no es podrà
justificar una distribució territorial esbiaixada.
Publicació de les avaluacions de les adjudicacions fetes fins ara i les que
s’aniran fent amb indicació dels beneficiaris (territori, grandària, sector, entre d’altres) i tota la informació que no lesioni el dret de les empreses a mantenir la confidencialitat de les dades.
Assegurar un flux constant d’informació cap als Governs autonòmics i
d’aquests a les organitzacions que tenen l’obligació legal de prestar suport
a les empreses.
A més, cal assegurar el paper dels Governs autonòmics i la seva participació
activa en el procés de gestió dels fons en la proporció adequada al seu pes
en l’economia.
Les Cambres catalanes tenen estructures de suport a les empreses per a
informar, ajudar en el disseny de les propostes i la cerca de socis per a la
participació en aquest i altres projectes europeus.
El Consell General de Cambres demana als membres del Parlament Europeu que s’interessin sobre la qüestió davant de la Comissió Europea i farà
arribar aquest posicionament a la representació de la Comissió Europea a
Catalunya.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
* Els pagesos d’Alcanar
s’afanyen a restaurar finques
i camins a un mes de l’inici
de la collita de clementines.
El sector citrícola confia que
els ajuts permetin atenuar
uns danys que se sumen a les
males previsions de producció.
* El líder del grup del PSCUnits per Avançar al Parlament, Salvador Illa, durant
una visita al nucli de les Cases
d’Alcanar, ha demanat que
els municipis del Montsià
afectats pels aiguats de la
setmana passada rebin ajuts
directes. Illa s’ha compromès
a treballar perquè es produeixi la declaració de zona
catastròfica.
* La Ràpita demana la declaració de zona catastròfica per
la “magnitud” dels efectes del
Dana. I el ple de l’Ajuntament
d’Ulldecona també demana
la declaració de zona catastròfica pels aiguats (planes 10
i 11). L’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, ha manifestat la seva
voluntat de sumar forces en
aquesta línia amb municipis
propers afectats com Vinaròs,
Sant Carles de la Ràpita i
Ulldecona.
“L’experiència de 2018 ens
diu que quan es demana zona
catastròfica i es fa conjuntament és possible que això
tingui més força”.
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ALCANAR
L’Ajuntament tramet un informe per demanar la
declaració de zona catastròfica pels aiguats
L’Ajuntament d’Alcanar ha lliurat a la delegació del Govern a
les Terres de l’Ebre un primer
informe de danys perquè el govern espanyol pugui acordar la
declaració de zona catastròfica
arran dels aiguats de dimecres
de la setmana passada. L’alcalde, Joan Roig, ja ha anunciat
contactes amb els municipis
veïns afectats per amplificar i
fer efectiva la petició al més
aviat possible. El municipi ha
tancat aquest la fase de gestió
de l’emergència en la qual han
contribuït més de 300 voluntaris i efectius d’emergències
d’arreu de Catalunya. En el nou
escenari posterior, la restaura-

ció de camins d’accés a finques
i granges, la recuperació del
port i l’atenció de les persones
afectades són les principals prioritats, segons el consistori i la
Generalitat. El govern municipal canareu s’ha reunit amb el
delegat i representants del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert

Recuperar l’accés a les
finques, reobrir el port
i atendre els afectats,
prioritats de la fase
post-emergència

Salvadó, per valorar la situació i
coordinar les pròximes actuacions. Salvadó, precisament, s’ha
compromès a fer arribar aquest

dilluns mateix al govern espanyol l’informe perquè la declaració pugui ser aprovada al més
aviat possible.

Joan Roig destaca la lliçó Es reclama la màxima agilitat
per tramitar les ajudes
de solidaritat
L’alcalde d’Alcanar i president del Consell Comarcal del
Montsià, Joan Roig, va encetar
el plenari comarcal donant les
gràcies a tots els municipis del
Montsià pel suport i la solidaritat que han tingut cap a totes
les persones afectades pels aiguats de l’ú de setembre.
«Faig un agraïment de tot cor a
totes les persones i institucions
que han estat pendents i han
aportat maquinària i recursos
humans per ajudar en les neteges de les zones més malmeses.
Els colors, les sigles i les ideologies polítiques han desaparegut
quan s’ha tractat d’ajudar. Un

gran exemple del que és la política municipal, primer les persones».
Roig ha remarcat la gran lliçó
de solidaritat i cooperació dels
darrers dies. Altres municipal
també es van bolcar. És el cas de
l’Ametlla de Mar que va col.laborar en una jornada voluntària de
neteja i suport al municipi

Naix una plataforma ciutadana per
canalitzar la solidaritat cap als afectats
pels aiguats d’Alcanar
Veïns d’Alcanar, les Cases i
Alcanar Platja han posat en
marxa la Plataforma Ciutadana ‘Monsortirem’ per canalitzar les accions de solidaritat arran dels aiguats
patits pel municipi la setmana passada. Amb voluntat de
recaptar fons per reconstruir els espais malmesos i
reparar els danys causats,
l’entitat ja treballa amb una
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agenda d’actes que inclouen
concerts solidaris amb artistes del territori i d’arreu de
Catalunya, partits de futbol
benèfic així com diferents
iniciatives de marxandatge per difondre el projecte.
També hi haurà un número
de compte corrent per fer
aportacions.
L’Ajuntament
d’Alcanar ha saludat el naixement de la plataforma i ha

anunciat que hi col·laborarà
i l’hi donarà suport.

‘Monsortirem’
treballa per
organitzar concerts
solidaris, partits
de futbol per
recaptar fons

Joan Roig, alcalde d’Alcanar:
“és vital que els tràmits administratius per aconseguir que
arribin els ajuts es duguin a
terme com més aviat millor i
serà necessari que tots els estaments polítics ens fem càrrec d’aquesta situació”, explica
Roig, al temps que adverteix
que el govern local “no podem
fer front al 50% dels danys que
suposa el fet de ser declarats
zona catastròfica”.
Al municipi, la situació és encara molt complicada. “Els mariners no poden faenar, hi ha
restauradors que ho han perdut
tot i persones que han perdut

la seva casa”, explica l’alcalde
del municipi, que detalla com
a “principals punts negres” el
despreniment de la carretera
d’entrada a les Cases i l’arranjament dels camins rurals.
“Caldrà molta ajuda per tornar a
la normalitat tal com la coneixem”.

L’Ajuntament d’Alcanar
posa en marxa un servei
de suport psicològic
L’Ajuntament d’Alcanar, amb
el suport de Protecció Civil, ha
posat en marxa un servei de
suport psicològic, individual i
confidencial, per a les persones afectades pels aiguats de
fa una setmana. El consistori ha posat a disposició de la
ciutadania el número de telèfon 627 338 980 per atendre
les peticions d’ajuda. També
s’organitzaran sessions informatives grupals sobre pautes
emocionals per gestionar els

efectes psicològics de l’episodi. Seran als vespres de dilluns dia 13 al complex esportiu Serramar d’Alcanar Platja,
dimarts al casal de jubilats de
les Cases i dimecres als serveis agraris d’Alcanar. L‘alcalde, Joan Roig, ha destacat la
necessitat d’oferir un “primer
servei d’assistència psicològica on es pugui crear un espai de confiança, ja que hi ha
veïns i veïnes que han viscut
situacions traumàtiques”.
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ESQUERRA
REPUBLICANATORTOSA SÍ
El grup municipal d’Esquerra Republicana-Tortosa Sí
ha fet balanç de les Festes.
“Enguany s’ha utilitzat la
Covid-19 per no renovar el
model, un model que considerem que s’ha de redefinir. Les
festes han de ser integradores
i adreçades a tots els col·lectius. La situació de pandèmia
no fa possible dur a terme alguns actes, però la Cinta 2021
s’ha oblidat completament
dels joves. Aquesta mancança
ha comportat que organitzessen la seua festa amb
botellots al polígon industrial
Baix Ebre, amb el perill que
comporta el desplaçament en
vehicle, sense que es respecten les mesures per frenar els
contagis i amb les molèsties
que s’han ocasionat als veïns
de Campredó. Uns botellots
que es van repetir cada nit
de festes sense que l’Ajuntament adoptés mesures per
evitar-los”, ha informat el
portaveu del grup d’Esquerra
Xavier Faura.

tortosa

URBANISME

Tortosa estrena la nova plaça de la catedral
La nova plaça de la Catedral de Tortosa ja és una realitat. Va quedar finalitzada
l’actuació que ha permès la
construcció del nou espai,
així com de les escales que
donen accés frontal a la façana principal de la seu. Paral·lelament, segueixen en
marxa els treballs per a la
museïtzació de les importants restes arqueològiques
localitzades baix de terra, per
tal de poder-les fer visitables
amb l’equipament Cota Zero.
L’obertura d’este nou espai
museístic està prevista per a
la tardor, i ho farà amb unes
jornades de portes obertes
que s’allargaran durant diverses setmanes, perquè la
ciutadania puga descobrir un
llegat que va del segle I fins al
segle XVI.
La construcció de la plaça ha
suposat una inversió de 2,4
M€, i ha comptat amb una
aportació molt important
dels fons Feder de la Unió Eu-

L’estrena de la plaça
fou en el marc de les
festes de la Cinta, amb
el concert de cloenda a
càrrec dels Quicos

Es reobre a la ciutadania la renovada
plaça de l’Ajuntament
Tortosa també estrena la nova plaça
de l’Ajuntament remodelada. Un nou
espai neuràlgic a la ciutat que servirà
també per a acollir diversos actes culturals. El primer acte que s’ha celebrat
fou el concert de la Banda Municipal
per festes de la Cinta. Un projecte que,
segons l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha volgut generar un nou
espai de trobada a la ciutat, eliminant
les barreres arquitectòniques i anivellant tota la plaça. Un nou espai que
complix amb els principis de sostenibilitat, amb el fet de convertir en zona
de vianants l’espai i ser lliure de vehicles. A més de la col·locació de l’arbrat
i del canvi de l’enllumenat per LED.

Durant el mes de setembre acabaran
la conversió en zona de vianants dels
carrers Enric Bayerri, Millet, la travessia de Santa Teresa i el carrer Na Perona, tot amb un pressupost d’1.100.000
euros.

El COREMBE fa un berenar popular per
augmentar el nombre de socis
El Col·lectiu per la Reinterpretació
del monument de la Batalla de l’Ebre
(Corembe) i Tortosins pel Monument
volen augmentar el nombre de socis per
aconseguir més recursos econòmics.
Per això van fer aquest dilluns un berenar popular a Ferreries, dins de les festes
de la Cinta. Durant la concentració van
explicar les accions realitzades durant
l’estiu i les que duran a terme properament.

ropea, de 948.000 euros.
L’estrena de la plaça va tenir
lloc en el marc de les festes
de la Cinta, amb el concert de
cloenda a càrrec dels Quicos,
el dilluns 6 de setembre.
L’Ajuntament de Tortosa durà
a terme diverses obres com-

plementàries a l’entorn, que
permetran arranjar el tram de
carrer Costa de Capellans fins
al carrer Santa Anna, i també la reposició de la vorera
de l’avinguda Felip Pedrell
així com el seu asfaltament
posterior.

amposta
RECONEIXEMENT
Premi Amposta 2020

El doctor José Antonio Saa i la
doctora Maria José Rallo han
estat reconeguts ex aequo amb
el Premi Amposta 2020. El jurat,
integrat pels mitjans de comunicació amb presència física a
la capital del Montsià, els reconeixen així la seva tasca al capdavant de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, en el cas del doctor
Saa, i de l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa, en el cas de la
doctora Rallo, durant la pandèmia de la Covid-19 el 2020. Un
reconeixement que el jurat del
Premi Amposta vol fer extensiu

a tot el personal sanitari que ha
estat a primera línia durant la
gestió de la pandèmia.
L’acte d’entrega serà el proper
dissabte 18 de setembre a les
20h. a l’auditori de la Unió Filharmònica. Per assistir, cal reservar plaça.

El doctor José Antonio
Saa i la doctora Maria
José Rallo han estat
reconeguts ex aequo
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FANGOFEST SOCIETAT
Festival
Internacional
de cinema
fantàstic

Amposta
Ciutat Diversa:
passejada
inclusiva

Dimecres 1 de setembre al Casal d’Amposta, es va inaugurar
la dotzena edició del Fangofest, el Festival Internacional de
cinema fantàstic, terror, animació i gore, organitzat per Kutrefacto Films en col·laboració
amb l’Ajuntament d’Amposta.
Una edició que es va allargar
fins al diumenge 5 i que va projectar els 80 curts i les 11 pel·
lícules escollits d’entre els més
de 400 curts i les 60 pel·lícules
presentades. Amb cinc dies de
projeccions, aquesta dotzena
edició fou la que ha comptat
amb més dies de durada. Una
altra de les novetats fou el dia
dedicat a la projecció de treballs realitzats només per dones.
Com és habitual, també va haver-hi un dia dedicat a projectes
de les Terres de l’Ebre de qualsevol gènere, a projectes amateurs
i a produccions infantils.

Una quinzena de persones
amb mobilitat reduïda traslladen els problemes de mobilitat
d’Amposta.
Rampes mal construïdes, vorals d’un centímetre d’alçada
impracticables per a les cadires de rodes, voreres massa
estretes, obstacles a les façanes dels establiments, contenidors inaccessibles...
Són algunes de les barreres arquitectòniques que han posat
de manifestat la quinzena de
persones amb mobilitat reduïda que han participat aquest
dilluns en la passejada inclusiva amb tècniques i càrrecs
electes de l’Ajuntament d’Amposta. Va estar organitzada en
el marc del projecte Amposta
Ciutat Diversa i en col·laboració amb Asside (Associació per
la Integració Discapacit@ts de
l’Ebre.
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PLE
*Dimecres es va fer una
sessió extraordinària urgent
del Ple de l’Ajuntament
d’Amposta. El motiu de la
urgència de la convocatòria
derivava de la necessitat
d’aprovar l’atorgament de
condecoracions i felicitacions
públiques a personal de la
Policia Local abans de la
gala que es celebrarà avui
10 de setembre de 2021.
També es va fer l’aprovació
inicial de l’Expedient número
31 modificació pressupost
per suplements de crèdits i
crèdits extraordinaris.
Les modificacions d’urgència estaran destinades a
fer diferents actuacions al
municipi. En total són més
de 130.000 euros que sortiran de romanents d’altres
partides.
Entre altres, el Ple va aprovar incorporar 48.000 euros
per renovar l’enllumenat
del Pont Penjant. La nova
il·luminació coincidirà amb el
centenari de la inauguració
del Pont.
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MÉS
NOTÍCIES
SISTEMES DE
CLIMATITZACIÓ
AL MERCAT
MUNICIPAL DE LA
CAVA
L’Ajuntament de Deltebre ha
informat que està duent a
terme esta setmana els treballs d’instal·lació del sistema
de climatització, amb aires
de fred i de calor, al mercat
municipal de La Cava. Una
inversió de més valorada en
20.000 euros i que suposarà
una important millora en
aquest equipament, que se
suma a les actuacions realitzades amb anterioritat.
L’Ajuntament preveu que
l’any vinent, el 2022, la
instal·lació dels aires es puga
dur a terme també al mercat
municipal de Jesús i Maria.

L’AMETLLA:
MILLORES
ALS CENTRES
EDUCATIUS
L’Ajuntament ha fet diverses
actuacions de manteniment
dins les instal·lacions dels
diferents centres educatius,
com són retocs de pintura,
instal·lació d’il·luminació LED,
renovació de material o neteja dels patis. El curs s’iniciarà
la setmana vinent, mantenint la majoria de protocols
i mesures covid a les aules,
com l’ús de la mascareta, els
grups bombolla, la ventilació i
els accessos esglaonats.

ES MANTÉ EL
REFORÇ POLICIAL
Tot i l’alt nombre de baixes
laborals dins de la Policia
Local, la regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana
de l’Ametlla ha fet un balanç
positiu de l’estiu al municipi
i ha ampliat la contractació
dels cinc agents interins de
cara als pròxims mesos.
La regidoria també ha aprofitat per desmentir que l’equip
de govern vulgui desfer la
Policia Local. (La Cala Ràdio)

baix ebre

DELTEBRE
S’inicien les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
amb la participació de 16 restaurants
El mes de setembre, a Deltebre, més enllà de la tornada a
l’escola i a la rutina, també està
marcat per l’inici dels treballs
de la sega. I és en aquest marc
que l’Ajuntament, en col·laboració amb l’associació FECOTUR, ha impulsat les Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs.
Una nova edició que enguany
compta amb 16 restaurants
que ofereixen un ampli ventall
de menús per degustar l’arròs
en les seves diferents varietats.
L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “des de l’Ajuntament
seguirem treballant per generar accions que ens permetin
dinamitzar l’economia del nostre municipi, i que ajudin a promocionar i projectar la nostra
cuina i el nostre producte”. I

és que amb aquestes jornades,
més enllà d’atraure als veïns i
veïnes, també és té l’objectiu de seduir als habitants de
la resta del territori. Aquestes
jornades comencen avui divendres, dia 10 de setembre, i

s’allargaran fins al diumenge 3
d’octubre.
Tant a la pàgina web de www.
deltebre.cat com també als
establiments participants es
poden consultar les diferents
propostes culinàries.

Les jornades
comencen avui
divendres dia 10 de
setembre

Procés de participació per escollir en què invertir els
diners de les Festes Majors de Deltebre
L’Ajuntament de Deltebre ha
informat que des de dilluns, i
fins al diumenge 19 de setembre, es pot participar en la segona volta del procés de participació per escollir en què
invertir els diners de les Festes
Majors.
Arran del procés, el grup municipal d’ERC ha valorat que “la
ciutadania no s’ha sentit interpel·lada amb el procés participatiu”. Aquesta es la valoració
que els republicans fan “arran
la dada de participació que va
anunciar el govern municipal la
setmana passada. On de més
de 9.000 persones amb dret
a vot, només van participar-hi
511, tant sols un 6%”. La ciutadania, segons ERC, ha vist que
“la participació ciutadana que
impulsa el govern municipal
és una farsa i una finestra per
tapar decisions polèmiques

i de les quals no en volen assumir cap desgast. També s’ha
vist que amb els diversos reglaments que s’han elaborat i que
han estat sotmesos a la participació ciutadana la participació
ha estat ridícula”.
Per la seva banda, des d’Enlairem Deltebre detallen que es va
proposar al grup d’ERC si volien
fer alguna millora o aportació
al procés de participació, abans
de la seva publicació, però “es
van negar”. De fet, tal com detallen des d’Enlairem, “es van
negar fins i tot a conèixer la

ERC lamenta que “el
Govern d’Enlairem
no se’n surt amb
els Pressupostos
participatius”

proposta plantejada per l’equip
de govern. Un fet que mostra la seva voluntat de criticar
per criticar enlloc de col·laborar per sumar amb una iniciativa que té l’objectiu que tota
la ciutadania pugui escollir on
invertir els diners de les festes”.
Pel que fa a les dades de participació, des d’Enlairem “valorem positivament la xifra
assolida en aquesta primera
fase de recollida de propostes
realitzada a ple mes d’agost,
més encara si ho comparem
amb processos de participació
de municipis del voltant. Actualment està en marxa la segona fase d’aquest procés i en
només 5 dies ja han participat
més de 600 persones. Recordem que aquesta segona fase
finalitza el proper dia 19 de setembre i a banda de la votació
electrònica també es pot votar

presencialment a l’Ajuntament
de Deltebre, Consell de Riumar
i Centre Esportiu del Delta”.

Des d’Enlairem
Deltebre diuen que
van proposar al grup
d’ERC si volien fer
alguna millora o
aportació al procés
de participació, abans
de la seva publicació,
però “es van negar. Es
van negar fins i tot a
conèixer la proposta
plantejada per l’equip
de govern”

Troben a Deltebre una narcollanxa abandonada
Efectius de la Guàrdia Civil s’han fet càrrec de les
diligències per tal d’esclarir l’aparició d’una llanxa de
gran capacitat a Deltebre.
Segons informa Delta.cat, es
tracta d’una embarcació de
les que habitualment es fa
servir per al narcotràfic. La
llanxa va aparèixer semien-

fonsada al riu, ja que segons
algunes fonts va patir desperfectes en intentar descarregar-la del camió on la
transportaven. Les persones
que intentaven posar la llanxa al riu van fugir en veure els
desperfectes a l’embarcació,
deixant-la abandonada.
A banda de l’embarcació i

dels motors de gran potència
també es van poder incautar
desenes de garrafes de combustible i d’alguns aliments,
fet que fa pensar que s’estava preparant per a un viatge
de llarga distància.
No obstant, no es va trobar
droga a l’embarcació.
(Delta.cat)

catalunya
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EL PERÍODE DE PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE EL CO2 DELS
VEHICLES COMENÇA AQUEST SETEMBRE
Segons el padró definitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut
més de 2,2 milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

A

quest setembre s’inicia el
període de pagament de
l’impost sobre les emissions
de diòxid de carboni (CO2)
dels vehicles de tracció
mecànica, un tribut propi de
la Generalitat, alineat amb la
fiscalitat verda i sostenible
que es promou des d’Europa
per lluitar contra el canvi
climàtic. . L’impost, que
gestiona l’Agència Tributària
de Catalunya (ATC), s’aplica
a turismes, furgonetes i
motocicletes sobre la base
de les emissions de CO2 del
2020.
Finalment, per a l’exercici 2020,
han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i
2.267.168 vehicles, que es preveu que generin una recaptació
de 65.969.630,04 €, la qual es
destinarà íntegrament i a parts
iguals al Fons climàtic i al Fons
del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de
millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles
nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Un cop acabada la resolució d’al·
legacions, l’1 de setembre s’ha
publicat a la seu electrònica de
l’Agència Tributària de Catalunya
el padró definitiu dels vehicles
amb quota a pagar per l’impost
i s’ha iniciat el període de pagament, que es pot fer en línia des
de la mateixa seu, accedint-hi

amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb
NIF i matrícula.
A partir del mes d’octubre, quan
el contribuent rebi la notificació
amb la carta de pagament on
consta la quota que ha de pagar,
també en podrà abonar l’import
a través de les diverses vies dis-

ponibles: la seu electrònica de
l’ATC atc.gencat.cat/impostco2;
el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats
financeres col·laboradores:
atc.gencat.cat/bancs, i les oficines de Correus.
Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15

de juliol i es van subscriure a la
notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de
la quota i rebran un càrrec en
compte el dia 5 de novembre.
A partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de
l’impost per a l’exercici 2021 i
els posteriors.

Qui tributa per l’impost?

Foto: ATC

Estan obligades a tributar per
l’impost sobre les emissions
de CO2 les persones (físiques
i jurídiques) que siguin titulars
d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb do-

micili fiscal a Catalunya el 2020.
I, també, les persones jurídiques
sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Estan exempts de tributar els
vehicles 100% elèctrics, els
ciclomotors, els camions o
vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles
autoritzats a transportar més
de 9 persones (incloent-hi el
conductor). Els vehicles amb
matrícula de vehicle històric
i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del
100% de la quota íntegra i, per
tant, tampoc tributen.
L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la
ciutadania i els contribuents
els canals d’atenció següents:
• Seu electrònica de l’ATC:
consulta del padró i tota la

informació sobre l’impost,
pagament, assistent virtual, domiciliació de l’impost
i altres tràmits relacionats
atc.gencat.cat/impostco2
• Telèfon 012. Consultes de
caràcter general.
• Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del
padró, pagament i altres
gestions relacionades amb
l’impost.
• Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal
demanar-la a través del telèfon 93 551 51 51.
Per saber-ne més,
visiteu el web
impostco2.gencat.cat.
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MÉS
NOTÍCIES
EBREDRONE,
AUTORITZADA
A FER
TRACTAMENTS
AERIS AMB DRON
AL CULTIU DE
L’ARRÒS
La “startup” ebrenca
EbreDrone ha aconseguit
l’autorització del Servei de
Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
per tal de realitzar tractaments aeris amb dron contra
la Piriculariosi (Pyricularia
oryzae) i l’Helminthosporiosi
(Bipolaris oryzae) al cultiu de
l’arròs al Delta de l’Ebre.
L’empresa, amb seu a
Amposta, és pionera en
aplicacions aèries en dron en
agricultura i indústria que
li han merescut diferents
reconeixements, com ara ser
de les 4 startups espanyoles
seleccionades per 5G Barcelona i Wayra (Telefònica)
per a desenvolupar projectes
d’innovació, i porta més de
2 anys fent diferents assajos
de camp amb diferents productors i empreses líders del
sector per tal d’incorporar la
tecnologia dron al dia a dia
dels pagesos.

AJUTS PELS
DANYS
OCASIONATS
PELS AIGUATS
Deltebre i Sant Jaume
d’Enveja reclamen ajuts per
dur a terme les actuacions
d’urgència derivades de les
intenses pluges, i també
inversions estructurals per
a la millora de les infraestructures hidràuliques i així
prevenir que les futures
tempestes causin encara
més danys.
L’Ajuntament de Deltebre va
xifrar amb més d’1.500.000€
la primera valoració dels
danys del temporal, sense
tenir en compte les incidències privades.

baix ebre

L’ALDEA

L’Ajuntament fa una aportació econòmica per
ajudar el Club Patí a viatjar al Campionat del Món

El proper mes d’octubre se celebra el campionat del món de
patinatge al Paraguai. El grup
Xou Petit del Club Patí L’Aldea,
té un important repte al davant.
Però, per dur-lo a terme, una
de les primeres dificultats que
s’ha trobat és la de com fer
front a la important despesa
que genera un desplaçament
d’aquestes
característiques.
Per això, l’Ajuntament de l’Aldea, tal com va fer en el darrer
campionat d’Europa de patinatge celebrat Lleida, farà una
aportació econòmica per tal
d’ajudar el Club Patí l’Aldea a
viatjar al Paraguai.
Des de l’Ajuntament també es
vol animar a tothom a què faci
seva aportació a la plataforma

que el club ha posat a disposició de tothom que vulgui
aportar el seu granet de sorra.
(més informació a la plana 24)

L’Ampolla commemora la
Diada de Catalunya

L’Ampolla commemorarà la
Diada de Catalunya. Avui divendres, a les 20 h, a la plaça Manel Ferré, tindrà lloc una
xerrada sobre com ha evolucionat el dret civil català en
comparació amb el dret civil
espanyol, que anirà a càrrec de
Joan Juan Aixa, director dels
Serveis Territorials de Justícia.

El Mundial de patinatge serà a Paraguai, amb
les despeses importants que suposa per al Club.

Tot seguit, hi haurà el concert
de la mà de la Cobla Ciutat
d’Amposta. Després, s’hissarà
la senyera amb el cant dels Segadors. Des de l’Ajuntament
es recorda que per assistir en
aquest acte és obligatori l’ús
de la mascareta i es recomana
que es mantingui la distància
física.

Camarles: etapa inaugural
de la 58a Volta Ciclista a
Tarragona
Camarles va ser este dissabte,
dia 4 de setembre, l’epicentre
de l’etapa inaugural de la 58a
Volta Ciclista a Tarragona que
va transcórrer íntegrament pel
delta de l’Ebre, amb sortida i
arribada al poble de Camarles.
A la prova, que va acabar diumenge en una segona etapa
amb sortida i arribada a la ciutat de Reus, s’hi van inscriure
al voltant de 170 ciclistes que
van fer un recorregut de 101
quilòmetres.
En la primera etapa va imposar-se Pedro José Gil de

l’equip ULB. Feia més de 30
anys que la Volta a Tarragona no es disputava al delta de
l’Ebre i en l’etapa de dissabte
els ciclistes van completar 5
passos per meta en un recorregut completament pla entre
Camarles, Lligallo del Gànguil,
l’Aldea, Deltebre i Camarles.
L’organització de la 58a Volta Ciclista per la Província de
Tarragona va comptar amb el
suport de l’Ajuntament de Camarles i de la Penya Ciclista
Sant Marc.
(Delta.cat)

L’Ajuntament de l’Aldea posa en marxa l’escola de música municipal
amb aquest nou curs escolar 2021-2022
Des de la Regidoria d’Acció
Educativa i Acció Cultural,
Irene Negre comenta que:
“és un honor, com a regidora d’Acció Educativa i d’Acció Cultural, anunciar-vos
que finalment podem donar el tret de sortida a l’escola de música municipal.
Després de molt temps de
feina i inversió per adquirir
instruments i adequar l’espai, i gràcies a la col·laboració de l’ Associació Musical

Verge dels Prats, impulsors
d’aquest projecte, el dia 13
de setembre obrirem portes
al primer curs oficial. Aquest
projecte no hagués estat una
realitat sense la implicació
de l’associació i de l’Ajuntament. Animo als aldeans
i aldeanes i a la gent de les
Terres de l’Ebre que facin la
inscripció a la nostra escola
que disposa de grans professionals. Per grans i petits,
mai és tard per aprendre!”.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
LA RÀPITA
OFEREIX UN MES
DE SETEMBRE
PLE D’ACTIVITATS
L’Ajuntament de la Ràpita
ha programat un conjunt
d’activitats que transcorreran al llarg del mes de
setembre per celebrar les
festes de la Mare de Déu
de la Ràpita i les Jornades
culturals d’enguany.
Totes les activitats que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania estaran adaptades
a la situació de la covid-19,
i per tant, compliran les
normatives vigents en cada
moment.
Les festes, que es van celebrar fins al dimecres 8 de
setembre, van contemplar,
entre altres actes, tardes de
bous, castells inflables per
als infants i el concert d’Èric
Vinaixa a la Xaladora (mirador del Parc de Garbí ).
Pel que fa a les Jornades culturals d’enguany, es duran
a terme en diferents espais
culturals com són l’Església
Nova, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, l’Auditori Sixto Mir i el Museu
de la Mar de l’Ebre, entre els
dies 5 i 30 de setembre.
Cal destacar de la programació la hissada de la senyera
davant l’Ajuntament de la
Ràpita l’11 de setembre, el
mercat de llibres de segona
mà de cada dissabte de setembre a càrrec del col·lectiu
Cansomiatruites, la presentació del llibre ‘Francesc
Calduch i Juan. Una vida
dedicada a la mar’ de Daniel
Calduch a la Sala de Conferències de la Confraria de
Pescadors Verge del Carme
i el Festival Internacional de
Guitarra ‘Guitar Passion’ a
l’Església Nova.
La majoria de les activitats
de les Jornades culturals requereixen inscripció prèvia.
El termini per reservar
places a les activitats què es
vulgui assistir es va obrir el
dijous de la setmana passada, dia 2 de setembre.

montsià

LA RÀPITA
Es demana la declaració de zona catastròfica per la
magnitud de les afectacions del temporal Dana
L’Ajuntament de la Ràpita, com
el d’Alcanar i Ulldecona, demana la declaració de zona catastròfica o zona afectada per
emergència de protecció civil,
a causa de la magnitud de les
afectacions del temporal Dana
del dimecres 1 de setembre. La
Ràpita sol·licita aquesta declaració per poder pal·liar les despeses que suposa cobrir tots
els desperfectes ocasionats.
Durant l’episodi excepcional de
fortes pluges al sud de les Terres
de l’Ebre i, més concretament,
als termes municipals d’Ulldecona, Alcanar i la Ràpita, va registrar-se una precipitació mitjana de 200 mm, d’acord amb
les dades facilitades pel Servei
Meteorològic de Catalunya.

Tant el volum com la intensitat
d’aquestes precipitacions han
causat greus desperfectes no
només en infraestructures, via
pública, equipaments municipals, accessos a camins i rieres,
sinó també en els habitatges i
negocis del veïnat dels municipis afectats.
Concretament a la Ràpita els
forts aiguats de la setmana
passada van ocasionar inundacions en carrers, equipaments,
negocis i habitatges; talls en
els accessos rodats al municipi
i van deixar sense subministrament elèctric més cinc hores a
molts rapitencs i rapitenques.
L’alcalde, Josep Caparrós, justifica que “necessitem que totes les administracions supra-

La llotja de les Cases
torna a vendre peix
La llotja de les Cases d’Alcanar
torna a vendre peix després de
romandre tancada una setmana arran dels forts aiguats que
van assolar la zona. L’episodi
va coincidir just el dia de retorn a l’activitat, quan els pescadors poden valoritzar millor
les seves captures després
dels dos mesos d’aturada per
la veda biològica. Amb el port
impracticable, les tres embarcacions d’arrossegament de
les Cases van haver d’atracar
durant aquests últims dies a
Sant Carles de la Ràpita per
poder treballar. Aquest dimarts, però, ja han pogut tor-

nar a sortir al mar i tornar al
seu propi recinte després que
Ports els confirmés que no
havia perill per la navegació
a l’interior malgrat les importants acumulacions de fang en
alguns punts.

municipals s’aboquin en donar
resposta a les necessitats de la
gent afectada pels aiguats perquè és imprescindible que les
diferents administracions ens
coordinem per dotar dels màxims recursos les zones afectades”.

El consistori considera
necessari sol·licitar
la declaració de
zona afectada per
emergència

S’engega la consulta per
decidir el nom oficial del poble
L’Ajuntament de la Ràpita ha
engegat la consulta ciutadana
per decidir el nom oficial del
poble, després de la primera
reunió de la Comissió organitzadora de la consulta. La consulta tindrà lloc el 12 d’octubre
al Pavelló Firal de les 9 a les 14
hores i de les 16 a les 20 hores.
Des de dilluns, l’Ajuntament
de la Ràpita ha obert el període de voluntariat adreçat a
tots els rapitencs i rapitenques
que vulguin format part de les
meses de votació. És necessari que les persones inscrites al
formulari tinguin disponibilitat
tot el dia. De la mateixa ma-

nera, han de ser majors d’edat
i han d’estar empadronades
al municipi, almenys, des del
25 d’agost de 2020. El termini
per emplenar el formulari de
voluntariat finalitzarà el 17 de
setembre.

Finalitza el Pla d’Ocupació ‘Treball i Formació’ 2020 Covid-19 que ha
donat feina a 9 persones aturades del Montsià
Nou persones del Montsià
han finalitzat el Pla d’Ocupació ‘Treball i Formació’ 2020
Covid-19. Les persones beneficiàries del programa han
estat treballant durant nou
mesos a jornada completa a diferents ajuntaments
de la comarca i a la seu del
Consell Comarcal del Montsià. Concretament, tres persones han ocupat la plaça
d’agent cívic i atenció al ciutadà a Amposta, Ulldecona

i a Sant Jaume d’Enveja, tres
persones s’han encarregat de
la neteja viària a Sant Carles
de la Ràpita, Santa Bàrbara
i Alcanar; i tres s’han encarregat de la neteja d’Edificis
Públics a l’ens comarcal, a la
Galera, a Masdenverge, a Godall, a Freginals, a Mas de Barberans i a la Sénia.
Durant les properes setmanes
es preveu que surtin les convocatòries del programa ‘Treball i Formació’ de 2021.

montsià
Demà dissabte 11 de setembre
es celebrarà a Sant Jaume
d’Enveja la “Milla Urbana
Jeroni Juan”, un esdeveniment
especial ja que els beneficis
aniran destinats a la Fundació
Catalana d’ELA Miquel Valls.
A partir de les 17.30h, a
la Plaça 23 de juny, es
realitzaran unes sessions
d’iniciació/descobriment de
tres disciplines atlètiques
(salt amb perxa, velocitat i
tanques), en les que tots els
xiquets i xiquetes. La jornada,
organitzada per l’Ajuntament de Sant Jaume i la Unió
Atlètica Montsià, tindrà el seu
punt àlgid a partir de les 19h,
amb les curses infantils, a les
20h, amb la prova absoluta i
immediatament a continuació
la marxa no competitiva, on
tothom qui vulgui col·laborar
per la causa està invitat.

FESTIVAL
MEMORIAL JOSEP
LLUÍS CASANOVA
La UE Sant Jaume ha preparat per a demà el XXI
Torneig Aleví Memorial Josep
Lluis Casanova. Un torneig
que, per tema Covid i altres
circumstàncies, fa 2 anys que
no es celebra. Aquest any,
participaran el Gimnastic de
Tarragona, la UE Rapitenca,
el CF Amposta, la UE Jesus
Catalonia, UE Jesús i Maria,
CF Santa Bàrbara, CF Ascó i
l’anfritio la UE Sant Jaume.
El torneig començarà a les
9 del matí. Es faràn 2 grups
de 4 equips, i després de la
classificació es duran a terme
els partits finals per decidir
l’equip guanyador del torneig.

GODALL
‘DIÀLEGS DE
CONVIVÈNCIA’
Godall va acollir dimarts
la tarde la darrera sessió
d’enguany dels “Diàlegs per la
convivència” al Montsià.
“Amb aquesta acció dialoguem i reflexionem sobre la
convivència i la cohesió social
entre la nostra ciutadania”. La
sessió va tenir lloc al Casal.
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Junts X Santa Bàrbara governarà en minoria
L’ambient polític a Santa Bàrbara està escalfat. La Plana
Ràdio va informar, la setmana passada, que el regidor no
adscrit, Ximo Martí, va fer públic a l’emissora local que Manel Crespo, regidor republicà,
va proposar-li al mes de juny
“fer un govern alternatiu”. Les
declaracions de Martí van obrir
la caixa dels trons. Posteriorment, Crespo, també a La Plana Ràdio, va fer els seus aclariments admetent que si que
s’havia reunit amb Martí. Però

indicant que “tot formava part
d’una estratègia per conèixer
d’on sortien algunes filtracions
de converses del govern municipal”. Crespo també va afirmar
que la relació amb Martí durant
aquests anys “no ha estat bona,
és gairebé inexistent, tot i que
entre polítics hem de parlar pel
bé del poble”. Així mateix, va dir
que “Martí també ens va convidar a trencar el pacte de govern amb Junts. Al desembre ja
ens va proposar trencar el pacte. Una de les temors de Martí
era que trenquéssim el pacte,
anés algú pel darrere a ocupar
el nostre lloc i ens quedéssim
tots al carrer”. Finalment, enmig de la discòrdia, l’alcalde,
Antonio Ollés (Junts), també
a La Plana Ràdio, va respondre
a les declaracions de Martí i
Crespo, fent referència al suposat pacte que ERC volia fer
amb els regidors No Adscrits.
Ollés es va mostrar preocupat

i va afirmar que “ara mateix estan totes les portes obertes”.
I ahir dijous es va informar que
Junts X Santa Bàrbara governarà en minoria. S’ha decidit
trencar el pacte amb el regidor
Manel Crespo “per la manca
de confiança que aquest té en
l’equip de govern, però no amb

la regidora d’ERC Elen Esterlich”.
La decisió la van comunicar als
regidors d’esquerra i també a
la resta de membres de l’oposició. Caldrà veure com evoluciona la situació i si hi ha cap
novetat en els propers dies.
(La Plana Ràdio)

SANT JAUME

LA SÉNIA

ULLDECONA

CONSELL

L’Ajuntament
renova la
pàgina web

XIII Fira
d’Artesania

Polèmica per un
suposat pacte per
trencar l’actual
entre Junts i ERC i fer
un govern alternatiu.
Ha tingut
conseqüències

L’Ajuntament de Sant Jaume
compta, des d’aquest mes de
setembre, amb un nou portal
web, que manté el mateix domini www.santjaume.cat, es
pot visualitzar des de qualsevol dispositiu, facilita l’accés a
la informació i promou la interacció i la participació de la
ciutadania.
Aquesta renovada eina substitueix la pàgina web activa
durant els últims anys.
L’Alcalde, Joan Castor Gonell
ha manifestat que “aquesta nova web segueix la línia
de l’Ajuntament d’apropar els
seus serveis a la ciutadania,
perquè el que volem és facilitar l’accés a la informació, a
la tramitació administrativa,
així com la comunicació entre administració i ciutadania.
I amb aquest nou portal fem
un pas endavant en aquesta
línia. Continuarem treballant
en la potenciació d’espais de
comunicació actuals”.
(Delta.cat)

L’Ajuntament de la Sénia ha
anunciat la celebració de la
tretzena edició de la Fira d’Artesania, Fusta i Moble de la població.
Enmarcat en aquesta mateixa
fira també es realitza la vuitena
edició de la festa del moble.
En aquesta trobada, fabricants,
artesans i persones involucrades en la història del moble i
la fusta a la Sénia recorden el
que ha estat un dels motors
principals de l’economia de la
localitat.
A grans trets, aquesta festa
comporta que, durant el cap de
setmana de la mostra, les botigues de mobles també obren
les seves portes, amb ofertes,
descomptes i promocions especials per recordar que la Sénia
segueix sent un important referent en el comerç del moble. La
data de celebració serà el tercer
cap de setmana d’octubre.
La Fira d’Artesania de la Fusta
i del Moble de la Sénia és un
projecte que es va iniciar l’any
2009. Al 2013 es va decidir
complementar la mostra amb la
I Festa del Moble.

Antonio Ollés, alcalde de Santa Bàrbara. Foto: La Plana Ràdio

S’aprova la “Reconstruint
petició de zona
el món:
catastròfica
la nostra
història”
L’Ajuntament d’Ulldecona demana la declaració de zona
greument afectada per un
fenomen de protecció civil (zona catastròfica) durant
el ple celebrat al consistori
aquest dilluns. Les inundacions
han deixat, entre altres infraestructures danyades, més de
30 camins principals del terme
municipal intransitables, majoritàriament per la zona de la
Serra del Montsià i entorn, la
Foia, Valldepins i Serra de Godall, segons el primer inventari
de danys elaborat per l’Ajuntament. Durant el ple municipal
es va donar a conèixer també
que la setmana vinent s’obrirà a
l’Ajuntament un punt per centrar la valoració dels danys que
han patit els propietaris privats
del municipi a causa dels recents aiguats. En l’àmbit privat
les afectacions se centren en
fàbriques del polígon industrial Valldepins i habitatges de la
zona de la Bassa del Montsià i
en explotacions agrícoles i ramaderes.

Aquest mes de setembre, dins
de l’exposició organitzada pel
Consell Comarcal del Montsià, ‘Reconstruint el món: la
nostra història’, “destaquem
a Carmen Ferrando Gisbert
(1936-2020) com a dona significativa en el nostre relat i
en la història del seu municipi: Masdenverge”. Carmen,
coneguda també com a doña
Carmen, va exercir de mestra
durant gairebé tota la seva
vida professional.
Va néixer a Jesús, però des
de ben petita va estar vivint
a Masdenverge amb la seva
mare, la metgessa del poble.
“Cada mes destaquem una dona
d’un dels municipis del Montsià”.
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MÉS
NOTÍCIES
EL PSC DEL CAMP
DE TARRAGONA
I DE LES TERRES
DE L’EBRE
MANIFESTA LA
SEVA OPOSICIÓ A
LA MAT
Les federacions del PSC del
Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre manifesten conjuntament la seva
oposició a la línia de molt alta
tensió (MAT) de Forestalia i
demanen buscar alternatives
per evitar l’impacte sobre el
territori que tindria aquesta
via de connexió estratègica.
Segons han explicat els
primers secretaris del PSC del
Camp de Tarragona, Kenneth
Martínez, i de les Terres de
l’Ebre, Manel de la Vega, la
instal·lació d’aquesta xarxa
suposaria travessar 6 de les
10 comarques de la demarcació de Tarragona, és a dir, una
MAT d’uns 180 quilometres.
“Cal tenir present que la
tramitació que s’està fent és
incorrecte. S’està intentant
habilitar una línia de molt alta
tensió com si es tractés d’una
línia d’evacuació. En aquest
cas les subestacions a connectar haurien d’estar en un radi
màxim de 40-50 quilòmetres
però no a 250 quilòmetres,
com es vol dur a terme”, han
explicat. Davant d’aquest
escenari, en primer terme, el
PSC del Camp de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre volen
denunciar la irresponsabilitat
absoluta dels Governs de
Junts per Catalunya i d’ERC
a la Generalitat que durant
els darrers deu anys no han
fet res en matèria d’energies
renovables. “Per culpa de la
seva incompetència ara ens
trobem amb la necessitat de
portar l’energia renovable
d’Aragó. Tenir un mal Govern
té conseqüències lamentables
com es pot comprovar”. Per la
seua part, la CUP també s’ha
mostrat contrària a la MAT
i presenta al·legacions en el
marc de l’Estudi d’Impacte
Ambiental de la línia d’alta
tensió.

terres de l’ebre

Plena unanimitat institucional contra la
nova línia de molt alta tensió (MAT)
Unanimitat institucional absoluta contra el nou projecte de
línia de molt alta tensió (MAT)
que recorreria 180 quilòmetres tan sols a la demarcació
de Tarragona. La Diputació, 7
consells comarcals (Terra Alta,
Ribera d’Ebre, Priorat, Baix
Camp, Alt Camp, Baix Penedès
i Alt Penedès) i 35 ajuntaments
del Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre han
presentat públicament aquest
dimarts les al·legacions contra aquest projecte privat, que
impulsa l’empresa privada Forestalia i que es va publicar al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)
el passat juliol.
Per una banda, els 7 consells
comarcals i els 35 ajuntaments
afectats han presentat un paquet d’al·legacions de manera
conjunta mentre que, per l’altra, la Diputació de Tarrago-

na redacta un estudi jurídic a
petició de la Subdelegació del
Govern que reforça els arguments contraris dels ajuntaments i el conjunt d’administracions públiques.
Pren especial rellevància l’argument que, tot i ser presentada com una “xarxa d’evacuació elèctrica”, tècnicament es
tracta d’una “xarxa de transport elèctric”, fet que significa que xoca contra la legalitat
vigent ja que, segons la llei,
només la societat estatal Red
Eléctrica de España pot ser
propietària de les xarxes de
transport d’energia elèctrica
primària i secundària, alhora
que és operadora de sistema
i gestora d’aquestes xarxes de
transport. Les al·legacions i
l’estudi jurídic insisteixen en el
fet que l’impacte ambiental al
territori seria de gran abast.

La Diputació, 7 consells comarcals i 35
ajuntaments del Camp, l’Ebre i el Penedès
s’oposen al projecte i presenten al·legacions

Esquerra presenta als ajuntaments mocions rebutjant el projecte
La secretària general de la Federació de l’Ebre d’Esquerra
Republicana, Norma Pujol, ha
anunciat que presentaran a
tots els ajuntaments i consells
comarcals una moció de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió
Mat Valmuel – Begues, la qual
afecta vuit comarques catalanes, entre les quals la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta, i de manera molt concreta, municipis
com Batea, Gandesa, Corbera
d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra
d’Ebre i Garcia. Pujol ha afirmat
que “aquest és un projecte de
titularitat privada i d’ús exclusiu
del seu promotor per transportar energia d’origen renovable
produïda a l’Aragó fins a l’àrea
de Barcelona”.
La dirigent republicana ha denunciat que “l’impuls de les

energies renovables no es pot
fer obviant el greu impacte
negatiu que representa el seu
canal de transport, ni tampoc
fer-se en funció d’interessos
privats d’una corporació que
té per únic objectiu el guany
econòmic, prioritzant-lo a
qualsevol consideració social, ambiental o de sostenibilitat, així com als greus efectes
provocats sobre la pagesia, el
paisatge i el medi natural”.
En contraposició a aquest
model la representant republicana reivindica “un model
de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les àrees de consum,
evitant les concentracions de
producció en determinats territoris que generen greus impactes i un important cost en
el transport”.

Pujol alerta que “aquest projecte de MAT obre la porta a un
escenari de privatització d’una
línia que per normativa hauria
de ser pública i per tant a la
competència entre grups privats i la presència de multitud
de línies de diferent titularitat
per connectar els mateixos

àmbits. Això comportaria un
impacte acumulatiu a llocs
com la Terra Alta, on a la concentració eòlica que ja té ara
se li hauria de sumar noves línies de molt alta tensió”.
La diputada ha criticat l’actitud
“poc transparent” del govern
de PSOE i Podemos. ”Han volgut aprofitar el període vacacional, com ja es va fer amb
el Castor, per impulsar amb la
mínima oposició i sense temps
de reacció, un projecte dissenyat totalment d’esquena al
territori”.

ERC exigeix al
govern espanyol
la retirada del
projecte

El PDeCAT registra al Congrés una PNL per paralitzar les tres MAT
El PDeCAT ha registrat al
Congrés dels Diputats una
Proposició no de Llei (PNL)
per ser debatuda al Ple i a
la Comissió de Transició
Ecològica i que insta al govern de l’Estat a paralitzar
la tramitació del projecte
Sputnik, consistent en la
instal·lació privada de tres
noves línies elèctriques de
molt alta tensió (MAT) que

travessarien Catalunya des
de l’Aragó. El portaveu del
PDeCAT al Congrés, Ferran
Bel, ja va expressar en roda
de premsa la setmana passada la seua sorpresa perquè
“el govern de l’Estat permeti
la construcció de línies MAT
privades i que no force a la
utilització de les línies públiques ja existents de Red
Eléctrica Española“, i va de-

nunciar el “menyspreu” cap
als municipis afectats, perquè “a molts ajuntaments els
trinxaran el seu territori i no
sabien res d’aquest projecte”.
La iniciativa demana que
“s’escolte i es consulte als
ajuntaments afectats pels traçats de les noves MAT abans
de procedir a la seua construcció”.
(Ebredigital.cat)

terres de l’ebre
EL TSJC DENEGA
ALTRE COP
L’OBERTURA
CAUTELAR DE
L’OCI NOCTURN
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
ha tornat a denegar l’obertura de l’oci nocturn de forma
cautelar, com havia demanat
la patronal Fecasarm arran
d’un decret de la Generalitat
vigent fins el 2 de setembre. En concret, la patronal
protestava contra el tancament de la restauració a les
0.30 hores de la matinada
i el tancament dels locals
musicals nocturns que no
tinguin espais a l’aire lliure.
En aquest últim cas, només
es poden fer servir els espais
interiors com a lloc de pas
cap als espais exteriors o els
lavabos, i no s’hi pot ballar ni
adquirir consumicions.
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SALUT

Les dades epidemiològiques s’estabilitzen a mesura
que avança la vacunació a les Terres de l’Ebre

La regió sanitària de les Terres de l’Ebre, en dades d’ahir
dijous, acumula, des de l’inici
de la pandèmia, 14.081 casos
confirmats per PCR o TA, són
12 casos més que en el balanç del dia anterior (dimecres), i 14.552 si es tenen en
compte totes les proves.
L’última setmana, entre el 30
d’agost i el 5 de setembre, es
van detectar 77 positius, un
número inferior que la setmana anterior quan se’n van
detectar 101.
En aquesta regió han mort
188 persones des de l’inici de
la pandèmia, cap més en les
últimes hores.
El risc de rebrot puja 7 punts
i se situa en 80, per sota del

de l’interval anterior (122). Té
un risc mitjà-baix el Baix Ebre
(62), mitjà-alt el Montsià (80)
i la Terra Alta (79) i alt la Ribera d’Ebre (169).
La incidència a 7 dies és de
43.
El 2,71% de les proves que
es fan surten positives. L’Rt
puja tres centèsimes, fins a
0,81, per sota del registre de
la setmana anterior, quan era
de 0,82. Actualment hi ha 16
pacients ingressats per Covid-19 a centres hospitalaris
de les Terres de l’Ebre (3 a
planta del Verge de la cinta i
7 a planta del de la Santa Creu
de Jesús). A hores d’ara, hi ha
6 pacients a la UCI del Verge
de la Cinta.

El Govern aixeca avui la restricció
de 10 persones a les trobades
El Govern aixeca a partir d’avui divendres la restricció d’un màxim de 10 persones a les trobades i la limitació d’aforament als centres religiosos. Així ho va
anunciar la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d’aquest dimarts
a Palau.
D’altra banda, la Generalitat també augmenta del 30% al 40% l’aforament en
espectacles esportius de més de 10.000 persones. El Procicat està avaluant la
mesura durant la reunió d’aquest migdia, en paral·lel a la roda de premsa de Plaja. De moment el Govern no preveu però implantar l’ús del passaport covid-19,
tal com sí que havia plantejat Salut.

Festa
Tradicional
de la Sega
Dissabte es va celebrar la Festa de la Sega, organitzada des de l’ajuntament de la
Ràpita i el Patronat de Turisme De Les Terres de l’Ebre i amb la col·laboració de la
Cambra Arrossera del Montsià. Aquesta festa marca el començament de la Sega
dels camps d’arròs al Delta. Totes les activitats es van realitzar a l’exterior i sota
les mesures restrictives del moment actual. Es van fer 3 torns, a les instal·lacions
de la Fundació Plegadís i arrossars del seu entorn, on tothom va dur a terme totes
les activitats sense barrejar grups. D’entrada, es va escenificar per part d’un grup
de Segadors, de forma tradicional, com es fan les tasques de la sega de l’arròs.
de forma manual i amb l’ajut d’animals. Simultàniament, a l’aula de Natura es van
efectuar diverses activitats obertes als participants on es va mostrar, a través dels
estudis científics, el valor únic dels arrossars com a part indissoluble dels ecosistemes Deltaics. Es va conèixer la comunitat de petits ocells, a través de l’anellament
científic i com aquests ara estan en plena ruta migratòria des de les zones d’hivernada del continent Africà. Després de gaudir de totes les activitats previstes, la
jornada es va acabar amb un taller de Cuina Deltaica, amb degustació tastant l’excel·lent gastronomia local. Va ser una gran jornada. Cal agrair “la feina de l’equip
de voluntaris de la Fundació Plegadis”.

Els vacunats de la primera dosi arriben a les Terres
de l’Ebre a 133.215 (73,2%) i
a 128.828 (70,7%) persones

amb la pauta completa.
La pressió assistencial, en els
darrers dies, es manté estable.

La pressió assistencial es manté estable, malgrat
que encara hi ha 6 pacients Covid-19 a la UCI
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ACTUALITAT

TERRA ALTA
‘CHALLENGE
CYCLING’
El Consell Comarcal ha presentat el Challenge Cycling
Terres de l’Ebre, un repte que
recorre en bicicleta els indrets
més icònics de les Terres de
l’Ebre.️ Un total de 7 etapes,
979km i 14.000m de desnivell
positiu. “Teniu tres mesos per
completar una, dues o totes
les etapes que formen part
del Challenge. Enregistreu la
vostra activitat per demostrar
que l’heu completat i podreu
participar en algun dels nombrosos sorteigs previstos”.

BATEA
CELEBRACIÓ
FESTES A
L’OCTUBRE
El Ple de l’Ajuntament de Batea, en sessió extraordinària,
va aprovar la celebració de les
Festes Majors 2021 en honor
de Sant Miquel Arcàngel i la
Mare de Déu del Portal, els
dies 9,10,11 i 12 d’octubre de
2021.

ASCÓ
‘LO CARRASCLET’
Ahir dijous 9 de setembre, i en
el marc dels actes de commemoració de l’11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya,
es va presentar el llibre “Lo
Carrasclet. Crònica d’un
irreductible (1687-1742)”, a la
sala d’actes de l’Ajuntament
d’Ascó, amb la participació
de l’autor, Jaume Borràs,
l’escriptor Andreu Carranza i
el llibreter Jordi Grau.

MIRAVET
RECITAL
HOMENATGE A
QUIM TORRA
El diumenge, el col·lectiu “Poetes i Músics per la República
Catalana”, va fer un recital en
homenatge al MH President
Quim Torra al castell de Miravet. “1 d’octubre, ni presos, ni
exiliats: República Catalana”

ribera/terra alta

Terra Alta Viva s’uneix a la presentació
d’al·legacions contra la MAT
Terra Alta Viva se suma a tantes altres entitats ecologistes,
sindicats agraris, plataformes
en defensa del territori, Ajuntaments, Consells Comarcals
i altres organismes, en presentar al·legacions en contra del projecte de Línia de
Molt Alta Tensió que, en cas
de dur-se a terme, afectaria
el nord de la Terra Alta, els
termes municipals de Caseres, Batea, Gandesa, Corbera
d’Ebre i la Fatarella.

Els Consells Comarcals
de la Terra Alta i de la
Ribera d’Ebre també
les han presentat

HORTA

L’associació denuncia que
aquest projecte forma part
d’un model de desplegament
de les energies renovables
que destrueix territori agrícola i forestal i representa una
amenaça per a la biodiversitat.
Des de l’associació denuncien que una vegada més,
l’única finalitat de la MAT,
que afecta fins a 180 km, és
transportar l’energia que es
produeix a les àrees rurals
cap a l’àrea metropolitana de
Barcelona.
“Creiem que produir l’energia al món rural (on hi ha major quantitat de biodiversitat
gràcies a la conservació dels
espais naturals i del mosaic
agroforestal) per exportar-la
mitjançant grans línies d’al-

ta tensió cap al món urbà és
d’una inconsciència i desconeixement
socioambiental
absoluta”.
I és que el projecte de desple-

gament de la MAT va associat
a un conjunt de macro-centrals eòliques i solars fotovoltaiques que es pretenen instal·lar principalment a l’Aragó.

GANDESA

RIBERA

CONSELL

Ajuts
per al curs
2021/22

Premi
de Narrativa
de la Ribera
d’Ebre

Tres
Festa Major,
fins diumenge infermeres,
les pregoneres
dia 12
Des de dimarts dia 7, Horta
de Sant Joan viu la seua Festa
Major. Des de l’Ajuntament es
va informar que tots els actes
s’han preparat per poder-los
gaudir complint la normativa Covid. Per avui divendres,
a més dels inflables pel matí,
a la piscina municipal, per la
tarde, hi haurà bous a la plaça. A les 22.30 h, està programada una nit de monòlegs
amb Fernando Moraño, Raül
Massana i Dianela Padron i El
Rony.
Demà dissabte (11.30 hores)
es celebrarà la Diada a la plaça Catalunya. A les 12 hores hi
haurà una ballada de sardanes.
Per la tarde, tornaran els bous
i a la tarde i a la nit, concert
amb l’orquestra Atalaia.
Diumenge, amb la darrera tarde de bous, es tancaran els
actes festius que està vivint
la població terraltina aquesta
setmana amb motiu de la seua
Festa Major.

Enguany, el consistori presidit per Carles Luz va escollir
no un/a pregoner/a, com és
habitual, sinó tres infermeres
filles de la ciutat. Cadascuna
d’elles va pronunciar una part
del pregó.
Va resultar, per tant, un acte
original, diferent, simpàtic
i molt captador. Mereixien
aquesta distinció, ja que amb
l’ajuda i el suport de la resta de l’equip de sanitaris, tots
conjuntament implicats en la
lluita per combatre la pandèmia, van aconseguir que la comarca de la Terra Alta sigui fins
avui la que percentualment
hagi vacunat més ciutadans
de tot Catalunya; s’apropa al
75% i des de la primera setmana sempre ha estat la líder
comarcal.
La Festa Major de la capital
de la Terra Alta, en honor la
Mare de Déu de la Fontcalda,
va acabar dilluns passat. Unes
festes adaptades a les mesures
sanitàries actuals.
(Notícia del Diari de Tarragona)

El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre des de l’Àrea
d’Atenció i Serveis a les Persones, comunica que s’ha obert
la convocatòria pels ajuts d’assistència a les llars d’infants i
d’adquisició de llibres escolars
per al curs 2021/2022.
- El termini per presentar els
ajuts d’assistència a les llars
d’infants finalitza el dia 20 de
setembre a les 14.00h.
- El termini per presentar els
ajuts d’adquisició de llibres escolars finalitza el dia 30 de setembre a les 14.00h.
Les sol·licituds i la documentació necessària es trobarà a la
web del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre.

La façana barroca del Palau
de Ca Don Joan de Vinebre va
ser el teló de fons de la cerimònia del 39è Premi Narrativa Ribera d’Ebre que atorga
l’Ajuntament de Vinebre, amb
el suport del Consell Comarcal, la col·laboració d’ANAV
i la Diputació de Tarragona.
Un acte en el qual l’escriptor
Francesc Duch i Casanova
(Girona, 1987) es va endur el
guardó amb la novel·la Joana.
“Aquesta és una història sobre la superació de mals moments, sobre les amistats més
properes, que sovint són poques però fortes i arrelades.
Una història amb més llums
que foscors“, va explicat l’autor.
L’alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal,
Gemma Carim, va destacar la
diversitat de procedències dels
escriptors que han guanyat el
premi en aquests gairebé quaranta anys d’història del certamen.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
ROQUETES
Celebració de l’11 de setembre, la Diada Nacional de
Catalunya, a Roquetes.
Enguany, adaptada a totes
les mesures covid, l’acte
estarà dividit en dues fases i
en dos espais diferents:
Acte a les 10:00 h: Xerrada
institucional a càrrec de BTT
Terres de l’Ebre al saló de
Plens de l’Ajuntament de
Roquetes. Hi haurà aforament limitat. Posteriorment,
hissada de la senyera i la
bandera de la ciutat a la
façana de l’Ajuntament amb
l’acompanyament de La Coral
Preludi a Caro.

BÍTEM
Demà dissabte, “renovació de
l’Estelada al Montaspre. Ja en
van 11. Es farà el trajecte, des
de la zona esportiva (10.30h),
en cotxes fins el Mas de Lledó
i des d’allí s’entrarà a peu fins
el cim i es farà la renovació de
l’Estelada”.

PAÜLS
Durant el setembre l’Ajuntament procedirà a la contractació durant 6 mesos d’una
persona de menys de 30
anys en el marc del programa
Joves en Pràctiques. El termini màxim per a inscriure’s
al (SOC) és el 20 de setembre. La persona que entri
començarà el seu contracte
en pràctiques abans del 30 de
setembre.
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11 DE SETEMBRE
Les delegacions del Govern a l’exterior difondran la
Diada arreu del món amb una quinzena d’actes
Les delegacions del Govern a
l’exterior han preparat una quinzena d’activitats per portar la
Diada Nacional arreu del món,
segons ha informat l’executiu
català. La celebració d’aquest
any, marcada encara per la pandèmia de covid-19, combina actes presencials amb aforament
reduït amb d’altres de telemàtics
o en format híbrid. El programa
homenatjarà personalitats de la
cultura catalana que han transcendit a l’esfera internacional.
D’altra banda, els dos sindicats
majoritaris a Catalunya, CCOO
i UGT, veuen “grans oportunitats” en la taula de diàleg que
s’ha d’iniciar aquest setembre.
En un manifest conjunt amb
motiu de la Diada, CCOO i UGT

destaquen el “marc d’estabilitat
política” d’aquest Onze de Setembre, però alerten també de
la “crisi social” que pateix el país.
Per això, reclamen el “màxim
compromís” dels partits polítics per aprovar uns pressupostos a Catalunya “amb una visió
d’esquerres i progressista”. En
clau ebrenca, ahir dijous el delegat territorial del Govern, Albert Salvadó, va presidir, l’acte
de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya a les comarques ebrenques.
L’acte institucional, que va tenir lloc, a la plaça dels Dolors
de Tortosa, comptà, a més del
discurs oficial del delegat del
Govern, amb la conferència de
l’expresidenta del Parlament de

Catalunya, Carme Forcadell, i
l’actuació del violoncel·lista, David Rebull.
Per avui i per demà dissabte, hi
ha actes previstos als municipis
del territori per commemorar
la Diada Nacional, encara amb
limitacions per les mesures sanitàries.

Ahir dijous, va tenir
lloc l’acte institucional
de la Diada a les
Terres de l’Ebre

Salvador Illa, pregoner de la Festa major de Benifallet
Salvador Illa, exministre i
cap de l’oposició al Parlament, va ser el pregoner de
la Festa Major de Benifallet.
D’aquesta forma es va donar
el tret de sortida a les festes
en honor a la Mare de Déu
de Dalt. L’alcaldessa Mercè
Pedret, va agrair el pregó i
de Salvador Illa. D’aquesta forma, Benifallet va fer
un reconeixement a la seva
tasca com a ministre per fer
front al Covid-19 i amb ell a
totes i tots els professionals
que lluiten contra la pandèmia.
D’altra banda, Benifallet va
proclamar enguany les pubilles i hereus del 2020 i del
2021, en total 37 joves i petites i petits.

Pressupostos Participatius:
“Tu decideixes, tu fas Tivenys”
Des del passat dilluns 6 de setembre fins al diumenge 19,
“podràs escollir mitjançant
el teu vot on es destina part
del pressupost municipal”. Es
podrà fer a través del mecanisme #PressupostosParticipatius, “una eina de gestió del
municipi amb la que els veïns
i veïnes podem decidir sobre
la destinació d’una part dels
recursos municipals”.
Les tres opcions que es
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podran escollir són les següents:
Instal.lació
d’un
workout a la zona de la Valleta; Mural urbà en homenatge a la pesca de la saboga
i senyalització turística dels
punts d’interès local.
Es podrà votar des del 6/09
fins al 19/09 de 17h a 19h al
Casal de la Gent Gran.
Cal estar empadronat a Tivenys i ser major de 16 anys.
“Participa, tu fas Tivenys!”

La Festa, que ha recuperat,
dins de les possibilitats del

moment, actes tradicionals
i populars del municipi, aca-

El Perelló: Jornades
Apícoles, 2 i 3 d’octubre
El Perelló celebrarà les Jornades Apícoles els dies 2
i 3 d’octubre quan tindran
lloc diverses conferències
relacionades amb el món
de l’apicultura. La presentació de les jornades serà
el dissabte dia 2 al Cinema
Auditori Victòria (11.15 h).
Per diumenge, a les 13.45
hores, es farà el lliurament
dels premis del XXXVè concurs de mels. Posteriorment

es farà la cloenda de les jornades. Per assistir a les conferències cal fer la inscripció
abans del 24 de setembre.
Tots els actes seran presencials però estaran subjectes a
les restriccions marcades per
la Covid en el moment de la
celebració de les jornades. En
cas d’anul.lació presencial, es
faran telemàticament a través
d’un enllaç que es facilitarà a
les persones inscrites.

barà demà dissabte a les 22
hores amb el castell de focs.
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CELMA

MICHEL

FC ASCÓ

UE RAPITENCA

Demà comença la lliga,
rebent la Guineueta (17 h)
ELS MEDIÀTICS
EBRENCS
Quan vaig intervenir a Minut
91, a Canal TE, en l’últim
programa de la temporada
passada, li vaig preguntar al
president del Tortosa com estava el tema de fitxar un jugador mediàtic. Van haver-hi
negociacions que finalment
no van fructificar. Badia, que
jugava a la primera divisió
de Polònia, va fitxar amb
l’Ascó . I la setmana passada
el president de la Rapitenca
va anunciar un altre fitxatge
mediàtic, Àngel Rangel, que
va disputar un total de 415
partits, amb set temporades
a la Premier.
D’altra banda, una cosa mai
vista en el futbol mundial: Laporta va prometre que només
ell podia renovar Messi...i Florentino va dir que el Madrid i
el futbol estaven arruinats, i
es va traure del seu barret de
copa 200 milions per fitxar
Mbappé i els dirigents del
PSG ni amb 1000 haguessin
acceptat. Bé, temporada de
noves emocions, amb dos
fitxatges mediàtics ebrencs
per despertar a la parròquia.
Encerto el meu pronòstic de
que el Tortosa necessitava
fitxar dos jugadors més siguin
o no mediàtics. Des d’aquí
molts ànims a l’Alcanar, la
federació ha de perdonar els
arbitratges i donar una mini
subvenció. Una altra vegada
de tornada i esperem que
amb la normalitat de veure
una temporada completa
amb covid o sense covid.
Cuide-vos molt.

ÀNIMS ALCANAR
Comencem la temporada i ho fem amb notícies
malauradament calamitoses
pels aiguats de la setmana
passada que van afectar
municipis del Montsià, sobre
tot, Alcanar. I, en clau esportiva, l’afectació va ser per les
instal.lacions de la Fanecada.
Vaig estar-hi el dissabte i
les conseqüències han estat
devastadores. Una pena.
I com no podria ser d’una
altra manera, la solidaritat
de clubs ha estat notable.
Així es farà el partit benèfic
diumenge a la Ràpita i també
hi haurà entrega de material.
Així mateix, l’Aldeana, demà
dissabte, abans del partit del
filial contra l’Alcanar, lliurarà
material esportiu per al club
canareu. Les mostres de
suport, en general, han estat
moltes. Molta solidaritat. Els
fenòmens climàtics extrems
estan cada cop més presents.
I ens hem d’ajudar per, dins
de la desgràcia, poder-nos
recuperar.
En aquesta línia solidària
comencem avui una nova
temporada. Una solidaritat
que, d’alguna manera, hem
de mantenir sempre.
És la primera setmana
de Més Ebre. La passada
temporada va acabar amb
una nit de dijous en què van
haver infinitat de whats en
desacord per opinions que
s’havien publicat. La majoria
de queixes es van solucionar.
Tots podem equivocar-nos. El
correcte és assumir-ho. Però
això ho hauríem de fer tots.

German Inglés, tècnic de
l’Ascó, de la pretemporada,
diu que “quant a resultats ha
estat bona, també hem de
considerar que hem tingut
pocs partits amb rivals molt
exigents. El Lleida en va ser
un i aquell dia, sobre tot a la
segona part, l’equip va donar
una bona imatge. També va
ser-ho la Rapitenca, rival que
ens va crear molts problemes
i que en molts moments del
partit va ser superior a nosaltres, tot i que vam acabar
guanyant en els darrers minuts (3-1). Fou un partit que
ens va anar bé per saber que
ens podem trobar en la competició. Fou un toc d’atenció”.
El rapitenc Xavi Samper s’ha
incorporat. Prové del juvenil

del Nàstic.
L’Ascó va descansar en la primera jornada de la lliga Tercera RFEF. Debutarà demà
dissabte contra la Guineueta:
Segons German, “ens espera
un parit típic de Tercera, molt
difícil, i en el que haurem
d’estar molt atents. El rival
defensivament és molt fort,
pressionar molt, amb molta
intensitat, i, a més, és eficient
en les ocasions. Ens espera
un partit molt competit. Haurem de tenir paciència i no
cometre errades i, a la vegada, ser efectius en les opcions
que tinguem. En definitiva,
moltes ganes de començar la
lliga i il.lusió de poder fer una
bona temporada en la que
l’objectiu és la permanència”.

UE RAPITENCA
Partit solidari en benefici
del CF Alcanar, diumenge
La UE Rapitenca, després dels
aiguats torrencials i dels desperfectes que van haver a les
instal.lacions de la Fanecada
d’Alcanar, afectant els vestidors i les dependències on es
trobava el material esportiu del
club, va decidir fer una donació de material per a l’Escola
de Futbol Base Alcanar. A més,
després de diverses converses, es va acordar realitzar,
el diumenge 12 de setembre
a les 18 h, un partit de futbol
solidari entre un combinat del
primer equip, filial, femení i juvenil de la Rapitenca i l’Alcanar.
“Tota la recaptació anirà a favor
del club veí”. En aquesta línia,
dir també que demà dissabte,
abans del partit Aldeana B-Alcanar, el club aldeà farà entre
al canareu de material esportiu.

D’altra banda, la Rapitenca va
fer dissabte passat la presentació, davant el CD Tortosa.
Abans del partit van haver-hi
els parlaments del capità, Àlex
Forés, el president, Fernando
Garcia i la regidora d’esports,
Àngela Reverté, acompanyats
del representant de l’FCF, Tomàs José. El partit va acabar
amb empat a un gol. Ivan Vidal
va avançar a la Rapitenca mentre que Galera, poc abans del
descans, va empatar.
El primer equip de la Rapitenca
visita demà dissabte l’Amposta,
en un altre partit de pretemporada (19.30 h).
La Rapitenca, dimarts passat,
va empatar al camp del Reddis
(0-0) en el torneig Ciutat de
Reus. Els rapitencs es van imposar als penals.

El mister Antoni Teixidó, que
afronta la tercera etapa, valorava la plantilla confeccionada
amb la gestió del director esportiu, Joanma, del president
Fernando Garcia i també amb
la seua com a entrenador.
Teixidó era prudent i no volia
parlar d’ascens: “l’objectiu ha
de ser estar entre els tres o
quatre primers i la competició,
amb el pas de les jornades,
ens farà veure on podem
arribar. Però primer hem de
consolidar l’equip i també la
categoria”. Tant Teixidó com
el president van destacar
Àngel Rangel un cop es va dirigir als companys la setmana
passada per manifestar que,
quan podrà, ajudarà a l’equip
però que en cap cas ha fitxat
per traure-li el lloc a ningú.

CD TORTOSA
El Tortosa va empatar (1-1)
dissabte al camp de la Rapitenca on va millorar la imatge
oferta al Toha. El tècnic,
Guillermo Camarero, de le
pretemporada, en general,
explica que “ens hem enfrontat contra rivals de categoria
superior, que disposen de
bons jugadors tècnicament, i
que volen ser protagonistes
tenint la iniciativa en el joc.
En estos partits hem anat de
menys a més, sent ordenats
defensivament i buscant traure-la iniciativa al rival. Però
en els partits contra equips de
la mateixa categoria i inferior
ens ha faltat més paciència
per construir el joc i en aquest
aspecte hem de millorar, i
estem treballant per a fer-ho,
adaptant també les emocions
al fet que hi ha un objectiu
i que això, en ocasions, pot
comportar precipitació”.
El Tortosa ha incorporat al
central Juanito, que va jugar
al Reddis i Pobla B. Aquest
cap de setmana s’ha suspés
el partit a Valls. Es confia en
poder fer-ne un el dimarts,
contra un equip de Tercera
catalana o, si no es pot, contra
el filial.

esports
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UE R-BÍTEM

ALDEANA

AMPOSTA

Avui visita el
Roquetenc

Partit contra el
Valls, diumenge

Jordi Vallés, tècnic del R-Bítem,
fa un “balanç positiu” de la pretemporada: “s’està treballant bé,
incidim molt en l’estat físic dels
jugadors perquè després de l’últim any, que fou atípic, s’ha de
tenir molta cura. S’han fet pocs
canvis a la plantilla i les incorporacions s’estan adaptant molt bé
al grup”. El R-Bítem va guanyart
brillantment el Toha, superant al
Tortosa (1-0) i a l’Amposta (2-0):
“a la plantilla i també a mi personalment ens feia molta il.lusió el Toha i fou una gran alegria però ja és història i hem de
mirar avant. El partit del cap de
setmana passat, contra l’Ametlla (3-1), no va ser molt bo però
ja comptava que seria així per
diversos motius. Però el treball
si ens va servir, i molt”. Adrià
Tortajada, que va començar la
pretemporada amb el Tortosa,
ha estat la darrera incorporació.
Avui divendres (20.15h), el R-Bítem visita el Roquetenc en l’ultim partit de preparació.

Ferran Simó, tècnic de l’Aldeana, de les setmanes de pretemporada, comenta que “el balanç
és positiu, sent conscients que
es pretemporada i que hi ha
qüestions a millorar i que amb
això estem treballant”. L’Aldeana no presenta cap alta ni cap
baixa respecte a les ja esmentades abans de les vacances
de Més Ebre. Els fitxatges han
reforçat un conjunt que afronta la lligueta amb molta il.lusió. Segons Simó, “l’equip està
treballant bé i penso que arribarem ben preparats, en tots
els aspectes, a l’inici de lliga al
camp de l’Amposta”. El proper
partit de l’Aldeana és diumenge,
a casa, contra el Valls. El cap de
setmana passat, l’Aldeana va remuntar un 1-3 i va empatar en
la recta final del partit contra el
Catalònia. “Va ser un partit en
què vam tenir suficients situacions per fer més gols. I en vam
rebre 3 a pilota aturada”.

Derbi amb la
Rapitenca,
demà
L’Amposta havia de jugar ahir
dijous contra el Catalònia el
partit ajornat la setmana passada. I demà dissabte farà la
presentació contra la Rapitenca (19.30 h). Quant a la plantilla
tot segueix igual, amb el que ja
vam informar fa unes setmanes.
Sobre la pretemporada, el mister informa que “hem tingut alts
i baixos però cal recordar que
han hagut nombroses baixes.
Poc a poc anem recuperant
efectius i, en general, el balanç
és positiu. Estem treballant per
inculcar noves idees que esperem que donen el seu fruit amb
el pas del temps i conforme es
vagin assimilant. Hem de millorar moltes coses encara, a
nivell defensiu, i acoblar més
a l’equip”. El mister, de cara a
la propera temporada, diu que
“afrontem aquesta lliga exprés
amb l’objectiu de sumar molts
punts al principi”.

ULLDECONA

AMPOLLA

LA SÉNIA

Demà,
presentació

Torneig Vila de
l’Ampolla

Andreu Fibla, tècnic de l’Ulldecona, ha viscut una pretemporada complicada: “fins ara ha
estat atípica. D’entrada, teníem
partits tancats amb rivals de
tercera catalana però en retardar-se l’inici de la lliga estos
equips també van retardar l’inici de pretemporada. I això ens
comportar dificultats en la planificació inicial. Així mateix, a nivell personal, vaig sofrir el trencament del tendó d’aquiles. El
19 de juliol em van operar i això,
lògicament, també va afectar
la preparació. Però gràcies a la
implicació dels companys del
cos tècnic ho hem pogut anar
solucionant. En general, pel que
fa al treball, hem anat de menys
a més, adaptant l’equip a una filosofia de joc. Malgrat tot el que
ha passat, estic satisfet”. L’Ulldecona va guanyar 2-1 contra la
Cava. Dimecres va rebre el juvenil de la Rapitenca i demà dissabte presentació amb un partit
contra el filial de la Rapitenca.

Gerard Capera, tècnic de l’Ampolla: “una pretemporada en la
que hem pogut treballar bastant bé, tot i la falta d’efectius a
l’agost per motius professionals
d’alguns jugadors que per això
han vingut poc a entrenar. Hem
patit un parell de lesions, Salas i
Rabassó, però que ja estan casi
recuperats. Els partits fets són
els típics de pretemporada, els
primers amb poc ritme. Hem
anat millorant en aquest sentit,
fent també proves. Als darrers
partits la plantilla ja ha estat
gairebé al complet i es va veure més ritme. Al Torneig Vila de
l’Ampolla, al Perelló el vam guanyar i amb el Reddis vam perdre
als darrers minuts quan ens van
marcar dos gols”. Carles (Ascó),
Albert (Formatiu), Pau (Amposta
juvenil) i Lazcano i Jusi (Cambrils) han fitxat. Prados (Reddis),
Gavilan, Àlex Pérez i Guillem
són les baixes. Proper partit és a
casa avui divendres amb el Riudoms (20.30 hores).

Partit contra
Futbol
Formatiu
Juanjo Serrano, tècnic de la
Sénia, comenta que “el balanç
de la pretemporada, a nivell
de resultats és positiu i a nivell
joc, podríem dir que és regular
ja que hem fet fases de partits
molt bones i d’altres no tant.
Ens preocupa, sobretot, les
pèrdues i les transicions del rival”. En principi, la Sénia no té
previst cap alta. S’informa que
David Martín és baixa i falta
decidir si en pot haver-hi alguna més.
El cap de setmana passat, la
Sénia va guanyar al camp del
Santa Bàrbara per 2-5.
El proper, el conjunt groguet
disputarà el darrer partit de la
pretemporada.
Serà diumenge a la Sénia (18h)
contra el juvenil Preferent de
Fútbol Formatiu.
La Sénia debutarà oficialment
a la lligueta, el diumenge dia
19 al camp del R Bítem.
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TORNEIG MANOLO AÑÓ
Dissabte passat, el CF Amposta va organitzar el Torneig Manolo Añó en reconeixement
a una persona emblemàtica
que ja fa més de cinc dècades
que col.labora amb l’entitat.
Als 73 anys, és una institució.
El trofeu va ser per l’Amposta i se li va lliurar a Manolo.
El president Carlos Gilabert
també va lliurar-li una placa
commemorativa. L’Amposta
va empatar amb el Valls (0-0)
i va guanyar el Cambrils (3-0).

CF CAMARLES
El Camarles ha viscut una pretemporada del tot atípica. A la segona
setmana, es van haver de suspendre els entrenaments i el partit
contra la Cava per un cas positiu de covid. A més, entre vacances i
jugadors que treballen, no s’ha pogut comptar pràcticament amb
tot el grup fins aquesta setmana. Els partits disputats han estat: a
Salou (0-4) i a Jesús i Maria (4-6). I en el torneig Balcó del Delta, “no
vam ser capaços de materialitzar les ocasions en els dos partits. Vam
empatar sense gols contra la Rapitenca B, i vam perdre amb el Roquetenc, que va aprofitar la seua única ocasió (0-1)”. Diumenge (18
h), contra el Morell, a casa, serà el darrer partit de preparació. “Ha
estat una pretemporada amb moltes dificultats. L’equip és competitiu però creiem que ens costarà a l’inici de lliga”. El defensa Francis
ha estat baixa. El davanter Mamadi Berete es l’últim fitxatge.

EBRE ESCOLA MÓRA LA NOVA
Osama i
Abelló, baixes

Recuperar
lesionats

Josep Balart, tècnic de l’Ebre
Escola, de les setmanes de
pretemporada, diu que “el
balanç, fins ara, quant a sensacions de l’equip, és molt
positiu i més considerant que
ens hem enfrontat a rivals de
Segona catalana, del grup de
Tarragona, en partits molt disputats i en els que hem estat
a un bon nivell. L’únic negatiu és que, fins al moment, per
motius personals, laborals o
lesions, tenim diverses baixes.
Així mateix, la que és de darrera hora i definitiva és la
d’Osama que per motius personals se’n va a viure a França. Així mateix, Jordi Abelló
marxa d’Erasmus a Irlanda i
no podrem comptar amb ell
en uns mesos. Són dos baixes
molt significatives. Estem mirant de poder fer un fitxatge
per ampliar la plantilla”. Diumenge dia 12 a les 17 hores
a l’estadi Josep Otero, l’Ebre
rebrà el Cambrils.

Ambrós Segura, tècnic del Móra
la Nova, informa que “hem fet
una pretemporada més llarga
del normal pels compromisos
de partits que teníem per festes. El fet d’estar tant de temps
sense jugar ha suposat càrregues a jugadors i moltes lesions
que ens han minvat d’efectius”.
Diumenge passat, el Móra la
Nova va visitar el Gandesa: “el
resultat (2-0) no reflecteix el
que va ser el partit, sent nosaltres bastant superiors. Però ens
va faltar gol, davant d’un bon
rival, amb bons jugadors, que
va sentenciar en afegit quan ja
feina una estona que estàvem
amb 10, sense més efectius”. El
proper partit serà diumenge, a
casa, contra l’Amposta B (18h).
“A veure si podem recuperar jugadors per poder estar el millor
possible per a l’inici de la lliga”.
La lliga començarà al camp de
l’Ulldecona. Agus Fornós, per
temes personals, no començarà la temporada.
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GANDESA

CATALÒNIA

CF ALCANAR

Diumenge
visita el Perelló

Bones
sensacions

“Estem ferits casi que de mort”

El Gandesa va guanyar diumenge passat al Móra la Nova (2-0).
El tècnic Ivan Romeu considera
que “el resultat és una mica enganyós perquè el Móra la Nova
va tenir més domini, sobre a la
primera fase de la primera meitat. Nosaltres vam començar
una mica desorientats i ens va
costar contrarestar el seu joc
interior. Vam anar millorant
en l’aspecte defensiu i, arran
d’una acció a pilota aturada,
ens vam avançar. Llavors vam
trobar opcions de contra, i així
va arribar el segon gol, tenint
al contaratac, altres opcions”.
Ivan agefia que “les sensacions, durant la pretemporada,
són molt bones. El potencial de
l’equip és molt alt. S’ha de seguir treballant”. Castell segueix
lesionat i Oriol serà baixa fins al
febrer per temes professionals.
La plantilla és de 19 a l’espera
de poder fitxar un altre jugador ofensiu. El Gandesa visitarà
diumenge el Perelló (17 h).

Pau Alegria, mister del Catalònia, feia una bona valoració
del que es porta de pretemporada: “fins ara, estem en un
nivell massa alt perquè s’estan
creant unes expectatives massa
bones que després poden ser
contraproduents. Empat contra l’Ampolla (1-1), en un partit
que vam merèixer més, derrota
al camp del Tortosa (1-0), fent
un gran partit, empat contra
el Bítem (2-2), triomf contra el
Tortosa B (2-1) i empat a l’Aldea
on guanyàvem 1-3 i al final ens
van empatar, rebent dos gols
en 5 minuts quan podíem haver
guanyat. En general, el treball
i els resultats són molt bons.
Però està clar que l’important
serà quan s’inicie la lliga”.
Diumenge, el Catalònia rebrà el
juvenil Preferent de la Rapitenca (16.30 h). La plantilla és de
18, “està més que compensada. A la lliga, el rival a batre és el
Gandesa però donarem molta
feina si mantenim el nivell”.

ROQUETENC

L’AMETLLA

Guanyador del
Torneig Balcó
del Delta

Fitxatge del
porter Izan

Carlos Gilabert, tècnic del Roquetenc, fa un bon balanç de
la pretemporada: “és molt positiu. Vam retardar l’inici dos
setmanes perquè l’inici de lliga també es va retardar. Però
molt content, a nivell físic i
d’entrenaments està sent una
pretemporada molt exigent,
contra rivals de Segona catalana. Estic molt satisfet de
l’actitud dels jugadors. Sabíem també que seria una pretemporada complicada per les
càrregues de treball i que això
podia suposar molèsties com
així ha estat, i hem anat molt
minvats d’efectius als partits,
com també serà el cas avui”.
Avui divendres, partit contra
el R Bítem. El Roquetenc va
jugar el trofeu Balcó del Delta, a Camarles. Va guanyar a
l’equip local per 0-1 i també
va vèncer a la Rapitenca B per
1-0. Fou el guanyador.

Xavi Subirats, mister de l’Ametlla, comenta que “estem fent
una molt bona pretemporada.
Les sensacions són molt bones”. S’ha incorporat el porter
Izan. El cap de setmana es va
visitar el R Bítem (3-1). Tot i la
derrota, els caleros van fer un
bon partit. Avui divendres, partit
entre el primer equip i el filial de
Quarta.

S BÀRBARA
El Santa Bàrbara va perdre el
cap de setmana passat contra
la Sénia (2-5). Els planers, com
molts equips, estan minvats
d’efectius entre lesions, vacances o temes laborals.
Només van poder presentar 10
jugadors i dos porters, un d’ells
va haver de jugar tot el partit de
jugador de camp. El Santa es va
avançar 2-0 però la Sénia va remuntar.

Alcanar, les Cases i Alcanar
Platja segueixen recuperant-se
del malson viscut el dia 1 de setembre. Els aiguats torrencials
van comportar greus desperfectes al municipi. I el camp
de futbol de la Fanecada no fou
una excepció. La imatge que
presenta és desoladora. I també la zona de vestidors. “Gairebé no podem aprofitar res.
Els vestidors eren una piscina.
L’aigua arribava fins al sostre. Es
va endur tots els armaris on ho
guardàvem tot. Està tot ple de
fang”, deia Miquel Agustí, president del CF Alcanar, que admetia que “estem molt malament,
casi ferits de mort. No podem
quantificar encara el que ens fa
falta, perquè casi ens falta de
tot. Roba, equipacions, les pilotes, el camp...s’ha perdut tot”.
Sobre el futur, el president diu
que “no serà fàcil trobar solucions però s’han de trobar. Des
de l’Ajuntament es treballa per
demanar la declaració de zona
catastròfica i, lògicament, les
instal.lacions esportives han

d’estar dins d’aquesta consideració”. Agustí, emocionat,
recordava que “hem passat uns
anys complicats; vam salvar
el club quan estava a prop de
la desaparició. Ens mereixíem
poder gaudir de la competició, però ara ens trobem amb
això”. D’altra banda, Miquel valorava “la solidaritat rebuda de
molts clubs que s’han ofert per
ajudar-nos d’alguna manera.
Estem molt agraits”. De fet, ja
diumenge el primer equip de
l’Alcanar jugarà a la Ràpita contra un combinat de jugadors
rapitencs, del primer equip, del

CF BATEA
José López: “ha estat una
llàstima el que ha passat”
José López ha estat el tècnic del Batea els darrers anys. Sobre
la retirada de l’equip, considera que “ha estat una llàstima tot
plegat. Sobre tot sap greu pel Joan Suñé que havia treballat
molt, i en ocasions pràcticament sol. Però jo ja li vaig dir que
era complicat tirar avant si l’equip tenia 7 jugadors de casa, dels
quals dos són molt bons però havien decidit no continuar i, a
més, dels que quedaven, dos també marxaven. Per tant si gairebé no hi havien jugadors locals, és difícil tirar avant un equip.
I no podia ser portar més jugadors de Tarragona o d’altres indrets. A sobre, no han pogut haver-hi incorporacions a la junta i
no s’ha pogut ajudar al Joan”. López volia “agrair el tracte rebut
a Batea. S’han portat molt bé. Hem estat com a casa i l’únic
que desitgem és que el club es pugue refer i que en uns anys
pugue tornar a competir. Per part meua, Batea i el CF Batea
tenen un amic per sempre. I en especial, voldria destacar el
tracte de Joan, una gran persona, molt implicada. Amb els anys
que porto al futbol, no havia vist un directiu que es lliurés tant
per un club com ho feia ell”. López i jugadors de Tarragona que
estaven a Batea no tenen equip a hores d’ara: “els jugadors es
volien quedar. Estaven molt contents. Havíem fet una pinya que
es manté. I davant de la situació a Batea, tot i que han tingut
trucades d’altres clubs, no han anat esperant poder seguir junts
en un nou projecte que pugui sorgir. També és el cas d’Anton
Pons, tot i que ha fitxat al Vallmoll, de 3a catalana, equip del seu
poble, quan ha tingut ofertes de categoria superior”. Al Batea,
hi haurà canvi de junta. Ramon Arnal serà el nou president i els
altres components seran pares dels equips de futbol base, 2
pares de cada equip. La nova junta ha decidit només fer futbol
base. El futur del club està garantit però, de moment, sense
amateur.

filial, del juvenil i també amb
noies del femení. La recaptació de serà en benefici del CF
Alcanar. També l’Aldeana farà
entrega demà de material esportiu al club d’Alcanar.
Així mateix, totes estes dificultats també afecten el futbol
base canareu, amb pèrdues de
material que disposava.
La delegació ebrenca de la Federació va visitar la Fanecada
dimarts i el president Soteras
estarà dilluns dia 20 a Alcanar
per comentar les vies d’ajuts
existents a través de la Federació Catalana de Futbol.

LA CAVA
Miguel Reverté
s’incorpora
Ja vam informar que el CD la
Cava estava buscant apuntalar la plantilla amb la incorporació d’un davanter. Aquesta
setmana ja s’ha fet oficial el
fitxatge de Miguel Reverté. El
killer ampostí va ser pichichi de l’Ametlla la temporada
passada amb 14 gols.
La Cava va jugar el cap de setmana passat a Ulldecona (2-1)
i el diumenge rebrà a la Canonja.
El defensa Sam, per motius
laborals, no podrà incorporar-se a l’inici de la temporada. El calero va ser un dels
fitxatges de la Cava aquesta
temporada.
Per últim, informar que amb
motiu del 90 aniversari del
club, el dissabte dia 18, hi haurà un partit entre una selecció
emblemàtica de veterans del
CD la Cava contra l’Agrupació
de jugadors veterans del FC
Barcelona. El partit començarà a les 18 h.
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PLANTILLES 2021/22. 4a CATALANA 					JOAQUIN CELMA
ALDEANA B
P

JUGADOR

P RICARDO
P ROGER GAS
D ADRIÀ VAZQUEZ
D AGUS BERTOMEU
D JORDI CODORNIU
D LLUÍS BO
D MOISÉS ESPUNY
D RAMON PAGÀ
D SERGI LINEROS
M JOSEP CASANOVA
M ALBERT BERTOMEU
M DAVID MECA
M GERARD GÓMEZ
M MARC MONTESÓ
M ÒSCAR INSA
M FERRAN FALCÓ
M RAUL SALVADÓ
DV ALEIX COLERA
DV DANI ANDREU
DV DAVID BUERA
DV JULIÀ TORRUBIANO
DV MARC ROYO
DV ROGER SANTAMARIA
DV ALFRED CURTO
DV MARC MARTIN

AMETLLA B
PROCEDÈNCIA

P

INACTIU
ALDEANA A
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
ALDEANA A
ALDEANA A
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
FUTBOL SALA
J I MARIA B
J I MARIA B

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

GANDESA B
P

JUGADOR

P MIGUEL MELICH
P MIKI BOIRA
D DAVID DOMENCH
D HECTOR SUAREZ
D JOEL GIMENEZ
D JORDI SEGURA
D RAMON PLANAS
D ROGER AUBÀ
D ROGER AUBANELL
D XAVIER SUAREZ
M GUILLEM AUBANELL
M GUILLER LLARCH
M ORIOL SALVADÓ
M PAU BOIRA
M RICARD MAÑA
M JAN MONNER
M PAU MIRALLES
DV GERARD FERRÉ
DV RAMON LUZ
DV DANI MACHADO

JUGADOR

JOAN GREGORI
ERIK MARGALEF
DIETER
FRAN ARJONA
GERARD FIGUERES
PAU SOLÉ
DIDAC
ISAAC FLORES
ALEJANDRO BLESA
HUMANCHUMO
ÀLEX NUÑEZ
ERIC CROS
GENÍS CALLAU
GUILLEM CURTO
GERARD MAURA
JORDI BOUXAS
MARC PALLARÉS
XAVIER KHALIFI
JOAN VENDRELL
JORDI MARSAL
SERGI QUINTANA
DOUDUO

CF CAMARLES
PROCEDÈNCIA

2
2
2
2
2
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
2
2
2
2
2
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
2
2
2
2
2
2

GINESTAR
PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
GANDESA JUV
GANDESA JUV
3
2
INACTIU

P NICO
P FRANCESC PiCON
D EDGAR ROMO
D ADRIA GASENI
D JORDI SABATÉ
D PAU SERRA
D ÀLEX ROBLES
D JOAN GALENDE
D JORDI PELLISE
D MARCEL RIUS
M SERGI TORÀ
M IGNASI USACH
M MARC TERRATS
M ALEIX FIGUERES
M ALBERT JIMENEZ
M ENRIC SENTIS
M KIKO MARGALEF
M ORIOL MORALES
DV DAMARU POLEY
DV JOSEP CEDO
DV MANU SALA

P

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

JAUME CURTO
IVAN RICHART
JORDI ROLLAN
ALEIX MELICH
JOSEP AGUILAR
MARC LABERNIA
HUGGUEL ESNAIDER
FLORIN TAIDLER
BADR EL AMARAQUI
HUGO AGUILAR
MARC SANSALONI
AYOUB FARID
JUANJO VILLALBA
SERGI PRATS
ROGER PRATS
JOSEP SERRAL
JOSE MARTINEZ
JOAN BAYO
SOUFIANE EL
QOURCHI

PROCEDÈNCIA

P

2
CAMARLES JUV
2
CAMARLES JUV
CAMARLES JUV
CAMARLES JUV
CAMARLES JUV
AMETLLA
2
2
2
CAMARLES JUV
S JAUME
JESÚS I MARIA
2
2
INACTIU
ALDEANA JUV
CAMARLES JUV

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

J I MARIA B
PROCEDÈNCIA

LA RIERA
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
5
4
4
2
2
FUTBOL SALA
INACTIU
JUVENIL
CORBERA
5
4
3
2
JUVENIL
JUVENIL
5
2

P

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

JOAN CHORTO
RAUL CASANOVA
ORIOL BERTOMEU
XAVIER SANCHO
MARC OLIVIER
JOSEP ARRUFAT
ANTONY MACIAS
ADHMED BEKKARI
VICTOR MACIAS
ABBEMOLOU
JOEL TOMÀS
PAU BENET
JERONI VALMAÑA
FABRI
ERIC NAVARRO
MOUBBA
MARC FRANCH
MIHA STANCIU
LLUIS PINO
MOHA

EBRE ESCOLA B
JUGADOR

JORDI PRIETO
MAEL
MAKSYM
MONTOLIO
MOHA
JAUME CORTIELLA
JORDI JORNET
JOAN SOLA
DAVID BOLUNYA
ENRIC JORNET
CRISTIAN RGUEZ.
ARAUJO
STEPAHAN PINTO
MARC EIXARCH
HICHAM
BONET
JONATAN RUIZ

PROCEDÈNCIA

JUVENIL
3
3
JUVENIL
TORTOSA
3
3
INACTIU
3
3
INACTIU
3
JUVENIL
3
TORTOSA B
2
3

CATALÒNIA B
PROCEDÈNCIA

P

JUVENIL
JUVENIL
2
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
JUVENIL
AMPOSTA JUV
JESÚS I MARIA A
2
JUVENIL
JUVENIL
EBRE ESCOLA
RAPITENCA JUV
INACTIU
2
JESÚS I MARIA A
JUVENIL
2

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

JOAN VELASCO
XAVI LUCERO
CRISTIAN CURTO
DAVID IBAÑEZ
ELOI MELICH
IVAN PUJOL
JOAQUIM PEREZ
JORDI EJARQUE
MARC PANISELLO
MARC ZARAGOZA
MARCEL PIÑOL
OSCAR ANGUERA
SERGIO OLIVER
ALEIX ALEGRIA
ANTONI BARBERA
DAVID RUIZ
RAMON COLOME
ROGER FLOREZ
VICTOR PANISELLO
VLAD LUPECA
ADRIÀ GARCIA
ALEIX BAYERRI
CRISTIAN CID
DIEGO CASTELLS
PAU HARO

PROCEDÈNCIA

3
INACTIU
6
INACTIU
EBRE JUVENIL
INACTIU
EBRE JUVENIL
2
3
EBRE JUVENIL
TORTOSA B
3
18
14
12
2
4
6
3
2
2
3
INACTIU
INACTIU
EBRE JUVENIL

L’ANÀLISI DE QUARTA CATALANA. MOLTS ASPIRANTS. RÈCORD DE FILIALS: 9
La temporada 2018/19, la Quarta catalana estava formada per 12 equips i el
seu futur podia ser incert. Però les expectatives han canviat i s’ha convertit en
la lliga dels fílials. En la temporada 2002/2003 no hi havia ni un filial a Quarta.
L’explosió va començar la 2003/04 quan per primer cop van haver tres filials i, des llavors, l’aparició d’aquests equips ha incrementat i la categoria s’ha
pogut salvar tot i el degoteig de desaparicions (Arnes, Deltebre, Vilalba, Bot
Tivissa, Rasquera, Torre espanyol, Miravet, Benifallet, Aldover...). No fa massa anys, Amposta, Rapitenca i Tortosa no tenien filial. El Tortosa el va tenir la
lliga passada i va pujar. L’Amposta B fa tres campanyes que en torna a tenir i la
Rapitenca en fa quatre. Aquesta campanya hi ha rècord de filials, sent el més
veterà el Catalònia que porta catorze anys. Enguany aspira a quedar entre els
quatre primers, només té tres baixes de l’equip bàsic i les altes són de qualitat.
Així mateix, destacar la gestió i la bona feina per seguir competint d’equips
clàssics de Quarta com Xerta i Tivenys que cada any no busquen pujar i si per
gaudir de futbol.
Recordem que la passada campanya per l’efecte covid alguns equips no van
participar i a la fi només 7 van fer-ho. Per la nova temporada, hi ha equips
nous. La Galera, que després de cinc campanyes sense futbol, torna amb
una directiva molt jove i com a mister una jugadora de futbol femení, Laura
Matamoros. Un altre equip nou és el filial de l’Aldeana que feia sis campanyes
que no participava. El Sant Jaume va decidir no competir a Tercera i fer-ho a

Quarta. Està treballant per poder fer l’equip. El conjunt revelació podria ser el
Jesús i Maria; dels 19 jugadors, set eren juvenils la temporada passada i té un
mister guanyador, David
Torres. La temporada passada, pel covid, Gandesa B i Pinell van renunciar a
participar a Quarta i aquest any han de partir una altra vegada de zero. Aquests
dos equips fa dues temporades van ser els dos que van ascendir. Per a mi,
els candidats clars són el Pinell, que té un equip més jove i amb més jugadors locals, i un Masdenverge que, tot i no competir la passada campanya,
va continuar entrenant i manté part del bloc. I el més important és que està
Cristian Torta com a mister, una vegada va quedar desvinculat de l’Amposta B.
“La nostra única aspiració és competir, no pensem en pujar “, diu Cristian. Una
temporada que promet amb 17 equips confirmats i el Sant Jaume que podria
confirmar en breu. Ni el més optimista ho hagués dit fa un any. L’única mala
notícia és que només hi ha un ascens i, a més, a la campanya 23/24, quan hi
haurà un grup de Segona íntegrament ebrenc, la quarta podria quedar una
mica orfe a l’haver de pujar uns 4/5 a tercera catalana per completar la quota
total de 16 equips en aquesta categoria. Per acabar, curiosa la dada: sis equips
no poden ascendir perquè són filials del primer equip, que està a Tercera. Lògicament, podrien pujar si puja també el primer equip a Segona. Una altra dada
és la gran quantitat de jugadors que tornen a jugar. La 4 catalana es presenta
més emocionant que mai, amb un favorit i molts aspirants.
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PLANTILLES 2021/22. 4a CATALANA 					JOAQUIN CELMA
LA CAVA B
P

P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

ÀLEX CASANOVA
DAVID TOMÀS
ALBERT PAGA
ALBERT TOMÀS
ARNAU NAVARRO
FERRAN BO
FRANCESC RULL
JUANJO PAGA
RAÜL ARDERIU
RENÉ CASANOVA
SERGI NAVARRO
AARON CASANOVA
CARLOS PÉREZ
CRISTIAN PUGA
DEVON CASANOVA
IVAN LLORACH
JOAN CARLOS PONS
JOAN MARIA PORRES
SERGI FRANCH
ADRIÀ ABREDO
AGUSTÍ ALIAU
ALEIX ALIAU
DAVID CURTO
GERARD PUJOL
HÉCTOR VENTURA
KIKE BONET

OLÍMPIC B
P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

SAN JAUME
INACTIU
3
INACTIU
JUVENIL
JESÚS I MARIA
INACTIU
4
2
LA CAVA A
INACTIU
4
FFF TE
2
SANT JAUME
2
2
SANT JAUME
2
2
2
3
2
3
INACTIU
INACTIU

PROCEDÈNCIA

JOE DILL
P
3
MARIO FERRÉ
P
ROGER VINAIXA
D
JAUME ESCALONA
D
BENISSANET
ERIC ARIÑO
D
3
JORDI JOSÉ MOYA
D
3
MARCEL SABATER
D
3
EDU MELCHOR
M
JORDI SOLÉ
M
2
YASSINE
M
DAVID GAETANO JUVENTUS F BASE
M
M ROGER ESTUPIÑA
POBLA
BERNAT LLOP
M
2
M DAVID GUILLAUMET
JOSEP CELMA
DV
ASCÓ JUV
DV ROGER MONCLÚS
POBLA
IKER MELCHOR
DV
3
DV MOHA EL AOUCH
3
POL BARGALLÓ
DV
3

XERTA
P

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

GUILLEM FOLQUE
JORDI SOLE
ARTUR DOLIU
JOAN DOLIU
JOAQUIN MORALES
JORDI CHAVARRIA
JORDI CID
JORDI ROVIRA
MARC CID
XAVI HURTADO
GERARD ALEGRE
ANGEL GARCIA
GASPAR BAYARRI
JORGE RODRIGUEZ
JOTA
RUBEN CABANES
TONI CID
ORIOL FLOREZ
JOSEP MARTI
LAUREÀ
ROGER CARDONA
ROGER MARTI
GERMAN SEGARRA

LA FATARELLA
P

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

ALBERT BATISTE
SERGI RIUS
BERNAT DESCARREGA
NIL ARDEVOL
JOSÉ LUIS NAVARRETE
RAUL VAZQUEZ
GENIS SUÑER
HUSAIN
ROGER BALSEBRE
LOUSHAIN ALT
JORDI RIUS
AITOR RODRIGUEZ
ADRIÀ GIRONÉS
OMAR
SANTI MONREAL
MARTI MARTÍNEZ
CRISTIAN CRISTINO
JOAN DESCARREGA
JOSEP DESCARREGA

PERELLÓ B
P

JUGADOR

P ALEX LLAÓ
P NÉSTOR VILA
D ALBERT MAURI
D CARLOS ESPINOSA
D JOAN SABATÉ
D JOEL PALLARES
D JORDI LABORIA
D RUBEN SANCHIS
D XAVIER FARNÓS
M AYMANE ZARYOUH
M FRANC PINYOL
M JORDI BOYER
M TOMÀS FRANCH
DV ERIC PEREZ
DV JORDI PALLARÉS
DV LLUIS BLASCO
DV RUBEN BLASCO
DV VASILIO S RUSU

PROCEDÈNCIA

3
3
5
5
3
2
2
TORTOSA
INACTIU
3
5
2
ASCÓ JUV
TIVENYS
2
2
CANONJA
INACTIU
ASCÓ JUV

PROCEDÈNCIA

LA GALERA
P

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

3
5
INACTIU
INACTIU
5
5
11
5
3
2
2
11
5
5
3
INACTIU
7
2
5
INACTIU
5
5
2

INACTIU
TORTOSA B
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
INACTIU
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
JUVENIL

P

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

FAVORITS ASCENS: PINELL I MASDENVERGE
EL CAMPIÓ TAPAT: J I MARIA B
QUATRE HISTÒRICS: XERTA, TIVENYS, SANT
JAUME I GINESTAR
GRANS FILIALS: PERELLÓ, CAMARLES, LA
CAVA, OLIMPIC, AMETLLA, GANDESA I EBRE
ESCOLA
LLIGA PASSADA FOU SEGON I EN AQUESTA
DONARÀ MOLTA GUERRA: CATALÒNIA B
QUEDARÀ CINQUÈ: LA FATARELLA
EQUIPS QUE TORNEN A COMPETIR:
PERELLÓ, LA GALERA I ALDEANA B

HUGO GISBERT
SERGIO ACOSTA
VICTOR TOMÀS
DIEGO
FERRAN MIRÓ
IBRA DIAGNE
JOAN IGUAL
LLUC CID
ROMAN DIOGENE
DAVID FERNANDEZ
ALIN MATEI
EDGAR PUCHOL
ERIC BERNAD
GONZALO TOMÀS
MIGUEL ARASA
SERGI VIDELLA
KARIM LEMAALLAM
PAU MUÑOZ
YOUSEFF
JOAN PALIFA

PINELL

L’APOSTA DE CELMA
PROCEDÈNCIA

JUGADOR

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
AMPOSTA B
MASDENVERGE
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
S BÀRBARA
INACTIUO
INACTIU

PROCEDÈNCIA

AARON MARTINEZ
3
HÉCTOR MOLINA
REUS JUVENIL
JORDI SERRES
3
BIEL SERRES
EBRE ESCOLA
MARC VALLESPÍ
EBRE ESCOLA
GABRIEL MASEDO
EBRE ESCOLA
ALEJANDRO SANCHO
2
ÀLEX ESCARIUELA
2
DAVID BLASCO
3
EDU MESTRE
3
EDU MESTRE
2
DANI VELASCO
ESPAÑA CANONJA
ILIAS METALSI
MONTBRIÓ
ADNANE EL HDICHA
3
JUAN ALBERTO
3
SALVADOR PRIETO
3
CARLOS PINTILLIE
EBRE ESCOLA
ISMAEL AUBANELL
GANDESA JUV

ELS MISTERS
EQUIP

ALDEANA B
AMETLLA B
CAMARLES
EBRE ESCOLA B
GANDESA B
GINESTAR
JESÚS CATALÒNIA B
JESÚS I MARIA B
LA CAVA B
LA FATARELLA
LA GALERA
MASDENVERGE
OLIMPIC B
PERELLÓ
PINELL
SANT JAUME
TIVENYS
XERTA

MASDENVERGE
P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

MARC SUAREZ
P
4
D CARLES MARTI “GARXET”
3
CARLOS ROCA
D
5
D AGUSTI MARTI “GARXO”
2
JORDI VENTURA
D
3
VALENTI MONFORT
D
6
CARLES SOLER
D
2
ARTURO
M
6
EDU ALBIOL
M
6
EDU ROIG
M
6
JOEL RODRIGUEZ
M
6
JUAN CORTéS
M
4
DIDAC TENA
M
2
PAU TOMÀS
M
6
ERIC BORREGO
M
TORTOSA JUV
JOSEP BORRÀS
M
INACTIU
OUSSMANE
M
INACTIU
XAVI TOMÀS
DV
6
JORDI ROMEU
DV
INACTIU
ALIOU
DV
AMPOSTA JUV
CARLOS ISMAEL
D
TORTOSA JUV

TIVENYS
P

P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

ERIC BARBERÀ
ÀLEX FERNÁNDEZ
JORDI VICENTE ROIG
XAVI DE LA TORRE
YASINE CHAFIKI
FRANCESC PIÑOL
HICHAM EL KERABI
JOAN ADELL
JORDI SANZ
J L AMADOR ‘Chiqui’
MANUEL NAVARO
MIQUEL PIÑOL
RONYS ARANGURI
ADAMA THIAM
FOUAD MASGHAR
FRAN MARTIN
JOAN MIQUEL PIÑOL
JOSEP ALTADILL
OMAR
PAU MAURI
ROBERT BELTRAN

20/21

XAVI SUBIRATS
SANTI FORASTERO
XAVI VAQUER
JOEL MARTORELL
ANGEL GUIU
PAU ALEGRIA
MARIO GUERRERA
EULOGIO GINE
JORDI BARRUFET
CRISTIAN TORTA
MILIO PEDROLA
EDU MAESTRE
ANTON
IGNASI
JORDI PÉREZ

PROCEDÈNCIA

4
3
6
6
ARNES
6
LA CAVA JUV
4
5
2
2
6
4
2
4
INACTIU
5
4
FATARELLA
4
2

21/22

RAFA ESTORACH
JORDI SUBIRATS ‘TO’
FLORIN
MIKI VIDAL
JORDI SALAYET
ANTONIO MORALES
DANI FERNÁNDEZ
DAVID TORRES
EULOGIO GINÉ
JORDI DOMENECH
LAURA MATAMOROS
CRISTIAN TORTA
MILIO PEDROLA
JOAN SUBIRATS LLAÓ
EDU MAESTRE
ANTON
IGNASI
JOSEP ZUMAQUERO
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ESCACS
Xavier Mompel, amb 11 anys, aconsegueix signar
taules amb Anatoly Karpov
Campió del món entre 1975 i
1985, i campió mundial versió
FIDE entre 1993 i 1999. Anatoly
Karpov és un dels grans mestres de la història de l’escacs,
un mite d’aquest complicat
esport. Amb aquestes dades
és fàcil entendre que guanyar
o fins i tot empatar una partida davant el jugador rus és una
autèntica fita i fer-ho amb 11
anys, una cosa extraordinària.
Doncs això és el que ha aconseguit Xavier Mompel, escaquista d’11 anys de Tortosa,
capaç de signar taules amb el
mite rus.
Després de dues hores i mitja
i 44 moviments, Xavier Mompel va aconseguir que Kárpov
signés taules amb aquest jove
talent de l’escac estatal.
“Xavier el va collar molt, s’ho
va guanyar. A Karpov, com rus
que és, no li agrada regalar

res”, explica Francesc Blasco,
director esportiu del Club Escacs Valls. El petit, format al
Club Escacs Tortosa i ara jugador del Club Escacs Valls,
sorprès va acceptar i va rebre
l’aplaudiment del que va ser
campió de món d’escacs en
els 70 i 80. Jugar contra Karpov, a Xavier no el va intimidar
i sí sabia qui era. Però aquest

triomf no és casualitat Xavier
és un model de nen”, explica
el seu pare, Xavi Mompel.
“És una satisfacció per a ell, no
tant per haver signat taules,
si no per haver jugat davant
d’una llegenda dels escacs”,
reconeix Xavi Mompel, pare de
Xavier.

Xavier és de Tortosa i
ara pertany al Club
Escacs Valls, després
de formar-se al Club
Escacs Tortosa: “és
una satisfacció per
ell, no tant per haver
signat taules, si
no per haver jugat
contra una
llegenda dels escacs”,
diu el pare de Xavi.

Nota i foto: Antena 3 Notícias)

HANDBOL

CLUB PATÍ L’ALDEA

Centre d’Esports Tortosa:
Torneig Joan Sabaté Gelado

Anouk Vizcarro i Andrea silva,
bronze al Campionat d’Europa

El cap de setmana passat,
el sènior masculí del Centre
d’Esports Tortosa va fer el primer partit de pretemporada.
La principal novetat de l’equip
és el canvi a la banqueta, amb
alguna baixa i alguna alta . Enguany serà Alejandro Castro
qui portarà el sènior masculí,
ajudat per Jordi Pitarch com
a segon. En este primer matx
els tortosins van rebre al C.H.
La Salle Montcada, equip de
la primera nacional, que està
plagat de jugadors baixats de
l’Asobal per a poder pujar de
categoria. El partit va començar sense sort pels tortosins
, ja que en els primers 14 minuts no van ser capaços de fer
cap gol, sobretot per l’encert
del porter visitant, tot i això en
cap moment van desistir i van
lluitar el que no está escrit. Es
va veure un equip de primera
nacional contra un de segona

catalana, moltes categories
de diferència i que tot i això
van oferir un bon espectacle
d’handbol i amb molta esportivitat. “Bon partit per fer gana i a
esperar que comence la nostra
competició. Es preveu un bon
any”.
L’equip barceloní entrenat pel
tortosí Pau Lleixa va demostrar el seu nivell. Va fer entrega
d’una samarreta signada pels
seus jugadors a l’equip local.
Cal destacar que l’equip tortosí, des de la seva fundació, serà
el millor equip en solitari de la
província de Tarragona en la
present temporada, jugant per
segon any consecutiu a segona catalana.
El proper diumenge a les 12 h.
es celebrarà el torneig Joan
Sabaté Gelado al pavelló de
Ferreries entre els equips sèniors del C.E. Tortosa i el C.H.
Benicarló, de segona nacional.

Serà diumenge vinent, al pavelló de Ferreries
(12 h), amb un partit entre el sènior
del CE Tortosa i el del CH Benicarló
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MÉS
NOTÍCIES
PRIMERS
PARTITS DE
L’HANDBOL
CLUB PERELLÓ
Victòria del sènior de l’Handbol Club Perelló en el derbi
amistós de pretemporada
contra l’Handbol Club Ampolla
(28-25).
Partit molt interessant al
poliesportiu del Perelló. Les
locals, que actualment competeixen en Primera Catalana,
van portar sempre l’avantatge
al marcador davant de l’equip
veí de nova creació, que
enguany competirà a Segona
Catalana i que promet bastant.
Al descans es va arribar amb
el 19-11. A la segona part,
l’Ampolla va posar tota la
maquinària en marxa i va
ajustar el marcador fins el
28-25. El ritme de les dos parts
fou totalment diferent. Des
del club perellonenc destacàvem “la bona presència de
públic al pavelló i el fet que es
van donar minuts de joc ben
aprofitats a totes les jugadores”. Avui divendres, partit de
tornada a l’Ampolla.
Info: Facebook HC Perelló

LOGO HC PERELLÓ

CLUB VOLEI
ROQUETES

En júnior femenina, la patinadora del CP l’Aldea, Anouk Vizcarro, va acabar en tercer lloc
en el Campionat d’Europa celebrat a Riccione (Italia) aconseguint la medalla de bronze
amb una puntuació de 134.77.
La selecció espanyola està dirigida per Manel Villarroya, entrenador del Club Patí l’Aldea.
En categoria sènior, la patinadora del CP l’Aldea, Andrea Silva, també fou tercera d’Europa
i està classificada al mundial a

Paraguai.
Pau Garcia, patinador que entrena amb Manel i representa
al ASMR Cunit, va ser campió
d’Europa fent rècord a nivell
mundial de punts. Pere Marsinyach, patinador que també
entrena amb Manel i representa al Foment Cardoní, fou tercer d’Europa fent 2 coreografies molt sòlides i quedant-se
molt enganxat de puntuació al
segon. Els 3 van al mundial, a
Paraguai.

El Club Volei Roquetes va
informar la setmana passada
que el jugador Andy Rojas farà
també funcions d’entrenador
en la temporada del debut
històric a la Súperlliga 2. “El
receptor veneçolà farà la
funció d’entrenador/jugador”.
Els darrers dies, el club ha fet
oficials diverses renovacions.
És el cas d’Albert Tarazaga,
que seguirà una temporada
més i se suma al projecte
a Súperlliga 2. Així mateix,
també s’ha comunicat que
continuen Jaume Bertomeu,
Redu Chmali, Isak Martí, Aleix
Cerdà i Ferran Trullen.
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gastronomia

PERES
BELLA
HELENA

INGREDIENTS:
• 1 pera conference o llimonera
per cap.
• 1 litre d’aigua (si les peres són
grosses, se n’hi ha d’afegir fins a
cobrir-les);
• el 10% de sucre de la quantitat
d’aigua: 100 g (i si s’hi ha afegit
aigua, se n’hi afegeix una altra cullerada);
• una branca de canyella;
• el suc de mitja llimona.
PER A LA XOCOLATA FOSA:
• 50 g de xocolata negra
• 50 g de nata líquida (pot ser del
18%).

PREPARACIÓ:
• Peleu les peres sense tallar-ne el
branquilló. Poseu-les en un cassó o

una cassola petita amb l’aigua, el suc
de llimona i el sucre (assegureu-vos
que queden cobertes pel líquid). Poseu al damunt de les peres un tros
de paper del forn, de manera que les
peres no surin quan es coguin i el líquid sempre les cobreixi. Deixeu-les
bullir uns vint minuts i, abans d’apagar el foc, claveu-hi la punta d’un
ganivet per mirar si s’hi enfonsa el
ganivet, apagueu el foc i deixeu-les
refredar tapades amb el paper. Quan
no siguin calentes, deixeu-les reposar unes quantes hores a la nevera
perquè quedin ben amarades del
suc de cocció. Val més preparar-les
el dia abans. Traieu-les una estona
abans de la nevera per no servir-les
fredes.
Per a preparar la xocolata fosa:
• Cal preparar la xocolata al mo-

ment de servir la pera. Esbocinem
la xocolata negra i posem-ne els
bocins en un bol resistent. En un
petit cassó, fem-hi bullir la nata.
Damunt la xocolata esmicolada,
tirem-hi una mica de nata calenta
i barregem bé tots dos ingredients.
Fem aquesta operació sense deixar de batre la xocolata, fins que
hi hàgim abocat tota la nata. Posem una mica de xocolata en un
plat fondo, col·loquem-hi la pera i
banyem-la amb una mica més de
xocolata.

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
AMPOSTA
PAOLA

¿QUIERE USTED VENDER
SU FINCA CON CASA O MASÍA?

30 AÑOS CACHONDA
MORBOSA
COLOMBIANA
FRANCÉS NATURAL
PROFUNDO
GARGANTA CARICIAS
MASAJES POSTURAS
BESOS CON LENGUA
CARIÑOSA FIESTERA
AMOROSA

SE LA TASAMOS Y COMPRAMOS, AL PRECIO
LLAMENOS (ZONAS BAIX EBRE Y MONTSIA
(abstenerse corredores e inmobiliarias)

Contacto telfs:
642066150 - 688303880
Sr. Javier.
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SERVEIS // RELAX
AMPOSTA
NOVEDAD

CATALANA
Frances
natural fins
l’última
goteta...
petó negre...
petonera...

24 HORAS

SCORT

PARTICULAR
RUBIA 22 AÑITOS
DELGADITA RECIÉN
INICIANDOSE
FRANCES NATURAL
CARIÑOSA
SIMPATICA SENSUAL
AMANTE DEL BUEN
SEXO 24 HORAS

AMPOSTA

MAR CATALANA
MADURITA
DELGADITA
MORBOSA
CACHONDA
MASAJES
ERÓTICOS Y MÁS
EN AMPOSTA 24 H

632 108 591 722 854 760 617 71 69 20 616 316 395

VEN A DISFRUTAR
DE MIS SERVICIOS.
SOY
INDEPENDIENTE
EN UN LUGAR
DISCRETO.
TE ESPERO...

674 852 982

BRASILEÑA,
GUAPA, DIVERTIDA
Y CACHONDA

L’ALDEA

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

TORTOSA

VEN A
DISFRUTAR
DE SEXO,
MASAJES, UN
MOMENTO DE
RELAX.
¡PLACER A TOPE!

SE OFRECE
RELAX
CHICO DE
LATINAS,
COMPAÑIA
24 HORAS.
41 AÑOS
TAMBIÉN PARA TODAS LAS EDADES
DISCRETO, CARIÑOSO,
SERVICIO ATENTO,
GRAN HIGIENE
A HOTELES Y
PERSONAL
DOMICILIO ¡NO ESTES SOLA,

TORTOSA

TORTOSA
SEXO,
MASAJES Y
MUCHO MÁS

LLAMAME!

631 52 45 30 632 14 63 86 877 075 973

641 45 22 53

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290
comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Si estàs esperant
algun tipus d’ajut
econòmic o subvenció, amb Venus transitant per Casa VIII
pots rebre respostes
positives. A la feina
potser toca posar
límits a l’abús.

Venus fa aparició
per la Casa VII i
activa el sector de
la parella. Si en
tens, entreu en una
etapa més cordial i
afectuosa i si no en
tens, pot donar-se
alguna oportunitat.

A la feina pots viure
un ascens o una
millora salarial. La
salut entra en una
etapa sanadora si hi
havia alguna malaltia
o patologia. L’amor
pot sorgir al sector
laboral.

Venus és a la Casa V i
l’amor es pot fer present. Pot donar-se
l’inici d’una relació
sentimental. Bona
etapa per aproximar-se més als fills i
per gaudir del temps
de lleure.

Bon moment de
redecorar la llar o
fer alguna petita
reforma. Si tenies
algun conflicte familiar, entres en una
etapa més cordial i
dialogant. Penses en
un amor del passat.

Si véns d’un temps
de mal humor,
entres en una etapa
d’alegria i equilibri
interior. Et pots sentir més creatiu i vital.
S’activa la comunicació amb algú del teu
interès.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Venus al teu signe
afavoreix la connexió
amb els afectes i
aprofites per gestionar el que sents. Pot
començar una història
d’amor. Objectius laborals que comencen
a moure’s.

Etapa de reflexió
sobre el teu món
emocional/sentimental. Apliques els
aprenentatges en
aquest sector per no
tornar a partir. Cerques teràpies que
t’ajudin a relaxar-te.

Augmenten les
amistats amb noves
trobades. Diversos
amors i arribarà un
moment que tocarà
triar. A la feina convé
ser prudent i si no
estàs a gust, cerca
altres opcions.

Venus entra a
Escorpí i transita per
Casa X, activant el
sector professional.
Si esperaves una
oportunitat, ara es
podria donar. Poses
més atenció al teu
aspecte personal.

La tensió Sol/Neptú
pot inclinar-te a un
excés d’idealització.
No prenguis decisions precipitades
i no reaccions a la
provocació. Venus a
Casa IX pot portar
alguna escapada.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Valores la teva
relació de parella i
reflexiones sobre el
vostre futur. Etapa
meditativa sobre
cap on vols dirigir la
teva vida. Possibles
millores al sector
econòmic.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

AJUDEM-LOS A REVALIDAR
EL TÍTOL DE CAMPIONS DE MÓN
E

l patinatge artístic
sobre rodes es practica
individualment, en parelles o
en grup, combinant tècnica i
expressió coreogràfica sobre
un tema musical que exigeix
altes qualitats físiques i
psicològiques.
És una disciplina tècnica i acrobàtica que requereix velocitat,
potència, precisió i estil artístic.
El resultat fa que la fusió entre
aquest esport i la música sigui espectacular.
Parlem amb MariSol Tomàs, vicepresidenta del CP l’Aldea.
El Club Patí l’Aldea va ser fundat l’any 1983, i lo curiós és
que el va fundar un grup de
pares i mares aficionats al patinatge. En aquella primera
etapa no hi havia cap pista
adequada per patinar però
ara, i després dels títols i els
premis que heu aconseguit,
tot és ben diferent, no?
Buf, i tant! Els patinadors i patinadores vam començar entrenant
a una pista de formigó, i en caps
de setmanes, els pares aficionats
van començar a construir la pista descoberta de terratzo, i més
endavant, l’Ajuntament del poble
ja ens va construir el pavelló on
entrenem actualment. I la veritat
és que no podem estar més agraïts. Quant a qualitat dels entrenaments i disponibilitat de pista,
som uns privilegiats.
Em podria resumir els premis
que ha aconseguit el vostre
club?
Pel club han passat patinadors
en molt de renom a nivell mundial com podria dir-te: Júlia Ventura, campiona d’Europa i 3a del
món. Núria Gas, 5a d’Europa i 5a
del món. Elisa Tomàs, 3a d’Europa i mundialista. Andrea Silva, 3a
d’Europa i mundialista.
Anouk Vizcarro, 2a d’Espanya i 3a
d’Europa. A més a més de totes
les categories més menudes que
estan al capdavant dels campionats territorials, catalans i estatals,
i perquè encara no poden sortir
internacionalment! (riu).
En grups, tenim el nostre Xou
Petit que és l’actual campió d’Europa i del món, i a finals de mes

viatjarà a Paraguai a defensar el
títol. El nostre Xou Júnior, la cantera del petit, s’han proclamat
aquest any, campions d’Espanya
i d’Europa.
Quants patinadors/es formen
part del Club?
Sobre uns 60.
A partir de quina edat es pot
iniciar?
Des dels 4 anys.
Quantes hores s’entrena a la
setmana?
Moltes! Depèn de la categoria i
patinador i moment de la temporada, però els que estan competint a nivell nacional i internacional entrenen sobre unes 5 hores
al dia, 5 o 6 dies a la setmana.
És un esport accessible per a
la butxaca?
La veritat és que els patinadors
s’han de costejar la majoria de
despeses. El club ajuda amb el
que pot, però el patinatge és un
luxe. Hi ha moltíssima despesa:
mallots, patins, rodes, desplaçaments, competicions, viatges,
etc. I cap ingrés per al patinador.
Els pares o el mateix patinador és
qui s’ha de pagar la majoria de les
despeses.
La importància dels attrezzos.
Per al Xou, l’attrezzo és un dels
punts clau. El nostre fort és que
els attrezzos estan completament integrats amb les coreografies, i sempre són innovadors.
A l’hora de competir, quin
país és el rival més fort?
Normalment, sempre ha estat
Itàlia al capdavant, però des de fa
un temps Espanya no es queda
enrere. Argentina i Portugal també s’estan posant les piles.
Exactament, quines diferències hi ha entre el patinatge
sobre rodes i el patinatge sobre gel?
Unes quantes! El fregament de les
rodes és molt major, i per tant la
velocitat que podem agafar nosaltres és molt menor. Això fa que
sigui menys espectacular, encara
que no m’agradi dir-ho. Tot i això,
des de fa poc, el patinatge sobre
rodes s’està professionalitzant
molt més. Pel que fa al sistema de
puntuació, és molt similar al de
gel i per tant, s’ha vist una evolució en la qualitat dels patinadors i

patinadores. No cal ni dir-ho que
el patinatge sobre gel mou masses i per tant, molts diners, i els
esportistes es poden guanyar bé
la vida només patinant, en canvi
els nostres, no. Esperem algun dia
poder arribar al mateix nivell que
els patinadors sobre gel.
Per tant, se segueix considerant el patinatge en rodes
com el germà pobre del patinatge de gel?

Crec que, a poc a poc, aquesta
visió està canviant. Ara no s’entrenen les mateixes hores que
s’entrenaven abans. Ara hi ha patinadors i patinadores que estan
fent història, i ja hi ha mitjans que
tenen interès per les rodes. Crec
que en un futur aquesta visió
canviarà per complet.
Per què no participa el patinatge artístic en rodes a les
Olimpíades?
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Perquè es considera un esport
amateur, i perquè no mou grans
quantitats de diners. Però com
t’he dit les hores d’entrenament
han augmentat, l’exigència també, el sistema de puntuació és
molt més professional... Espero
poder viure algunes Olimpíades!
Esteu fent una crida amb:
“Ajuda’ns a revalidar el títol
de CAMPIONS DEL MÓN!”
Ara, el Xou petit té la possibilitat d’anar al campionat del
món a Paraguai i necessiteu
ajuda econòmica. Com us podem ajudar?
Fent la màxima difusió possible.
Que tothom que pugui aporti,
per petita que sigui, una aportació que serà benvinguda. Com
us hem explicat, aquest any no
hem pogut fer esdeveniments
per a recaptar diners, i les patinadores s’han de costejar el viatge a Paraguai, a l’altra banda de
l’oceà. Encara que quedin a podi,
no reben cap subvenció, i hem
volgut organitzar un crowdfunding perquè almenys el viatge no
l’hagin d’assumir al 100%. Aquest
és l’enllaç: https://www.gofundme.com/f/llevanos-al-mundial.
Hi ha gent que no ha volgut
donar públicament a través de
l’enllaç, però sí que ha contactat
amb nosaltres per privat. El club
té col·laboradors i patrocinadors
que també ens ajuden. Tothom
qui pugui aportar i ajudar, els hi
estarem molt agraïts.
A més, dissabte 18 de setembre, al Pavelló de l’Aldea fareu una exhibició.
Efectivament, farem una exhibició per a tothom qui vulgui entrar i veure el Xou que patinarà al
mundial i altres patinadors internacionals del club. L’aforament és
limitat, per tant, qui vulgui vindre
haurà d’estar aviat a la porta. Us
esperem!
Allí estarem!

““HI HA PATINADORS
I PATINADORES
QUE ESTAN FENT
HISTÒRIA””

