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L’Ajuntament de la Ràpita crida a la màxima participació en la consulta 
per decidir el nom del poble

                     P10

L’Ajuntament fa una crida a la màxima participació en la consulta popular del 12 d’octubre per decidir si es 

manté el nom actual del municipi (que li va posar Carles III) o es canvia per La Ràpita (nom de la població 

preexistent). “La consulta pretén donar resposta a un debat que fa moltes dècades que existeix”, 

diu l’alcalde Josep Caparrós.
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EDITORIAL

EL TEMPS BEN INVERTIT MAI ES PERD
Edita:

Totes i tots negociem. 
Dia rere dia. La mateixa 

comunicació humana 
es basa en la nostra 
capacitat negociadora o, 
en les nostres destreses 
cooperadores per 
avançar, però no ens 
confonguem: que tots 
i totes siguem capaços 
d’exercir la negociació 
no vol dir que qualsevol 
acte que compleixi uns 
mínims d’assertivitat sigui 
negociació.
Negociar és l’art de seduir. No 
és negociació arribar a la taula 
de les parts amb un guió més 
rígid que una cuirassa, o la 
incompareixença de qualse-
vol dels implicats, per les ra-
ons que siguin. Tampoc ho és 
eludir el cara a cara, guanyar 
temps, evitar la confrontació, 
ignorar a l’adversari, repetir els 
mateixos mantres... Recordem 
a Einstein quan aconsellava 
no repetir sempre lo mateix si 
s’aspirava a obtenir resultats 
diferents. Recordo que abans 
d’anar de vacances a països 

on es recomana negociar, al-
gunes de les recomanacions 
i consells que em va donar i 
que després he recordat en 
moltes altres circumstàncies, 
recomanacions que també 
poden ser molt útils en polí-
tica. Una de les primeres nor-
mes era no voler fer massa el 
viu. Quan et proposaven el 
preu inicial, no podies tirar-lo 
a la baixa de manera exagera-
da, perquè podries molestar 
el venedor. Es diu que s’ha de 
perdre al principi per guanyar 
després. Qui no recorda haver 
vist l’escena del típic espavila-
det que prova de fer el negoci 
del segle pensant que és més 
llest que el venedor? Creu 
que és perquè aconseguirà 
exercir la força (de qui té els 
diners)? Humiliant, vaja. Unes 
quantes vegades vaig veure 
com el venedor passava de fer 
negoci davant aquest panora-
ma i li tancava a l’”espavilat” 
la porta als nassos. A la Xina, 
per exemple, per negociar 
cal prendre’s un temps i xer-
rar tranquil·lament amb el teu 

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

interlocutor. Diuen els savis 
que és difícil negociar quan 
les parts desconfien; que mai 
s’ha de posar un ultimàtum 
sobre la taula en una negoci-
ació, perquè portarà les parts 
a un atzucac. Els catalans 
sempre hem estat excel·lents 
en els negocis, precisament 
per això: per ser gent seriosa, 
de paraula, i que sap veure el 
negoci més enllà del regateig 
inicial. Negociar és que totes 

les parts busquin un bé comú 
per sobre de la diferència 
d’interessos que està en l’ori-
gen o el recorregut d’un con-
flicte. Per això no serveixen 
les manipulacions espúries, ni 
abandonar o negar, ni repetir, 
ni les veritats a mitges, ni els 
asos sibil·linament guardats a 
la màniga, ni el maneig del re-
llotge com si s’acabés el món, 
perquè el temps ben invertit 
mai es perd.

Atesa la millora de la situació 
epidemiològica, es flexibi-
litza l’horari de les visites als 
pacients ingressats en zones 
verdes de l’Hospital de Torto-
sa Verge de la Cinta.
L’horari de visita dels acompa-
nyants dels pacients ingressats 
a les zones verdes d’hospita-
lització passa a ser de 13.00 a 
21.00 hores i es limita a una 
persona per pacient i dia.

A la Unitat de Medicina Inten-
siva, els acompanyants auto-
ritzats hi podran accedir de 
14.00 a 16.00 h i de 17.00 a 
19.00 h

Es recomana que els acom-
panyants siguin persones va-
cunades, i es demana que se 
n’abstinguin els menors d’edat 
i les persones que presentin 
qualsevol tipus de simpto-
matologia, que estiguin en 

Noves mesures de flexibilització de visites i acompanyants a l’Hospital 
Verge de la Cinta a partir del 14 de setembre de 2021

aïllament o que siguin contac-
tes estrets de malalts amb CO-
VID-19.

Diàriament, els acompanyants 
han de passar per Informació on 
se’ls demana el DNI i el telèfon 
i on han de lliurar signat el full 
d’Autoresponsabilitat COVID-19 
que se’ls facilita. També se’ls 
dona una etiqueta identificativa 
amb un color diferent cada dia.

La resta de mesures són les 
mateixes que s’havien adoptat 
anteriorment i es recorden tot 
seguit.

Continuen restringides totes les 
visites d’acompanyants per als 
pacients ingressats en zones 
vermelles (zona COVID-19).

Els pacients de consultes exter-
nes i urgències hi han d’acudir 
sols, exceptuant els que com-

pleixen criteris de dependència, 
els pacients pediàtrics, els pa-
cients oncològics, les pacients 
obstètriques o els que es troben 
en procés de final de la vida. 

Pel que fa als pacients que van 
a quiròfans, els acompanyants 
només poden accedir fins l’àrea 
d’Informació on han de facilitar 
el telèfon al personal adminis-
tratiu que els farà la recepció 
quirúrgica, perquè els professi-

onals responsables del paci-
ent els truquin en acabar la 
intervenció.

La porta principal de l’HTVC 
romandrà oberta de 7.00 a 
23.00 h, de dilluns a diu-
menge; l’entrada del Servei 
Rehabilitació és la recoma-
nada per als professionals i la 
de Consultes Externes, per a 
les persones que van a visi-
tar-s’hi. 
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EL PROCICAT 
PRÓRROGA LES 
MESURES DE 
CONTENCIÓ 
El Govern de la Generalitat 
ha aprovat, en el marc del 
Procicat, la pròrroga de les 
mesures de contenció de la 
covid-19 a Catalunya publi-
cades la setmana passada. 
No obstant això, la nova re-
solució, que entrarà en vigor 
avui divendres, 17 de setem-
bre, i té una vigència de set 
dies, sí que preveu l’accep-
tació del pla presentat pel 
Departament de Cultura que 
permetrà accelerar la recu-
peració de l’activitat castelle-
ra. La resta de mesures apro-
vades la setmana passada 
continuen vigents.

Representants del territori exposen el rebuig a la 
MAT al subdelegat del govern espanyol 

Una representació d’alcaldes i 
membres dels consells comar-
cals del Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre i Baix Penedès 
afectats per la línia de Molt Alta 
Tensió (MAT) que Forestalia vol 
fer entre l’Aragó i Begues (Baix 
Llobregat) s’han reunit aquest 
dijous amb el subdelegat del 
govern espanyol a Tarragona. 
La raó era expressar la “una-
nimitat” del territori contra el 
projecte i entregar els informes 
jurídics, ambientals i tècnics 
que han fet servir com a base 
per presentar al·legacions a la 
MAT.  La presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim, ha expressat 
que des de la seva comarca i 
la Terra Alta ja són productors 

d’energia eòlica, nuclear i foto-
voltaica i que, per tant, coneixen 
la qüestió. “La por que tenim és 
que una línia tan sobredimen-
sionada encobreix alguna cosa 
que no sabem”, ha dit. De fet, la 
MAT de Forestalia preveu trans-
portar l’energia que es generin 
en cinc parcs eòlics i fotovol-
taics, però té una capacitat per 
moure l’equivalent a la produc-
ció de deu centrals nuclears. A 

CAMPANYA DE LA 
SEGA 
La campanya de la sega de 
l’arròs ha començat al delta 
de l’Ebre amb la previsió 
de superar els 130 milions 
de quilos. Malgrat els forts 
aiguats del passat 1 de 
setembre, la planta de l’arròs 
ha resistit bé la intensitat 
del temporal i no es preveu 
que hi hagi minves impor-
tants en la producció. A més, 
els arrossaires confien que 
enguany s’apugi el preu de 
l’arròs.

FRENAR LA 
DESPOBLACIÓ 
PIMEC Terres de l’Ebre s’ha 
reunit amb el delegat del 
Govern, Albert Salvadó, i el 
director territorial d’Empresa, 
Adam Tomàs. Es considera 
fonamental combatre la 
despoblació per poder reac-
tivar l’activitat comercial i 
econòmica. També han recor-
dat la necessitat d’impulsar 
mesures concretes per aturar 
la regressió del delta.

DANYS DE LA 
PEDREGADA 
Els cellers de la Denomi-
nació d’Origen Terra Alta, 
immersos en la campanya de 
verema, han vist afectada la 
collita d’enguany a causa de 
la forta pedregada caiguda 
a la comarca la matinada de 
dijous. La calamarsada ha 
afectat diverses poblacions 
de la Terra Alta, principal-
ment  Batea i Caseres.

BREUS

més, Carim també s’ha felicitat 
perquè els municipis i consells 
comarcals han estat capaços 
de presentar al·legacions dins el 

termini tot i la complexitat del 
projecte i que es va presentar 
durant les vacances. (més info 
a la plana 14)

Alcaldes i consells 
comarcals posen en 

valor la “unanimitat” 
respecte el projecte de 

Forestalia

ACTUALITAT

Les dades epidemiològiques 
s’estabilitzen a 

les Terres de l’Ebre
La regió sanitària de les Ter-
res de l’Ebre, en dades d’ahir 
dijous, acumula, des de l’inici 
de la pandèmia, 14.179 ca-
sos confirmats per PCR o TA. 
Setmana passada eren 14.081 
(en una setmana han hagut 
98 casos).
En aquesta regió han mort 
189 persones des de l’inici de 
la pandèmia (setmana passa-
da 188).
El risc de rebrot se situa en 
109. Tenen un risc alt el Baix 
Ebre (137) i el Montsià (139) i 
la Terra Alta (177) i mitjà-baix 
la Ribera d’Ebre (59). 

La incidència a 7 dies és de 51 
(setmana passada 43). 
El 4,5% de les proves que es 
fan surten positives (setma-
na passada 2,71). L’Rt està, en 
dades d’ahir, en 1,06. 
Actualment hi ha 16 paci-
ents ingressats per Covid-19 
a centres hospitalaris de les 
Terres de l’Ebre (5 a planta del 
Verge de la cinta i 11 a planta 
del de la Santa Creu de Je-
sús). 
A hores d’ara, hi ha 6 pacients 
a la UCI del Verge de la Cinta.
Els vacunats de la primera 
dosi arriben a les Terres de 

l’Ebre a 134.451 (73,8%) i a 
130.677 (71,7%) persones amb 
la pauta completa. 
La pressió assistencial, en els 
darrers dies, es manté esta-
ble. 
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CONFERÈNCIA 
INSTITUCIONAL 
DE LA DIADA 
La conferència institucional 
de l’Ajuntament de Tortosa 
amb motiu de la Diada Naci-
onal de Catalunya tindrà lloc,  
avui divendres. Motius de 
salut van fer que traslladar la 
data a la setmana següent. 
L’encarregat de pronunciar 
la conferència és el president 
de la Colla Gegantera de 
Tortosa, Joan Carles Bonfill. 
La nova data coincidieix amb 
l’inici de la celebració de la 
Ciutat Gegantera, que es 
desenvoluparà aquest cap 
de setmana del 17 al 19 de 
setembre.

MARC PARROT 
Ahir va fer-se la presentació 
del concert ‘Ombres de Plata‘ 
del polifacètic músic Marc 
Parrot que es durà a terme el 
divendres dia 8 d’octubre, a 
les 20.30 h, al Teatre Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa.

TERRES TRAVEL 
FESTIVAL 
Terres Travel Festival, el 
certamen de cinema turístic 
de Tortosa, ha guardonat la 
pel·lícula australiana ‘Seek 
Different’, del realitzador 
Mark Toia i produïda per Keri 
Grant. La cinta ‘From Trash to 
Treasure: turning negatives 
into positives’, de la realitza-
dora Lara Lee i produïda per 
Cultures of Resistance Films 
s’ha emportat el premi Terres 
de l’Ebre com a Millor Film de 
Promoció de la Sostenibilitat. 
Entre els guardonats, també 
destaquen el realitzador 
tortosí Ramon Balagué i el 
deltebrenc Albert Vidal.

VEHICLES 
ELÈCTRICS 
Tortosa consolida a l’alça l’ús 
de vehicles elèctrics a la ciu-
tat després de la posada en 
servei dels nous carregadors. 
L’Ajuntament treballa per 
ampliar la xarxa amb la 
instal·lació de més aparells al 
municipi.

BREUS S’ACTIVARAN L’1 D’OCTUBRE
En marxa, el període per a les inscripcions 
d’establiments adherits als Bons Tortosa

Els establiments de comerç, 
hostaleria i serveis de la ciu-
tat que vulguen afegir-se a 
l’activació dels Bons Tortosa 
ja poden formalitzar les seues 
inscripcions. Es poden fer mit-
jançant el formulari de la web 
bons.tortosa.cat, on també es 
va actualitzant el llistat de ne-
gocis que formen part de la 
campanya. Actualment, la xifra 
ja se situa al voltant del cente-
nar, tot i que la previsió és que 
s’augmente encara més durant 
els pròxims dies.
L’Ajuntament ha impulsat la 
creació dels Bons Tortosa, jun-
tament amb la Cambra de Co-
merç de Tortosa, que s’encar-
rega de la part logística, i de la 
Federació de Comerç Tortosa 

Més. L’objectiu és incentivar 
l’activitat econòmica al comerç 
local mitjançant l’activació 
d’uns vals de descompte que 
la ciutadania podrà fer efec-
tius amb les seues compres. 
Amb esta finalitat, l’Ajuntament 
ha destinat 400.000 euros del 
pressupost municipal perquè 
puguen activar-se en forma de 
bons, amb un valor de 5 euros. 
D’esta manera, s’uneixen a les 
dos línies d’ajudes que l’Ajun-
tament va activar per ajudar els 

comerços que van estar obli-
gats a tancar durant el confi-
nament, aleshores amb ajuts 
directes a cada establiment de 
400 euros en cadascuna de les 
dos línies. Amb l’actual cam-
panya dels Bons Tortosa, cada 

ciutadà podrà aconseguir qua-
tre vals, amb un valor total de 
20 euros. Els podrà bescanviar 
a algun dels establiments ad-
herits, que estaran identificats 
amb unes enganxines a l’apa-
rador.

La campanya ja compta 
amb prop d’un centenar 

de comerços

La Banda Municipal de Música 
lamenta la mort de Tomàs Colomé
Tortosa ha acomiadat el 
músic Tomàs Colomé Ve-
ricat, conegut com a Maso, 
mort diumenge a 78 anys. 
Es tracta d’un referent de la 
música i més concretament, 
de la Banda Municipal de 
Tortosa: en va ser membre, 
de manera ininterrompuda, 
durant més de 60 anys, fet 
que el convertia en el músic 
en actiu que més anys por-
tava vinculat amb la forma-
ció. Només una malaltia va 
fer que se n’hagués d’apartar 
i que deixés de dur a terme 
la que era una de les seues 

grans aficions. 
La Banda Municipal de Músi-
ca de Tortosa i l’Ajuntament 
manifesten el seu pesar per 
la pèrdua de Tomàs Colomé.

Propostes per descobrir el 
patrimoni, amb motiu del Dia 

Mundial del Turisme
El cap de setmana del 24 al 26 
de setembre, el patrimoni de 
Tortosa serà protagonista dels 
actes organitzats per l’Ajunta-
ment, un any més, amb motiu 
del Dia Mundial del Turisme. 
El programa inclou més de 
30 propostes, que permeten 
descobrir diversos elements 
singulars de la ciutat. Les jor-
nades permetran participar de 
visites guiades a la Catedral; 
les fortificacions del Bonet i 
de les Avançades; el refugi an-

tiaeri; l’antic escorxador, seu 
de l’actual Museu de Tortosa; 
el modernisme, o els Jardins 
del Príncep, entre d’altres. 
Juntament amb estes activi-
tats, també es podrà navegar 
pel riu Ebre o endinsar-se en 
la Tortosa del Renaixement. El 
llistat complet es podrà con-
sultar a la web tortosaturisme.
cat i a agenda.tortosa.cat. Per 
participar-hi cal reservar l’en-
trada, ja que la capacitat és li-
mitada en tots els casos. 

Localitzen i destrueixen una 
granada de mà de la guerra civil 

La Guàrdia Civil ha retirat i 
destruït una granada de mà 
de la guerra civil espanyola a 
Tortosa. La va trobar aquest 
dimecres a la tarda una veïna 
que netejava les golfes del seu 
habitatge. El personal del grup 
de desactivació d’explosius 
(GEDEX) va verificar l’artefac-
te, que estava en mal estat de 
conservació, però tenia càr-
rega explosiva i es va detonar 
en un espai habilitat per des-
truir-la. La Guàrdia Civil remar-
ca que no s’han de manipular 
aquest tipus d’objectes i co-

municar-los la troballa perquè 
se’n facin càrrec. (ACN/GC)

 Tortosa tindrà una casa 
‘Barnahus’

El Departament de Drets 
Socials vol estendre el 
projecte ‘Barnahus’ per 
tot el territori. Es tracta 
del model nòrdic d’aten-
ció a les víctimes d’abús 
sexual infantil, unes “cases 
amables”, com ha expli-
cat la consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera, 
on es concentren tots els 
recursos que necessiten 
aquests infants. L’Ajun-
tament de Tortosa cedirà 
terrenys municipals per 
construir-ne una a les Ter-
res de l’Ebre. La conse-

lleria i el consistori també 
han analitzat com ampliar 
el parc d’habitatge soci-
al a la ciutat amb els fons 
europeus i han revisat el 
contracte programa per 
als anys vinents amb l’ob-
jectiu de millorar el fi-
nançament, els ajuts, els 
convenis laborals o el pro-
grama d’acollida de joves 
migrants no acompanyats, 
entre d’altres. 
Cervera va reunir-se 
aquest dimecres amb els 
ajuntaments d’Amposta i 
Tortosa i Deltebre.
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COPAGAMENT 
DEL SERVEI DE 
TRANSPORT 
ADAPTAT 
Durant el ple del consell 
Comarcal del Montsià també 
s’ha aprovat l’ordenança 
dels preus públics del Servei 
de Transport Adaptat en el 
que l’ens comarcal hi farà 
un copagament d’1 euro 
per viatge. «En el cas que hi 
hagi una familia vulnerable 
o alguna persona usuària 
que no pugui fer front al cost 
dels bitllets ens centrarem en 
Serveis Socials per solucionar 
el problema», afegia el presi-
dent, Joan Roig. Durant la 
sessió també s’ha fet dació de 
compte del personal eventual 
2021, del tercer trimestre, 
de decrets de presidència i 
gerència i dels acords de Junta 
de Govern. En finalitzar el ple 
la consellera canareva, Neus 
Sancho, del grup PSC-CP ha 
agraït a tots els municipis que 
han donat suport a Alcanar. 
Un agraïment que se suma 
al del president del Consell i 
alcalde d’Alcanar, Joan Roig, 
just abans d’iniciar el ple.

RECONEIXEMENT
Homenatge a la Policia 
Local i Protecció Civil

L’auditori Octavi Ruiz de la Lira 
Ampostina fou l’escenarid’un 
nou Dia de la Policia Local i de 
Protecció Civil d’Amposta. El 
tercer que se celebra des que es 
fes la primera edició l’any 2018. 
Una jornada que serveix per 
homenatjar aquells agents que 
han destacat per alguna actu-
ació meritòria, així com també 
per reconèixer la tasca feta pel 
personal voluntari de Protecció 
Civil i per la col.laboració que 
ambdós cossos reben per part 

de la ciutadania. Tambées va 
fer el reconeixement als agents 
jubilats en els darrers dos anys: 
Salvador Galo i Ramon Nadal. 
Aquest darrer també va rebre 
la medalla d’or per destacar ex-
traordinàriament en la pràctica 
del servei i en l’acompliment de 
les funcions pròpies del càrrec. 
Així mateix, la va rebre l’Inspec-
tor Josep Massana Iniesta, per 
la seva excel.lent trajectòria, 
implicació i dedicació profes-
sional.

CONSELL COMARCAL
Plenari
El ple comarcal de setembre 
s’ha iniciat amb la presa de 
possessió de Susanna Sanc-
ho Maigí, com a consellera de 
l’equip de govern d’ERC-AM, 
per rellevar a Miquel Subirats, 
ara diputat de Tarragona. Subi-
rats ha estat 2 anys al capda-
vant de l’Àrea de Medi Ambient 
i Protecció Civil. Al ple s’ha 
aprovat el canvi de represen-
tants de la corporació en òr-
gans col·legiats que represen-
tava el conseller sortint.  
Susanna Sancho, el relleva en la 
representació del Consell Rec-
tor del Parc Natural del Delta i 
del Consorci per a la Gestió de 
Residus Urbans de la Comarca, 
mentre que en representació 
de l’Agrupació Defensa Vege-
tal control Mosca Olivera, el 
substitueix Araceli Villalbí, en la 
de la Taula de Mobilitat, Núria 
Marco i en Consell Rector de 
l’IDECE Manuel Crespo com a 
titular i Susanna Sancho com 
a substituta. Aquest punt s’ha 
aprovat amb les abstencions 
de l’oposició.

La iniciativa –Montsià Clean 
Up Challenge- impulsada en-
tre el Consell Comarcal del 
Montsià i Catalunya Clean Up 
Challenge i la col·laboració de 
tots els ajuntaments adherits, 
amb el lema “Convertim el 
Montsià en la comarca més 
neta”, pretén motivar a totes 
les veïnes i veïns de la comar-
ca a recollir els residus que es 
troben en els espais naturals. 
L’acció d’aquest cap de setma-
na és a la que hi participaran 
més municipis fins al moment, 
10 dels 13 que son i havent or-
ganitzat un total d’11 activitats. 
Alcanar ha sigut el municipi 
que ha organitzat dos reco-
llides. Després de les inunda-
cions dasseguren que encara 
tenen molta feina a fer. Godall 
encetarà la marató de neteges 
avui divendres la tarda. 
La Sénia farà la neteja el cap de 
setmana següent, el dissabte 
25.
(més info a la plana 10)

DIA MUNDIAL 
DEL CLEAN UP
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PLE DE DELTEBRE 
Els republicans van presentar 
dos mocions al ple ordinari 
de dimecres. Una, per exigir 
mesures que frenin l’escalada 
de preus de l’electricitat i 
l’altra per promoure l’acollida 
i l’asil de persones refugia-
des de l’Afganistan i per la 
defensa dels drets humans.  
Totes dues foren aprovades 
per unanimitat. 
D’altra banda, aquesta 
setmana, el portaveu Joan 
Alginet i la presidenta de la 
secció local d’ERC Deltebre 
i regidora, Vanessa Callau, 
han valorat l’inici del curs 
escolar que va començar 
dilluns, i que ha comportat la 
tornada a les aules amb una 
situació diferent a la de fa un 
any. Així mateix Alginet ha 
valorat també els aiguats de 
els últims dies a les Terres 
de l’Ebre i concretament 
l’afectació al municipi: “els 
problemes d’inundacions 
s’han de resoldre de manera 
imminent”. Finalment, ERC 
també ha fet una valoració 
crítica del model participatiu 
dels diners de Festes Majors, 
com ja van denunciar fa unes 
setmanes.

L’AMETLLA  
L’Ajuntament duplica les 
hores d’estacionament de 
franc durant el període de 
temporada baixa. D’aquesta 
manera, es passa de les 3 
hores actuals al doble, és a dir 
els abonats poden estacionar 
6 hores seguides, entre les 
9 i les 24 h, sense cap cost. 
Un cop passades, el preu per 
hora és de 3 euros com ja és 
vigent. Durant la franja noc-
turna –entre les 0 i les 9 h– es 
pot aparcar sense cap cost.

JESÚS  
La zona esportiva de Jesús es 
completa amb un nou espai 
pensat perquè grans i menuts. 
A més, tal com es va veure en 
la darrera Festa Major, l’espai 
també ofereix possibilitats de 
realitzar actes lúdics, culturals 
i festius. 

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE

 “Encetem el curs escolar amb restriccions però amb l’experiència 
de l’èxit aconseguit l’any passat amb escoles obertes i segures”

La directora territorial 
d’Educació de les Terres de 
l’Ebre, Montserrat Perelló, va 
presentar les dades del nou 
curs escolar 2021-2022 a les 
comarques ebrenques que 
es va iniciar el dilluns, 13 de 
setembre, amb un total de 
26.628 alumnes, amb menys 
alumnat a 2n cicle d’Infantil 
i un lleuger increment a Pri-
mària i Secundària.
La directora territoria d’Edu-
cació va voler agrair l’esforç 

de tothom durant el curs 
passat. Montserrat Perelló 
ha destacat que afronten 
el nou curs escolar “encara 
amb restriccions però, amb 
l’experiència de l’any passat, 
i superada la por i incertesa 
d’aquells moments, si bé 
sense refiar-nos, enguany 
mantenim les mesures de 
protecció i amb gran part 
de la comunitat educativa 
immunitzada, confiem tenir 
també un bon curs”.

S’aprova el compte general: “l’Ajuntament 
manté l’endeutament en mínims històrics”

El ple de l’Ajuntament va donar 
compte dimecres de la renúncia 
de dos membres del govern mu-
nicipal d’Enlairem. Es tracta de la 
primera tinent d’alcaldia, Elisa-
beth Tomàs, i del regidor d’Imat-
ge de Poble, polítiques Ambien-
tals i platges, Joan Lucas. Els dos 
regidors han decidit fer un pas al 
costat “per motius professionals” 
en este últim tram de legislatura 
en el que el govern d’Enlairem 
Deltebre té previst donar el mà-
xim impuls a l’acció de govern.
La renúncia de Tomàs i Lucas es 
va fer al ple municipal i a partir 
d’ara es treballa ja en la incor-
poració dels nous membres de 
govern que els substituiran i que 
seran Rosa Royo i Kilian Franch, 
que ja va ser regidor en l’anterior 
legislatura.

En el ple ordinari del mes de se-
tembre també es va aprovar el 
compte general del 2021, uns 
comptes que segons el govern 
municipal demostren el bon tre-
ball fet en els darrers anys per 
posar ordre als comptes munici-
pals. “L’any 2020 contempla l’es-
tabilització de l’endeutament en 
mínims històrics, amb una ràtio 
del 44% (lluny de la ràtio de l’any 
2014, la qual es situava al 83%), 
i un romanent de tresoreria 
que supera els 4.600.000€”. El 
compte general de l’Ajuntament 
fou aprovat amb els vots favora-
bles d’Enlairem i el PSC, i l’abs-
tenció d’ERC.
Al Ple també es va aprovar (amb 
els vots favorables d’Enlairem, i 
les abstencions d’ERC i el PSC) 
el darrer tràmit per a elevar a 

la Comissió Assessora Jurídica 
de la Generalitat la revisió del 
contracte de subministrament 
d’aigua potable. El govern mu-
nicipal vol revocar el contracte 
que té vigència fins al 2037, “ja 
que actualment la xarxa presen-
ta moltíssimes deficiències amb 
pèrdues de fins al 70%”.

Darrer plenari dels 
regidors de govern,
Elisabeth Tomàs i 

Joan Lucas

L’Ametlla: nova estació 
depuradora a les 

urbanitzacions nord
Aquatec és l’empresa amb qui 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha signat el contracte per 
redactar el projecte construc-
tiu de Sanejament i Depuració 
de les urbanitzacions del nord 
de l’Ametlla de Mar i l’Alma-
drava. Un projecte que té un 
cost de 211.000 euros amb 
IVA. La nova estació depura-
dora anirà situada entre Sant 
Jordi i Calafat, com a amplia-
ció de la ja existent de Marina 
Sant Jordi, i donarà servei a 
tota la zona de les urbanitza-
cions nord, des de Tres Cales 

1ª Fase fins a l’Almadrava. Un 
servei que posarà fi a les pro-
blemàtiques històriques amb 
el sanejament i depuració de 
les aigües residuals a les urba-
nitzacions nord. El president 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura: “és un pro-
jecte molt necessari, que cada 
cop està és a prop de fer-se 
realitat”. L’alcalde de l’Ametlla 
i conseller d’Hisenda del Con-
sell, Jordi Gaseni: “és un pas 
ferm per solucionar aquesta 
situació urbanística històrica”.
(La Cala Ràdio)

Irene Fornós, nova directora 
del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 

El Govern ha aprovat aquest 
dimarts el nomenament d’Ire-
ne Fornós i Curto com a nova 
directora del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya.
Nascuda l’any 1980, té estudis 
de Dret per la Universitat de 
Barcelona. Durant 12 anys ha 
treballat a Montepio Conduc-
tors de Tortosa, una entitat 
mutualista de previsió social 
sense afany de lucre, on ha 
ocupat diferents responsabili-
tats. Fornós ha estat diputada 
al Parlament del desembre de 

2017 a desembre del 2020, i 
té també una trajectòria en 
moviments socials i entitats 
de la societat civil.
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FESTA MAJOR  
El cap de setmana passat va 
tenir  lloc la proclamació de la 
Reina de festes, Reina infantil, 
pubilles, pubilletes, hereus i 
hereus infantils, que repre-
sentaran al poble de Bítem, i 
imposició de bandes a càrrec 
de l’alcaldessa-Presidenta de 
l’EMD, Lourdes Domènech, 
i de  l’Alcaldessa de Tortosa, 
Mertitxell Roigé.  El pregó de 
la Festa Major fou a càrrec de 
Vicky Maigí i Barreda, veïna 
de Bítem i periodista d’es-
ports del Canal 21 i Ràdio Tor-
tosa. Aquest cap de setmana, 
es duran a terme més actes 
festius en honor a la patrona 
la Mare de Déu de l’Oliva. 

CAMPIONA DE 
L’OPEN 
D’ESPANYA BTT  
Arantxa Salvadó ha culminat 
una excel·lent ui regular ac-
tuació a l’Open d’Espanya de 
Maratón BTT, proclamant-se 
campiona amb molta solvèn-
cia. La ciclista camarlenca 
del Gobik Factory Team, va 
arribar a l’última cita amb una 
bona renda a la classificació 
general. “Darrere d’aquest 
mallot hi ha molt de Treball. 
Gràcies a tots els que han fet 
possible l’èxit, al meu equip i 
entrenador, al cap de la meua 
feina que m’ajuda a compagi-
nar el treball amb els entrena-
ments i viatges, a la família, 
els amics i a totes les perso-
nes que m’han recolzat, estic 
molt feliç per les nombroses 
mostres d’afecte i missatges 
rebuts“. /Delta.cat

DEIXALLERIA 
MÒBIL  
Degut als aiguats de les 
poblacions veïnes, els dies 
21/09/2021 i 22/09/2021 no hi 
haurà servei deixalleria mòbil.
Les properes dates seran 
dijous, 30/09/2021 i diven-
dres, 01/10/2021. Pel que fa als 
voluminosos, l’Ajuntament ha 
informat que la recollida serà 
dijous 23 de setembre.

BÍTEM

CAMARLES

ALDOVER

AMPOLLA

Avui divendres, a partir de les 
17 hores, a l’hotel Flamingo 
de l’Ampolla, se celebraran 
les 3es Jornades de Dòmino 
Infantil. Hi haurà una classe 
magistral de dòmino a càrrec 
del president d’honor del Club 
de Dòmino l’Ampolla, Ramón 
Piñana; el campionat mixt 
amb equips formats per un 
nen o nena fent parella amb 
un familiar o amic; una xoco-
latada i obsequis per a tots els 
i les participants. També demà 
dissabte 18 i diumenge, a par-
tir de les 10 hores, a l’hotel 
Flamingo de l’Ampolla, es dis-
putarà el XVIII Open Internaci-
onal de Dòmino de Sant Joan. 
El primer dia, a partir de les 9 
hores, tindran lloc les inscrip-
cions. Finalment, demà,  a les 
19 hores, a l’avinguda Maríti-
ma de l’Ampolla, es donarà el 
tret de sortida als 10.000 de 
l’Ampolla Running Series. Els 
i les participants poden optar 
per dues distàncies: 5 o 10 
quilòmetres.

Activitats 
del cap de 
setmana

CAMARLES

La regidoria de medi ambient 
de l’Ajuntament de Camarles 
continua millorant l’eficiència 
energètica del municipi amb la 
substitució de les lluminàries 
del camp de futbol municipal 
Pla de barra. Modernització 
que ajudarà a baixar la despesa 
pública de llum, amb el conse-
güent estalvi municipal.
El camp de futbol Pla de Barra 
té un ús intensiu durant l’any, 
amb entrenaments de dilluns a 
divendres i partits cada cap de 
setmana. En conseqüència, la 
despesa energètica pel que fa 
a l’enllumenat és molt elevada. 
Actualmenthi ha un consum de 
27.000 watts, que amb el nou 
sistema de làmpades LED es 
reduirà a 5.000 watts. El nou 
sistema d’il·luminació té un 
cost d’uns set mil euros. “Vo-
lem el millor per a la nostra ciu-
tadania i la preservació del medi 
ambient que és el que deixarem 
a les generacions”, diu Miguel 
Olid, regidor de medi ambient 
de Camarles. (Delta.cat)

Canvi de les 
lluminàries 
del camp de 

futbol

ROQUETES

Dissabte passat 11 de setem-
bre, Roquetes va celebrar la 
Diada Nacional amb la xerrada 
institucional a càrrec del Club 
BTT Terres de l’Ebre. L’acte 
es va dur a terme a la sala de 
plens de l’Ajuntament. L’alcal-
de, Paco Gas, va lloar la tasca 
que durant anys porta a terme 
el Club BTT Terres de l’Ebre. 
Gemma Rossell, representant 
del Club BTT Terres de l’Ebre, 
fou l’encarregada de fer el par-
lament, fent un repàs a la his-
tòria de l’entitat lligat amb el 
sentiment de què representa la 
Diada Nacional de Catalunya. 
A continuació l’alcalde, va fer 
la lectura del manifest redac-
tat per l’Associació Catalana 
de Municipis relatiu a la Diada 
centrat en el tema del muni-
cipalisme. L’acte institucional 
va finalitzar amb la hissada de 
les banderes a la façana princi-
pal de l’Ajuntament, mentre la 
Coral Preludi a Caro ha cantat 
el cant de la senyera i l’himne 
dels segadors. 
(Roquetes Comunicació)

Actes per 
commemorar 

la Diada

TIVENYS

L’ajuntament comunica que a 
partir d’avui divendres es po-
dran adquirir els seients per 
als actes de sant Miquel.
Des de les 8.30h i fins les 
13.30h a la recepció de 
l’ajuntament.
Tots els seients s’han d’ad-
quirir prèviament tan als ac-
tes de pagament com als gra-
tuïts. 
Els menors de 16 anys no pa-
guen però han d’estar regis-
trats igualment.
Es recomana la compra con-
junta de familiars i amics que 
vulguin seure junts, ja que 
les cadires seran assignades 
correlativament i s’hauran 
de mantenir durant tot l’ac-
te, prioritzant els passadissos 
per a cadires de rodes i cot-
xets.
“Demanem que seguiu en tot 
moment les indicacions dels 
treballadors i treballadores 
per adquirir les entrades de 
forma ordenada”.

Festes 
de 

Sant Miquel 
2021

Setmana Europea de la Mobilitat
Del 16 al 22 de setembre se 
celebra a Catalunya la Setma-
na Europea de la Mobilitat que 
promou hàbits de mobilitat 
més sostenibles, segurs i salu-
dables com són els desplaça-
ments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb vehi-
cle elèctric, i també visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, la millora de la 
qualitat de l’aire i la reducció 
de la contaminació. En l’àmbit 
europeu, l’any passat, es van 

adherir a la Setmana més de 
2.800 ciutats i pobles, i l’Aldea 
va ser un dels 227 pobles ca-
talans adherits a la campanya.
 Xavier Royo Alcalde de l’Al-
dea: “Dintre de la Setmana 
Europea de la Mobilitat, hem 
volgut que L’Aldea, estigués 
present i més que som un 
municipi que apostem deci-
didament per disposar d’una 
gran xarxa de carrils bicis i 
vies verdes tant per dintre del 
nucli urbà, com de connexió 
a altres municipis. Aquest any, 
precisament farem dos jor-
nades de conscienciació als 
dos col·legis perquè utilitzen 
els carrils bicis durant els seus 
desplaçaments i finalitzarem 
en una caminada popular pels 
espais verds i entorn natural 
de L’Aldea”. Entre les activi-
tats, avui divendres hi ha sor-

tida amb bicicleta des de l’es-
cola  21 d’Abril per part del seu 
alumnat ( 4t, 5è i 6è) i dimarts 
la farandes de l’escola Maria 
Garcia Cabanes per part del 

seu alumnat (4t, 5è i 6è). Per 
últim, diumenge 26 hi ha una 
caminada popular per conèi-
xer els espais verds i entorn 
naturals del municipi. 

L’ALDEA

“Som un municipi que 
apostem decididament 

per disposar d’una 
gran xarxa de carrils 
bici i de vies verdes”

Imatge de la ruta de la caminada, del dia 26.
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‘LA RÀPITA 
LLEGEIX’ 
L’Ajuntament engega, aquest 
curs 2021-22, el programa ‘La 
Ràpita llegeix’, un projecte 
que pretén aglutinar totes les 
activitats vinculades al món 
de la lectura que s’organitzen 
a la Ràpita i els recursos que 
es destinen per promoure el 
gust per la lectura a tots els 
sectors i edats de la població.
Amb aquest projecte, el con-
sistori vol formar ciutadans 
compromesos i responsables 
per a la millora del seu interès 
per l’entorn social i cultural, 
partint de l’activitat lectora 
com a recurs per ampliar la 
visió del món. De la mateixa 
manera que, aconseguir que 
més ciutadans tinguin la lec-
tura com un hàbit consolidat.

CULTURA 
La sala de conferències de la 
Confraria de Pescadors Verge 
del Carme de la Ràpita va 
acollir la presentació del llibre 
‘Francesc Calduch i Juan. Una 
vida dedicada a la mar’, de 
Daniel B. Calduch i Cid.

LA RÀPITA

Suport per a la continuïtat de l’activitat 
i la connexió marítima de les salines 
de la Trinitat amb el port de la Ràpita

Durant aquestes darreres setmanes, 
a Infosa, “empresa que gestionem les 
Salines de la Trinitat, hem programat 
una sèrie de visites de representants 
de les administracions, amb l’objectiu 
d’aprofitar la salinada per explicar-los 
tot el procés de producció, transfor-
mació i expedició de la sal, i les seves 

conseqüències ambientals i socioeco-
nòmiques. Les visites institucionals 
també han servit per comentar amb 
els representants les conseqüències 
dels temporals i la preservació dels 
valors ambientals de les salines, i els 
detalls de projectes de futur com l’ex-
pedició marítima de la sal”.

Actes ecologistes de l’Euroregió, 
demà dissabte, a la Badia dels Alfacs 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània coordina una jornada conjunta de recollida de 
residus en els tres territoris que la componen: les Illes Balears, Catalunya i la Re-
gió d’Occitània. 
Simultàniament, en tres parcs naturals litorals, voluntaris es mobilitzaran el dia 18 
de setembre per a una acció de neteja i de sensibilització, que també permetrà 
fer arribar les propostes de mesures preventives als càrrecs electes concernits 
de cada regió. Així, el matí de demà dissabte 18 de setembre, les persones vo-
luntàries estaran a les zones seleccionades dels parcs naturals del Delta de l’Ebre 
(Catalunya), Reserva natural de s’Albufereta (Illes Balears) i PNR de la Narbonnaise 
(Occitània). Seran supervisades per les agències i autoritats responsables, que 
els proporcionaran l’equip necessari (guants, bosses, etc.) i els explicaran els di-
ferents tipus de residus a recollir i caracteritzar. Vidres, plàstics, llaunes, burilles, 
xarxes de pescar... Residus abandonats pels usuaris d’aquests espais, retornats pel 
mar o fins i tot desplaçats pel vent.
La jornada euroregional LCUE serà objecte d’una campanya a les xarxes socials i 
a la premsa de les tres regions membres.

S’engega la campanya institucional per
incentivar la participació en la consulta del 12-O

La Ràpita engega, el proper 
dilluns 20 de setembre, la 
campanya institucional per 
incentivar la participació dels 
rapitencs i rapitenques en la 
consulta ciutadana per deci-
dir el nom oficial del munici-
pi, que tindrà lloc el 12 d’oc-
tubre al Pavelló firal de les 9 
a les 14 hores i de les 16 a les 
20 hores. En la consulta po-
pular poden votar totes les 
persones majors de 16 anys 
que estiguin empadronades 
al municipi des d’abans del 25 
d’agost de 2020.
La campanya institucional que 
s’impulsa té l’objectiu d’infor-
mar els habitants i facilitar-los 
tota la informació perquè pu-
guin decidir lliurement quin 
és el nom oficial que volen 
per al municipi, de la matei-
xa manera que incentivar la 
seva participació perquè el 12 
d’octubre vagin a votar. Així 
ho han expressat l’alcalde de 

la Ràpita i els portaveus dels 
grups polítics municipals en 
una roda de premsa conjun-
ta per presentar la campanya 
i fer una crida a la participació 
ciutadana.
L’alcalde Josep Caparrós ha 
exposat que “és una oportuni-
tat històrica que els rapitencs 
i rapitenques hem d’aprofitar 
per donar resposta al debat 
identitari que fa moltes dè-
cades que existeix i, ente-
nem que la millor manera de 
fer-ho és que tothom tingui 
la màxima informació, i per 
això, el proper dilluns s’inicia 
la campanya institucional in-
formativa”.
D’altra banda, la portaveu de 
JxCAT, Helena Queralt, ha ar-
gumentat que “s’han de
respectar totes les opinions i 
és molt important que la gent 
vagi a votar perquè és un
tema prou cabdal perquè sigui 
el poble qui prengui la deci-

sió”. En la mateixa línia també 
es van manifestar el portaveu 
de mR, Pedro Hernández, i la 
portaveu del PSC, Rosa An-
glès. El 12 d’octubre, al Pa-
velló firal, es concentraran 

les cinc meses de votació, 
les quals estaran constitu-
ïdes pels voluntaris que ho 
han sol·licitat prèviament, el 
termini per fer-ho finalitza 
aquesta setmana.

Consulta ciutadana per decidir el nom oficial del 
poble. Els grups polítics municipals fan una crida 

ciutadana perquè tothom vagi a votar el 
12 d’octubre al Pavelló firal
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MÉS DE 8 MEUR EN 
DANYS 
Dimecres l’Ajuntament 
d’Alcanar i el Consorci 
d’Assegurances van celebrar 
una assemblea amb els veïns 
afectats. Com ha explicat l’al-
calde Joan Roig, s’han incoat 
ja més de 600 expedients per 
danys a habitatges particu-
lars i danys a 520 vehicles. 
“520 vehicles és un indicador 
molt clar de la catàstrofe na-
tural que vam viure, i encara 
no s’ha acabat”. Hi ha encara 
tècnics que no han pogut 
visitar les propietats afecta-
des i aquesta xifra creixerà. El 
consistori ha reconegut que 
la xifra de la qual parteixen 
són els 8 MEUR en danys que 
es van reclamar en la tem-
pesta del 2018, molt menys 
intensa que la de fa 15 dies. 
També hi ha molts afectats 
que no tenien contractada 
cap assegurança.

Més de mig milió d’euros per a obres d’emergència a 
la zona del Montsià afectada pels aiguats

Acció Climàtica està execu-
tant obres d’emergència als 
barrancs i camins d’Alcanar, la 
Ràpita i Ulldecona per recupe-
rar “la normalitat” en les zo-
nes afectades pels aiguats de 
fa quinze dies. Els treballs en 
marxa costaran 564.000 euros, 
de moment. Es prioritza la ne-
teja de barrancs i la restitució 
de camins perquè “tots els pa-
gesos” puguin iniciar la cam-
panya de cítrics de seguida. 
Mentrestant, encara es quanti-
fiquen danys a cultius, sobre-
tot als vivers que és el sector 
agrícola més afectat. Les asse-
guradores han incoat més de 
600 expedients per danys en 
habitatges i en 520 vehicles, 

però encara hi ha expedients 
pendents d’obrir i desperfec-
tes per quantificar de molts 
afectats que no tenien assegu-
rances. La consellera d’Acció 
Climàtica i Alimentació, Teresa 
Jordà, ha visitat la zona aquest 
dimecres, per valorar les actu-
acions d’emergència que s’es-
tan executant.
 Jordà ha assegurat que és “fo-
namental” facilitar que qual-
sevol pagès pugui arribar a la 
seva finca ara que la campa-
nya de cítrics està a punt de 
començar. “Si cal, farem pe-
daços en un primer moment i 
després ja ho arreglarem com 
convé, però els hem de donar 
resposta a tots”. (ACN)

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va visitar les Cases d’Alcanar.

Les assegurances obren més d’un miler 
d’expedients per danys a habitatges i vehicles 

d’Alcanar

ACCIÓ CLIMÀTICA

Junts es queda sol al govern de Santa 
Bàrbara amb l’expulsió i renúncia d’ERC

La crisi política a Santa Bàrbara continua esta setmana. Tal com informa el Diari 
de Tarragona, el grup Junts es queda sol amb quatre regidors després que ERC 
haja decidit passar a l’oposició. Fa uns dies es va expulsar Manel Crespo, d’ERC, 
a qui Junts acusava de tenir contactes amb el regidor no adscrit Joaquim Martí  
per presentar una moció de censura. Dilluns al matí ERC va comunicar que l’altra 
regidora de la formació, Elena Estarlich, presentava al registre de l’Ajuntament 
la seua renúncia a formar part del govern municipal. «La situació no és còmoda 
i no és agradable haver arribat a aquests extrems. No trobem sentit haver arribar fins 
aquí», explica al Diari l’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés. «La nostra intenció és 
estar en minoria però som conscients que és ser 4 d’11 i això és complicat, ja que ne-
cessitem garanties. Entrarem en negociacions amb altres grups per donar estabilitat 
al govern». El grup municipal d’esquerra va fer un comunicat que, a la vegada, va tenir 
resposta amb un altre de Junts. Segons Esquerra Republicana, els seus regidors «mai 
han parlat amb el grup Moviment Alternatiu Planer – Movem Terres de l’Ebre, ni amb 
el PSC, per plantejar una moció de censura, i sempre vàrem rebutjar-la malgrat la 
insistència del senyor Martí (regidor del PP i no adscrit) per plantejar-la, sobretot a fi-
nals del 2020. Fa uns mesos el senyor Martí va voler aprofitar una conversa extreta de 
context amb el nostre regidor Manel Crespo per fer creure el contrari i Junts se n’ha 
volgut aprofitar per justificar el trencament del pacte». El Diari de Tarragona informa 
que ERC ha volgut denunciar «un trencament que no s’aguanta per enlloc, ni té cap 
lògica; i que és una operació política per justificar el retrobament entre el senyor Jo-
aquim Martí, la vella convergència de sempre i la gent de Junts, per bastir una nova 
aliança de govern de tot aquest espai polític, també de cara a les eleccions municipals 
vinents». Així mateix, dimecres, Joaquim Martí va respondre a ERC en una entrevista 
a la Plana Ràdio en la que va tornar a fer les seues valoracions del moment actual.

*GODALL: L’alumnat de l’Escola Sant Salvador ha començat el curs aquest dilluns 
a l’ajuntament i al Casal d’Entitats. Això ha estat així perquè l’edifici de l’escola té 
danys estructurals importants i s’hi hauran de fer obres com a mínim durant cinc 
mesos.

*ALCANAR: El regidor d’Esports i el representant territorial d’Esport a les Terres de 
l’Ebre visiten el camp de futbol, greument afectat pels aiguats.

* SANT JAUME: L’Ajuntament unix esforços amb les entitats culturals de la pobla-
ció. Ho ha fet a través de convenis de col·laboració amb associacions musicals, 
teatrals i de dansa. El plenari ha aprovat els convenis entre el consistori i la Unió 
Musical l’Artística, el Grup Tempo Teatre, la Coral Veus de l’Ebre i l’Associació Cul-
tural i de Folcklore Sarabastall/ Delta.cat.

Breus del Montsià

www.ebrexperience.cat



12 especial diadaDIARI MÉS EBRE • divendres 10 de setembre / 2021

+ 
a fons

12 especial diada en imatgesDIARI MÉS EBRE • divendres 10 de setembre / 2021



13DIARI MÉS EBRE • divendres 17 de setembre / 2021

+ 
a fons

especial diada en imatges 13DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de setembre / 2021



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 17 de setembre / 2021

FORMACIÓ AL 
JOVENT   
La Diputació de Tarragona 
posa en marxa el programa 
Joves Emprèn Rural a partir 
de l’octubre per afavorir el 
repoblament dels munici-
pis petits. Oferirà cursos 
sobre autoocupació i cultura 
emprenedora per a joves de 
l’àmbit rural, per incentivar 
que desenvolupin els seus 
propis negocis al seu lloc 
de residència. Es formaran 
una seixantena de persones 
aprofitant els recursos i les 
oportunitats que ofereix el 
territori. Són cinc accions for-
matives d’autoocupació, tres 
sobre cultura emprenedora 
a Sant Jaume dels Domenys, 
Falset i Gandesa; un d’ela-
boració de cervesa artesana 
a Santa Coloma de Queralt; 
i un últim sobre videoart 
i disseny de videojocs a la 
Galera.

CLUB DE NATACIÓ  
L’Ajuntament està preparant 
un projecte per crear un club 
de natació a les instal·lacions 
de la piscina coberta. “Si estàs 
interessat en formar-ne part, 
pots posar-te en contacte 
amb @aquamoradebre tru-
cant al telèfon 977.414.092”.

NOU ÈXIT D’ÀLEX 
PUEY 
Després de molt de temps 
sense participar en cap prova 
oficial, el gandesà Àlex Puey 
Monforte tornava a competir 
a la Copa Catalana d’Endu-
rades. I la veritat és que el 
seu retorn no podia estar 
més exitós ja que en aquesta 
segona prova del campionat, 
disputada a Blancafort (Conca 
de Barberà) es feia amb la 
victòria en categoria E-125 
2T, amb un temps total de 
21:57’270, per davant de Yago 
Domínguez a 00:54’030 i Pau 
Conesa a 01:19’960.
(Notícia d’Antonio Altadill/
Terra Alta Esports)

MEDI AMBIENT

ribera/terra alta
DIPUTACIÓ

MÓRA D’EBRE

GANDESA

Acció Climàtica presentarà al·legacions al 
projecte de la MAT de Valmuel-Begues

El Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural ha anunciat que presen-
tarà un conjunt d’al·legacions 
davant el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme al projecte de 
línia elèctrica aèria de molt alta 
tensió (MAT) Valmuel-Begues. 
Pel que fa a l’afectació al medi 
natural, el departament con-
sidera “insuficient i amb poca 
concreció” l’estudi d’impacte 

ambiental del nou projecte. 
Sosté que el traçat de la nova 
línia coincideix amb llacunes 
de gran interès biològic i amb 
espais d’alt valor natural inclo-
sos en la Xarxa Natura 2000. 
Així, denuncia que la línia tra-
vessaria aquests llocs d’interès, 
i provocaria afectacions nega-
tives sobre hàbitats protegits i 
espècies de fauna.
En relació a les afectacions al 
medi agrari, el projecte afecta 
terrenys d’alt valor agroecolò-
gic i interfereix directament en 
els treballs agrícoles, l’activitat 
ramadera o les zones de rec. 
A banda, el projecte no preveu 
en el seu plantejament inicial 
mesures compensatòries per 
l’ocupació que es faria del sol 
agrari.

La MAT Valmuel-Begues és un 
projecte de titularitat privada i 
d’ús exclusiu del seu promotor 
amb una longitud de 180 qui-
lòmetres que travessa vuit co-
marques de les Terres de l’Ebre, 
el Camp de Tarragona i el Pe-

nedès.
El Gepec presenta al·legacions 
a la MAT de Forestalia. Dife-
rents entitats ecologistes de 
l’Estat es manifestaran a Madrid 
el 16 d’octubre per reclamar un 
nou model energètic.

El Gepec també 
presenta al·legacions

   Manifestació a 
Madrid el 16 d’octubre

RIBERA D’EBRE

Fa gairebé un any, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
va iniciar l’elaboració del Pla 
de Reactivació Socioeconò-
mica. Ara, el procés ha arribat 
a la seva fase final. Tot plegat, 
després d’un període inici-
al d’anàlisi i diagnosi, seguit 
d’espais de prospecció i ide-
ació, amb l’estudi dels punts 
crítics i les oportunitats que 
planteja el desenvolupament 
de la comarca (diversificació 
econòmica, reindustrialitza-
ció, digitalització, transició 
energètica, equilibri territori-
al…). Dimarts al vespre, pre-
cisament, els electes de la 
comarca —alcaldes, alcaldes-
ses i consellers i conselleres 
comarcals— es van reunir al 
teatre La Llanterna de Móra 
d’Ebre per validar la proposta 
d’accions. I dimecres fou el 
torn de debat amb el Consell 
Assessor comarcal que s’en-
carregarà de donar el vistiplau 
definitiu al pla. La presidenta 
del Consell Comarcal, Gem-

Els electes de la comarca 
validen el Pla 

de Reactivació 
Socioeconòmica

ma Carim, ha explicat que 
“en l’elaboració del Pla hi han 
participat més de 150 perso-
nes implicades en diversos 
projectes públics i privats de 
la comarca. Volem donar una 
mirada llarga al Pla, perquè 
no és un pla del Consell Co-
marcal és el pla d’estratègies 
de la Ribera d’Ebre”.El Pla re-
cull vint-i-set propostes que 
conflueixen en cinc objectius. 
Abordarà temes com el reforç 
del sector agroalimentari, la 
promoció i valorització del 
producte local i el foment 
del cooperativisme en l’àmbit 
agroalimentari. També con-
templa punts com la transició 
cap a nous models energètics 
per convertir la comarca en 
un referent en aquest àmbit, 
a més de propostes de gestió 
agroforestal i xarxes de calor 
públiques, o la coordinació 
de les accions de formació, 
l’atenció i serveis a les perso-
nes, l’enfortiment de disposi-
tius d’inserció sociolaboral.

ASCÓ

La rotonda a la C-12 al seu 
pas per Ascó està més a 
prop. Des de l’Ajuntament 
han informat que “la revisió 
del projecte per adaptar-lo a 
les necessitats reals i la sig-
natura  del conveni amb In-
fraestructures.cat, empresa 
pública que té l’encàrrec de 
construcció del Departament 
de Vicepresidència, Políti-
ques Digitals i Territori,  fan 
que puguem cel·lebrar que 
l’inici d’obres serà 27 de se-
tembre. El termini d’execució 
que es preveu per 5 mesos. 
De ben segur que la roton-
da comportarà millores en la 
fluïdesa del trànsit, es redui-
rà la velocitat a l’entrada del 
poble i es millorarà l’accés 
al municipi i al Polígon, fent 
d’aquest encreuament, un 
punt més segur”. L’obra amb 
un pressupost de 1.574.000€ 
serà finançada en un 31% per 
la Generalitat i l’altre 69% 
l’assumirà l’Ajuntament dels 
quals 150.000€ provindran de 
finançament d’ANAV. 

Rotonda
a la C-12:

inici d’obres 

SOC

El Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) destina 
1.012.000 euros a la subven-
ció de 92 contractes en pràc-
tiques per a joves durant sis 
mesos a ajuntaments, con-
sells comarcals i entitats sen-
se ànim de lucre de les Terres 
de l’Ebre, dins del Programa 
de Garantia Juvenil, finançat 
pel Fons Social Europeu.
Concretament, el SOC pos-
sibilita la contractació de 64 
joves a ajuntaments; 13 joves 
a consells comarcals, i 15 jo-
ves a entitats sense ànim de 
lucre ebrencs.

A més, pel que fa al Camp 
de Tarragona, el SOC sub-
venciona 168 contractes en 
pràctiques per a joves, dels 
quals 124 a ajuntaments, 21 
a consells comarcals i 23 a 
entitats sense ànim de lu-
cre. En aquest cas hi destina 
1.848.000 euros

92 contractes 
en pràctiques 

durant 
sis mesos

a joves 
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ALCALDES 
DEL PDECAT 
REGISTREN LES 
SIGLES DE JUNTS   
Diversos alcaldes del 
PDeCAT, d’arreu del pais, 
han registrat les sigles de 
Junts abans de les eleccions 
municipals. Els alcaldes han 
registrat la marca local per 
evitar que es pugui presen-
tar una llista alternativa 
amb el mateix nom. De fet, 
el registre del nom s’ha fet 
al marge de la direcció.
El moviment arriba en ple 
debat al PDeCAT sobre 
quina estratègia seguir als 
comicis del 2023, si pre-
sentar-se en solitari com a 
PDeCAT o bé buscar pactes 
puntuals amb Junts a cada 
municipi.  Des del PDeCAT 
asseguren que el seu objec-
tiu és presentar el màxim de 
candidatures al territori. Tot 
i que des d’un inici aspiraven 
a un acord global amb Junts 
per poder presentar-se con-
juntament. Des de JxCat han 
descartat aquesta opció.
(ACN) 

PELS NOMS A LA TAULA
La discussió
entre ERC i JxCat
fou un ‘espectacle 
lamentable’
El portaveu del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, va lamen-
tar que la discussió entre ERC 
i JxCAT pels noms de la de-
legació catalana a la taula de 
diàleg a 24 hores de la reunió 
fou un “espectacle lamentable” 
que “alimenta tots els discursos 
que no busquen cap solució a 
Madrid”. “La veritat és que sem-
bla que des de diferents àmbits 
s’està fent tot el possible perquè 
això no surti bé”, va dir en roda 
de premsa a la cambra baixa. 
Bel va opinar que el president 
del Govern, Pere Aragonès, té 
l’obligació de “reconduir” i va 
defensar que la taula ha de ser 
entre governs. El diputat del 
PDeCAT va criticar que s’està 
fent un “dany irreparable” que 
“avergonyeix a molts catalans”. 
“No es pot deixar la composició 

de la taula pel dia abans”, va re-
marcar Bel, que també va avisar 
el PSOE que és un “error greu” 
vetar el debat sobre autodeter-
minació i amnistia. 
“Si a Catalunya hi ha gent que 
vol que això descarrili abans 
que comenci a caminar, la per-
cepció a Madrid és que potser 
també es planteja la taula sense 
cap voluntat explícita d’avan-
çar”, ha afirmat Bel.

POLÍTICA
Més retrets 
després de 
la taula de 

diàleg
La portaveu i vicepresidenta de 
Junts, Elsa Artadi, ha manifestat 
que Pere Aragonès era a la tau-
la de diàleg representant a ERC 
i remarca que ERC no repre-
senta tot l’independentisme. 
El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va respondre 
demanat a JxCat “no posar-ho 
tot en el joc partidista”.
Per la seua part, el vicepresident 
de Junts Jordi Turull va retrau-
re al president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, que aposti 
per un diàleg “sense presses” i li 
va recriminar que “la repressió va 
amb molta pressa”. 
Just l’endemà de la reunió de la 
taula de diàleg, Turull va dir en 
una entrevista a TV3 que sense 
Junts la taula “és coixa i més pe-
tita” i ha explicat que li agradaria 
que s’hi representés “tot l’inde-
pendentisme amb tota la seva 
diversitat”. (ACN)

El president 
Aragonès 

cita a 
Puigneró

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va citar el vi-
cepresident, Jordi Puigneró, 
ahir dijous al matí al Palau de 
la Generalitat després del xoc 
per la taula de diàleg. “Vam 
parlar de la reunió del dia 
abans, i de com ho enfoquem 
a partir d’ara. Té tota la infor-
mació necessària. Tinc tota la 
confiança en el vicepresident”, 
va afegir en una entrevista a 
‘Rac 1’. Aragonès manté que 
en les pròximes reunions de la 
taula de diàleg les delegacions 
han de continuar sent entre 
governs però va afegir que els 
“represaliats” han de tenir un 
“paper” en el procés de nego-
ciació des de fora de la taula. 
I va instar Junts a fugir del “re-
gat curt”: “La gent està molt 
cansada de picabaralles parti-
distes”, va afirmar.
(ACN)
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AIXÍ SERÀ 
LA NOVA 
TEMPORADA 
A la Tercera divisió tenim 
una altra vegada un equip 
ebrenc, l’Ascó, que ha fet una 
plantilla molt competida per 
mantenir-se, i té el fitxatge 
mediàtic de Badia. A la 1a 
catalana, la Rapitenca té un 
equip per estar a les prime-
res places. L’important és 
omplir la Devesa. A la Segona 
catalana, aquest any onze 
equips ebrencs que donaran 
emoció en una primera fase i 
en una segona que promet ser 
espectacular amb un grup per 
a l’ascens (6 equips) i la resta 
per evitar descensos. Esperem 
que Tortosa i Amposta puguin 
ascendir i que hi hagin el 
mínim de descensos ebrencs, 
tot i que el normal serien 2/3 
del nostre territori. A la 3a 
catalana, aquest any menys 
equips que mai 16, i així serà 
sempre. Un Gandesa favorit 
però no ho tindrà fàcil. A la 4a 
catalana, més equips que mai, 
18, i quan era una categoria 
que estava a punt de desapa-
rèixer. Els filials l’han salvada. 
El Pinell, per a mi, és favorit. 
Pronòstics: l’Ascó es pot 
mantenir; la Rapitenca té 
50% d’ascendir; Tortosa o 
Amposta, un dels dos pujarà; 
Gandesa i Pinell tenen 85 de 
possibilitats d’ascens. Benvin-
guts a Walt Disney del futbol 
ebrenc. Aquesta temporada 
promet més que mai. Deixin 
de veure el Barça i vagin més 
a veure el millor futbol,   el 
Nostre...el que apassiona. 

CELMA

TORNA MINUT 91
Dilluns vinent, a Canal Terres 
de l’Ebre, torna Minut 91 
(21.30 hores). Comença una 
nova temporada que per a mi 
és especial perquè és la 25ena 
a les televisions locals ebren-
ques. Molt ha passat des 
d’aquell primer programa en 
el que vaig entrevistar a Jordi 
Fabregat (llavors entrenador 
del Tortosa), Joaquin Roda 
(president del R Bítem) i el 
gran Miguel Alós (qepe).

Recordo aquell dia tots els 
ànims que em va donar 
Miguel Alós: “che Viñes, això 
és el teu”, em va dir. “És el 
primer programa de molts”. 
I el mestre Alós tenia raó. 
En fins a cinc televisions 
diferents, s’ha mantingut en 
aquests anys ininterrompuda-
ment el Minut 91, ja de força 
conegut per tots els futbolers 
i futboleres. 

Agrair novament als mem-
bres de l’equip de gravació, 
Quique, Juan Carlos, Ferreres, 
Sisco, Pino...sense ells res 
seria possible per a poder 
aconseguir fer el nostre Gol a 
Gol ebrenc particular. També 
he de destacar a Ramon, el 
taló d’Aquiles del projecte 
amb la seua feina. Molta il.lu-
sió davant la nova temporada. 
Preparat també per escoltar 
les primeres queixes i els 
desacords...  Diumenge també 
farem el primer partit en 
diferit, el derbi Ampolla-Pere-
lló (23.30 h). I dilluns, com he 
dit, Minut 91 a Canal Terres de 
l’Ebre.  Sé que juga el Barça, 
però jo sé quin canal posareu. 
Fins dilluns!  Us espero. 

MICHEL
PARTIT 
BENÈFIC  
L’Estadi Municipal La Devesa, 
de la Ràpita, fou l’escenari 
diumenge d’un partit benèfic 
a favor del futbol del poble veí 
d’Alcanar. La UE Rapitenca ha 
estat l’amfitrió d’una inicia-
tiva solidària que ha comptat 
amb la participació d’un 
combinat de jugadors i juga-
dores del primer equip, filial, 
juvenil i femení del conjunt 
rapitenc, davant una selecció 
de futbolistes del CD Alcanar. 
Tota l’aportació econòmica 
recollida servirà per ajudar a 
recuperar el futbol canareu 
dels desperfectes causats per 
la tempesta. Totes les perso-
nes interessades poden seguir 
fent les seves aportacions a 
través de la ‘Fila 0’, ‘Dona-
tiu Monsortirem’ al compte 
ES8200810190460001269735

D’altra banda, pel que fa el 
primer equip rapitenc, dir que 
dissabte passat va guanyar 
a Amposta (2-4) i que demà 
rebrà el Gandesa en un altre 
partit de pretemporada (19h)

2A CATALANA  

Primera jornada. diumenge

Ulldecona-M Nova 16h

Tortosa-Camarles 17h

R Bítem-la Sénia 17h

Ampolla-Perelló 18h

Amposta-Aldeana 18.30h

FEDERACIÓ CATALANA
Miquel Piñol, nou delegat de 
l’FCF a les Terres de l’Ebre

UE RAPITENCA

Miquel Piñol (Tivenys, Baix 
Ebre, 1960) és des d’aquest 
dimecres nou delegat de la 
Federació Catalana de Futbol 
a les Terres de l’Ebre. El nou 
càrrec ha estat nomenat en 
la reunió de la Junta corres-
ponent al mes de setembre, 
celebrada a la seu central de 
l’FCF, a Barcelona, i assumeix 
la responsabilitat agafant el 
relleu al fins ara delegat Jo-
aquim del Pino, que seguirà 
com a secretari de la Direc-
tiva i membre de la Comissió 
Executiva. Tretze anys com a 
subdelegat Amant i coneixe-
dor del futbol territorial i de 

base, Piñol és vocal de l’FCF 
des del passat 2020. Membre 
de l’estructura federativa des 
de 2005, ha exercit a més de 
subdelegat a les comarques 
ebrenques des de 2008 fins 
l’actualitat, al llarg de tretze 
anys de col·laboració cons-
tant amb els clubs.

FC ASCÓ

L’Ascó va empatar a casa en el 
retorn a la 3a divisió, en el pri-
mer partit, contra la Guineueta 
(0-0). Partit igualat, amb inici-
ativa dels locals en el primer 
temps. No obstant, costava ar-
ribar amb claredat davant d’un 
rival fort defensivament. En la 
recta final del primer temps, 
dues accions de Badia van ser 
les ocasions més clares, la se-
gona rematada per Adri. A la re-

Debut amb empat (0-0)
presa, aviat, l’àrbitre no va xiular 
un penal clar a l’àrea visitant. 
Amb els minuts, l’Ascó va tenir 
dificultats i les seues arribades 
foren amb trets exteriors. La 
Guineueta va fer un pas avant 
i, amb espais, va tenir dues op-
cions, una va evitar-la sota pals 
Xavier Samper. Al final, empat a 
zero. L’Ascó tenia baixes. Diu-
menge visitarà el Granollers en 
el seu segon partit (12.30h). 

CANAL TERRES DE L’EBRE

Dilluns vinent, a les 21.30 hores, 
a Canal Terres de l’Ebre, tor-
na Minut 91, el programa que 
analitza la jornada del cap de 
setmana. Convidats: Joaquin 
Del Pino, Marià Curto (Tortosa) 

Minut 91, dilluns dia 20 
a les 21.30 hores

i Carlos Gilabert (Amposta).
Tornen els gols, les jugades po-
lèmiques, les valoracions dels 
reportatges... Torna l’emoció i la 
passió a Canal Terres de l’Ebre. 
Torna Minut 91. 

El partit de 
Canal TE: 
Ampolla-Perelló

diumenge 23.30h
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Es presenta una segona ca-
talana més emocionant que 
mai per diversos factors. 
El primer és que la prime-
ra fase la lliga és completa-
ment ebrenca, 11 equips. La 
segona és que al play off els 
tres primers s’enfrontaran als 
3 primers del grup de Tarra-
gona i seran sis equips per 
a dues places d’ascens. I els 
vuit equips ebrencs que no 
podran optar a l’ascens, pas-
saran al play-off dels des-
censos, contra rivalss també 
de Tarragona, amb 4 grups 
de quatre equips i un de cinc. 
De cadascun dels grups bai-
xarà un equip i del de cinc en 
baixaran 2. Amb la qual cosa 
si la primera fase serà apas-
sionant, amb derbis entre els 
11 magnífics equips ebrencs, 
la segona fase ho serà més ja 
que tant als grups d’ascens o 
de descens, a l’haver-hi pocs 
components, l’emoció esta-
rà servida, sobre tot amb els 
descensos. 
Aquesta temporada hi ha 
tres candidats clars. El Red-
dis, que va arribar a un acord 
amb la Fundació Base Reus 
i jugarà al camp del Reus 
amb l’única meta de retor-
nar l’equip a la categoria 
mare del futbol a la ciutat, 
que és la tercera divisió. Ha 
fet un equip nou i ha fitxat 
jugadors que van estar en 
clubs ebrencs com Uri Be-
nito, Àlex, Fernández, Aleix 
Llobet, Marc Blasi, Ròdenas, 
Raul Garcia, Riki Nogueira...o 

sigui un equip de molts juga-
dors veterans i experimen-
tats que s’uneixen a jugadors 
sortits de la categoria juvenil 
i amb gran projecció. Tortosa 
i Reus equips clàssics de Ter-
cera divisió estan immersos 
en una segona catalana. Un 
altre candidat, per història i 
perquè és l’objectiu, és el Tor-
tosa, que ha de lluitar des del 
minut 0. El tercer candidat és 
l’Amposta. Per aquesta tem-
porada ha fet un equip molt 
competitiu i amb el fitxatge 
estrella de Valcàrcel,  pitxitxi 

dues campanyes consecuti-
ves amb la Rapitenca i que ha 
de ser el de tota la categoria. 
A més, cal recordar que torna 
a l’Amposta el fill pròdig: Be-
cerra. 
Dos places d’ascens per tres 
candidats clars i un quart po-
dria ser el Cambrils Unió que 
un any més ha fet neteja, no-
més segueixen quatre juga-
dors. Ha efectuat bons fitxat-
ges entre ells Ramón Lladó 
(Rapitenca) i Antoni Domín-
guez (Canonja). 
Un dels equips ebrencs que 
més ha remodelat la planti-
lla i també ha fet molts bons 
fitxatges és l’Aldeana: sis pro-
cedents de la Rapitenca, més 
el tècnic Ferran Simó i amb el 
fitxatge estrella de Nacho un 
golejador que gairebé cada 
any canvia d’equip (Amposta, 
Tortosa, Rapitenca i Ulldeco-
na). 
Les darreres tres temporades 
no hi ha hagut cap descens 
dels nostres representants, 
una d’elles per l’efecte covid 
i una altra perquè va quedar 
anul.lada. Des 2017 tots els 
que pugen cap baixa, Móra la 
Nova, Ampolla, Perello, Aldea-
na i Remolins-Bitem han estat 
els agraciats i ara li pot tocar a 
un Ebre escola que per prime-
ra vegada militarà en aquesta 
categoria. La dada anecdòtica 
és que, amb el Tortosa, seran 
rivals quan ara ja preparen la 
fusió. 
Aquest any dels nostres equips 
ebrencs és molt difícil que 

els toqui la loteria i que cap 
descendeixi. Aquestes possi-
bilitats són del 5%; el normal 
és que baixin 2 equips com a 
mínim. La meva aposta és que 
seran tres els ebrencs des-
cendits. 

Novetats
Aquest any a la Segona ca-
talana han hagut moltes no-
vetats quant a killers. De mo-
ment,  Agus s’ha pres un any 
sabatic al Móra la Nova. Però 
cal destacar el ja esmentat fit-
xatge bomba de Valcàrcel per 
l’Amposta sent el jugador més 
ben pagat de la categoria. I 
el segon podria ser Callarisa, 
a  l’Ulldecona, que ha  fitxat 
l’estrella de La Sénia. L’Aldea-
na per al seu projecte ha pu-
jat molt el seu pressupost i ha 
fitxat a Nacho. El Tortosa ha 
fitxat a Marigot (Ascó/Valls) 
i tornen De la Torre i Ferran 
que estaven a La Cava. 
Serà una temporada de molts 
gols i de grans golejadors. No 
es pot demanar més a una 
categoria de gran potencial 
d’equips i d’estrelles. Tortosa i 
Amposta un dels dos pot as-
cendir, que pugin els dos ho 
veig molt difícil, però no im-
possible, seria una bona notí-
cia per al futbol ebrenc tenir 
els dos equips a 1a catalana 
juntament amb la Rapitenca 
però no ho tindran fàcil, tenen 
un rival de quantia, el Reddis, 
que va a per totes per a l’as-
cens i un Cambrils Unió o al-
gun equip revelació que seran 

molt competitius. La mala 
notícia és que hi ha sis des-
censos (més si hi ha alguna 
compensació) i els equips 
ebrencs patiran però estic 
segur que fins a les últimes 
jornades donaran guerra 
per aferrar-se a aquesta se-
gona catalana que per a la 
temporada 22/23 estarà di-
vidida per dos subgrups de 
10 equips, un zona de tarra-
gona i un altre de la nostra 
zona i a la 23/24 es preveu 
un grup de 16 de Tarragona 
i un altre de 16 de la nostra 
zona. 
Per fi la lliga ebrenca que 
tothom estava esperant. 
Aquest any va agafant for-
ma amb 11 equips i en po-
ques temporades serà de 16. 
Potser llavors la categoria 
perdrà nivell però serà més 
emocionant en tots els as-
pectes i sobre tot amb der-
bis més que mai.

FAVORITS ASCENS: 

REDDIS, TORTOSA I AMPOSTA

TERCERA PLAÇA: 
ALDEANA

INCÒGNITES: 
LA SÉNIA, ULLDECONA I MORA LA NOVA

UN INTERROGANT: PERELLÓ

CANDIDATS EBRENCS PER AL DESCENS: 

EBRE ESCOLA I REMOLINS BÍTEM

ELS MISTERS
EQUIP                                             20/21                                        21/22

ALDEANA

AMPOLLA

AMPOSTA

CAMARLES

EBRE ESCOLA 

LA SÉNIA

MÓRA LA NOVA

PERELLÓ

REMOLINS-BÍTEM

TORTOSA

ULLDECONA

BARTOLO/PARRA

GERARD CAPERA

ALBERT BEL

ALBERTO LOPEZ

PERE BALART

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

TONI  TEIXIDÓ

JORDI VALLÉS

GUILLERMO CAMARERO

ANDREU FIBLA

FERRAN SIMÓ 

GERARD CAPERA

NANDO CRESPO

ALBERTO LÓPEZ

PERE BALART

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

DAVID BURGOS

JORDI VALLÉS

GUILLERMO CAMARERO

CASTILLEJO

75 FITXATGES I MÉS EMOCIÓ QUE MAI
TORTOSA I AMPOSTA, UN DELS DOS NO PUJARÀ. PER DESCENSOS, DOS EQUIPS MÍNIM

La Segona catalana 
comença este cap de 

setmana. 

Es presenta una 
categoria més 

apassionant que mai 

3 equips candidats 
per a dos places 

d’ascens

Hi haurà play-off, 
en la segona fase, 

d’ascens i també per 
evitar el descens

Durant la primera 
fase, a cada jornada 

hi haurà cinc 
derbis entre equips 

ebrencs. 20 jornades 
esplèndides. Els 

3 primers  jugaran el 
play off d’ascens

L’APOSTA DE CELMA

UE RAPITENCA
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ALDEANA

ELS FITXATGES
EQUIP                        19/20           20/21           21/22      HABITANTS

PERELLÓ

ALDEANA

ULLDECONA

TORTOSA

AMPOSTA

AMPOLLA

REMOLINS- BITEM

LA SENIA

CAMARLES

MORA NOVA 

EBRE ESCOLA

TOTAL

4

7

17

13

8

10

3

4

7

2

5

75

12

11

9

9

7

6

6

5

5

5

3

78

3.378

3.927

6.987

34.734

20.652

3.606

1.168

6.225

3.609

3.071

34.734

FITXATGES TOP
PROCEDÈNCIA                 JUGADOR                     NOU EQUIP

VILANOVA
LA CAVA
ASCÓ
RAPITENCA
RAPITENCA
ASCÓ
RAPITENCA B
OLÍMPIC
RAPITENCA
CAMBRILS UNIÓ
CAMBRILS UNIÓ
ASCÓ
ESPELEÑO
CAMBRILS
ASCÓ
LA SÉNIA
TORTOSA
CATALÒNIA
FLIX
ASCÓ

PERELLÓ
TORTOSA
TORTOSA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA

CAMARLES
CAMARLES

EBRE ESCOLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA

ULLDECONA
LA SÉNIA
R BÍTEM

MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA

ADRI ALONSO
DE LA TORRE

JOEL MARIGOT
JOSEP BECERRA

CRISTIAN VALCÀRCEL
QUIM CARDONA  

NACHO NUEZ
XAVI ANELL

BARRY
JOSU RIGAL

IVAN BRUNO
ERIC FORNÓS

CRISTIAN PEPO
JUSI

CARLES KADER
DAVID CALLARISA

IVAN GASPARIN
JOSEPH ONGOLA

ARNAU CERVELLÓ
SERGI FUERTES

6

5

7

6

13

7

9

9

5

4

10

71

En la 2a volta de la primera fase només perdrà 3 partits.

ULLDECONA Relleu a la banqueta a pocs dies de l’inici de la competició. 
Castillejo és qui l’ocuparà i està previst que porti 3 jugadors.

TORTOSA Per al play-off fitxaran a 3 jugadors, de Tarragona o potser dos 
de l’Ascó. De moment, sondegen per fer algun fitxatge més. 

AMPOSTA Becerra marcarà 20 gols. Jugaran millor fora de casa. L’Ampos-
ta podria quedar per sobre del Tortosa.

AMPOLLA
El president més jove del futbol ebrenc, Llàtzer Bru, i el tàndem 
dels germans Capera, amb Pitarque i la resta de junta, il.lusi-
onats perquè pugue ser una bona temporada. Tenen motius, 
amb un bon equip, per a la il.lusió. 

AMPOLLA El president més jove del futbol ebrenc, Llàtzer Bru, i el tàndem 
dels germans Capera, amb Pitarque i la resta de junta, il.lusi-
onats perquè pugue ser una bona temporada. Tenen motius, 
amb un bon equip, per a la il.lusió. 

R BÍTEM Es va cruspir el Tortosa i Amposta en el Torneig Mariano Toha. 
Segur que serà un rival incòmode però estarà en el play-off per 
evitar el descens.  

LA SÉNIA
Encara queda money per fitxar un davanter per a la segona 
fase. Callarisa (Ulldecona) no marcarà contra La Sénia. Aquest 
any, l’equip de Serrano,  té un mig camp de cinema.

CAMARLES Mentre estigue Bertomeu aquest equip no baixarà. I Alberto, el 
seu míster, té a l’agenda jugadors per si cal reforçar-se.

MÓRA LA NOVA Al febrer podria tornar Agus. Admirable el seu projecte de fitxar 
només gent de la zona. L’equip lluitarà al play-off per evitar el 
descens, a la segona fase de la lliga. 

EBRE ESCOLA Faran bon futbol, però serà equip de play-off de descens. 
Segueixen amb la seva filosofia d’invertir poc money i fent mi-
racles cada temporada.

Molta renovació. Equip que necessitarà temps. Pot anar de 
menys a més. Però a hores d’ara és una incògnita. En la segona 
fase poden haver-hi novetats. El capi Vicent podria jugar llavors.

EL PERELLÓ

HISTÒRIC SEGONA CATALANA
Temporada

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Campió

Nul.la

Gandesa

Valls

Cambrils

Tortosa

Cambrils

Vilaseca

Reddis

 Subcampió

Rapitenca

Catllar

Amposta

Valls

Tortosa

J i Maria

Morell

   Descensos

Vendrell, Reddis, Vilaseca, Pastoreta i Vilaseca.

La Cava, Batea, Catalònia, Roda Barà, Torredembarra 
i Morell.

Segur, La Riera, Catllar i Salou.

Godall, Alcanar, Canonja, Torreforta, Ampolla, Catalònia, 

R Bonavista i Remolins-Bítem

Camp Clar, SP i SP, Deltebre, Tancat i Cambrils

Calafell, Roquetenc, Selva Camp i Perelló

EQUIP         21       20      19       18        17       16      15      14       13      

ALDEANA

AMPOLLA 

AMPOSTA

CAMARLES

LA SENIA

MÓRA NOVA

PERELLÓ

R-BÍTEM

TORTOSA

ULLDECONA 

EBRE E

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

s/f

3C

3C

11

8

10

4

9

5

2C

3

6

3 C

3C

5

8

6

9

10

3C

3C

3

7

3 C

3C

3 C

2

4

5

3C

3C

3C

1C

7

4 C

3C

3C

4

5

3C

4C

3C

3C

1

9

4 C

3C

14

1C

7

3C

3C

3C

11

2

6

4 C

3C

13

1C

12

3C

3C

3C

3

8

3C

4 C

3C

6

1C

3C

3C

3C

15

9

3

3C

4 C

Nota: classificació dels equips actuals de 2a els darrers 8 anys a la 
categoria. Si no estaven a Segona, s’indica la categoria en què competien aquella 
temporada. 

3C

11

1C

3C

3C

3C

3C

10

6

3C

4 C

TOP SECRET DELS 11 EQUIPS EBRENCS DE SEGONA
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Juanjo Agustín, tècnic del 
Godall, valorava la pretempo-
rada: “està anant prou bé, fent 
proves quan encara queden 
15-20 dies per iniciar la com-
petició. Poc a poc anirem de-
finit la plantilla”.

AMPOSTA B

Andreu Cano, tècnic del filial 
de l’Amposta, de la pretempo-
rada, indica que “el balanç fins 
al moment és positiu. És una 
plantilla molt nova, amb gent 
molt jove. Fins ara, anem per 
on volíem i queden encara dos 
setmanes per a poder millorar 
amb el que faci falta per a po-
der competir. La nota negati-
va són les lesions; n’ha hagut 
més del normal. Però, pel de-
més, molt content. La plantilla 
està molt ficada, amb ganes de 
treballar i tenim molt bon am-
bient al grup. La plantilla està 
tancada, si no hi ha res de nou 
de darrera hora. Hem tingut 
jugadors a prova, alguns s’han 
quedat, altres no. La plantilla 
és  molt àmplia i també molt 
jove. Diria que ha de ser la que 
més o entre les dos que més 
de la categoria”. El proper par-
tit serà demà. L’Amposta B re-
brà el juvenil A del Tortosa 19h.

Partit contra 
el Tortosa 

juvenil

FLIX

Magí Andreu no seguirà jugant 
amb el Flix. Així va comuni-
car-ho a xarxes socials el di-
marts passat. Segons Magí, “han 
estat uns anys fantàstics a Flix, 
en un club que és com casa 
meua. M’he sentit molt estimat. 
Però ara veig que la meua etapa 
ha acabat. La Tercera catalana 
és una categoria amb més exi-
gència i ha arribat un moment 
en què crec que necessito un 
canvi i iniciar una altra etapa 
amb noves il·lusions”. la desti-
nació serà Ginestar, tot i que ha 
tingut altres propostes. 

Magí no 
continua

OLIMPIC

Joel Martorell, tècnic de 
l’Olímpic, informa que “la 
pretemporada està sent molt 
atípica. La plantilla ha so-
fert un canvi radical respec-
te l’any passat amb un 90% 
de jugadors que van marxar. 
També ha hagut canvi de 
Junta i implantació d’un pro-
jecte amb de jugadors joves 
i de casa. Encara estem bus-
cant jugadors per a fer la co-
lumna vertebral per no patir 
a la categoria”. L’Olímpic va 
perdre contra l’Ascó i el ju-
venil del Nàstic, en el torneig 
Manel Inglés, i també contra 
el Móra la Nova. En partits de 
preparació, va guanyar con-
tra Ginestar i el Pinell. 
L’entrenador gandesà, que 
també debuta amb el nou 
projecte, explica que “no puc 
fer un balanç a hores d’ara 
perquè hi ha molts jugadors 

a prova, amb juvenils i també 
del filial. Durant la setmana 
esperem que vindran a provar 
3 jugadors de Tarragona i de-
cidirem amb qui ens quedem 
i amb qui no”. L’Olímpic havia 
de jugar demà a Vall-de-rou-
res però finalment s’ha sus-
pès: “mirarem de fer un amis-
tós amb el  juvenil que encara 
no haurà començat la Lliga”.

“La plantilla ha sofert un canvi 
radical, un 90 % dels jugadors 

van marxar”

CORBERA

Ruben Viudez, tècnic del Cor-
bera, explica que “vam co-
mençar la pretemporada el 
10 d’agost i vam fer-ho justos 
d’efectius; per això seguim 
treballant per a poder fitxar. 
L’equip, amb els entrenaments 
i els partits, està agafant con-
ceptes, adaptant temes tàc-
tics. Estem fent també molta 
cohesió de grup.” .
Ivan Canalda  (Batea) és la 
darrera Incorporació. S’estan 
buscant altres fitxatges. “No 
és una empresa fàcil a hores 
d’ara però ho estem gestio-
nant per ampliar la competiti-
vitat i per a poder fer un bona 
plantilla per afrontar la tem-
porada”. El Corbera va visitar 
el Catalònia B i diumenge vi-
sitarà el Tarragona FC (18 h). 
Ruben confiava en arribar a 
l’inici de lliga “amb més efec-
tius per poder afrontar amb 
garanties la temporada  i as-
solir la permanència que és el 
nostre objectiu”. 

Visita el 
Tarragona FC

Toni Sánchez no continua
A falta de dues setmanes per a 
l’inici de la temporada a la Ter-
cera catalana, hi ha novetats 
en una banqueta. En concret 
a la del Santa Bàrbara, on Toni 
Sánchez, que va començar la 
pretemporada, no continua.   
Des de la junta del Santa Bàr-
bara s’indica que “el motiu del 
relleu es podria considerar per 
temes esportius. El tècnic volia 
entrenar 3 dies durant la tem-
porada i això ens havia suposat 
problemes amb jugadors que 
només podien venir-ne un o 
dos. Per este motiu considerà-
vem que ens feia felta fer algu-
na incorporació. Vam parlar-ho 
amb Toni i ell, tot i intentar-ho, 
no podia assegurar poder in-
corporar més jugadors i per 
este motiu vam plantejar-li que 
creiem que havíem de buscar 
solucions amb un entrenador 
que pugués portar alguns juga-
dors”. 
La junta del Santa Bàrbara està 
fent gestions per concretar el 
fitxatge del nou entrenador. Tot 
i la rumorologia existent durant 

la setmana, la contractació en-
cara no s’ha produït i s’espera 
poder fer-se aviat.
A nivell de la plantilla es con-
fia en poder ampliar-la amb un 
parell de fitxatges que ja estan 
pendents de confirmar-se.
D’altra banda, Toni Sánchez, 
deia que “m’han fet fora i el 
motiu que m’han comentat 
és que no havia fet suficients 
fitxatges per afrontar la tem-
porada amb garanties. Jo es-
tic d’acord en què faltaven un 
parell de jugadors al centre del 
camp, però penso que no està-
vem tan lluny, amb una plantilla 
de 20”. 
Del fet de si s’havia d’entrenar 
3 dies a la temporada i i si això 
havia tingut conseqüències, el 
tècnic aclaria que “només un 
jugador havia manifestat que 
ho volia deixar. Jo quan vaig 
arribar ja vaig dir que faria 3 
entrenaments en temporada i 
4 en pretemporada. Si no, no 
hagués fitxat. I, en general, fins 
ara, la gent ha respòs als entre-
naments. En qualsevol cas, a mi 

SANTA BÀRBARA

m’ha sorprès la decisió però les 
directives són les que manen i 
les prenen i cal acceptar-les”.
El Santa Bàrbara ha tingut trac-
tes en tècnics i en els propers 
dies s’ha de concretar el nou 
mister de l’equip.  

Juanjo Agustín, tècnic del 
Godall, valorava la pretempo-
rada: “està anant prou bé, fent 
proves quan encara queden 
15-20 dies per iniciar la com-
petició. Poc a poc anirem de-
finit la plantilla”.

Andreu Fibla no segueix 
com a mister

Andreu Fibla no començarà la 
temporada amb l’Ulldecona. 
La directiva del club així ho ha 
decidit i ja ho ha comunicat al 
tècnic canareu. Fibla ja va ex-
plicar la setmana passada a 
Més Ebre que va sofrir una greu 
lesió que va comportar passar 
pel quiròfan el 19 de juliol i que 
això li havia impedit poder diri-
gir l’equip en la pretemporada 
en les condicions que hagués 
volgut. El mister, un cop va sa-
ber que no continuava, aquest 
dimecres, comentava que “la 
lesió m’ha privat de poder estar 
amb l’equip com hagués volgut 
i hagués pogut estar en condi-
cions normal. I segurament això 

ha pogut influir perquè les coses 
no anessin de la millor manera 
durant la pretemporada. Els dar-
rers resultats tampoc han estat 
bons, tot i ser partits de prepa-
ració, i tot plegat s’ha ajuntat. Jo 
entenc que la meua situació per 
la lesió no ha estat la més ade-
quada per poder entrenar i, per 
este motiu, s’ha pogut prendre 
la decisió. Només he pogut es-
tar 4 ó 5 sessions de forma pre-
sencial. En qualsevol cas, estic 
molt agraït a l’Ulldecona per la 
confiança que va mostrar quan 
em vaig lesionar i també com-
prenc que ara hagi valorat que, 
per tot, era adequat buscar un 
relleu a la banqueta”. 

CF ULLDECONA

Tot i els rumors 
existents durant la 
setmana, el Santa 

encara no té nou mis-
ter i espera poder 

incorporar-lo en breu

Xavi Castillejo, que 
entre altres ha entrenat 

el Borges, la Canonja, 
Morell i At Valls, és el 

nou mister

FC GODALL

Toni Sánchez.
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SANT JAUME

Demà dissabte dia 18, la UE 
Sant Jaume organitza la pri-
mera edició del torneig “SANT 
JAUME FEMINES CUP”, torneig 
femení en categories aleví F-7 
i infantil-cadet F-11. “Al Tor-
neig hi participaran 12 equips 
de renom dins el futbol femení 
català i que donarà el tret de 
sortida a l’ambiciós projecte 
iniciat aquesta temporada al 
club per tal de ser un referent 
a la zona en futbol femení”. 
En categoria aleví participaran 
el Cambrils Unió, Riudoms, 
Europa, EF Guineueta, Levan-
te Las Planas i el FC Barcelo-
na. En categoria infantil-cadet 
els clubs participants seran: 
UE Sant Jaume, Sant Gabriel, 
Racing Bonavista, Fontsanta 
Can Fatjó, RCD Espanyol i FC 
Barcelona. 
El partit inaugural serà el que 
enfrontarà a les 9h a la UE 
Sant Jaume i el Sant Gabriel. 
“Des del club us convidem a 
que us apropeu al municipal 
Salvador Gisbert i que disfru-
teu de futbol femení de nivell”.

Torneig de Futbol Femení

QUARTA

La Quarta catalana ebrenca 
té 18 equips. Una gran notí-
cia perquè mostra l’interés de 
clubs ebrencs en tenir equip 
per competir o bé en poder 
disposar de filial. El fet que hi 
hagin tants equips propicia 
que la lliga hagi de començar 
aquest cap de setmana. 
Es presenta un campionat molt 
competit. Només hi ha un as-
cens però també cal recordar 
que hi ha filials que només 
podrien pujar si puja el primer 
equip  a Segona. 
Els partits de la primera jorna-
da:

Catalònia B-Olimpic B dis 16.30h
Aldeana B-Gandesa B dis 18h
Perelló B-la Cava B diss 18h
Camarles B-Xerta dissa 18.30 h
J i Maria B-S Jaume diss 20 h.
La Galera-Ebre E. B diu 16.30h
Ginestar-Tivenys diu 17 h
Pinell-Ametlla B diu 17.30h
Masdenverge-Fatarella diu 18h 

Comença la 
lliga

LA CAVA

Demà dissabte, a les 18 hores, es disputarà un partit comme-
moratiu del 90è aniversari del CD la Cava. Una selecció em-
blemàtica de jugadors, ara veterans, que van jugar amb la Cava 
s’enfrontarà a l’Agrupació de Jugadors Veterans del Barça. El 
partit ha creat molta expectació i s’espera una tarde emotiva i 
que serà una autèntica festa per al futbol cavero. Els actes de 
la jornada estan previstos que s’inicien a les 17 hores. El partit 
serà a les 18h.

Futbol d’història, demà

Memorial Albert Todó

Benissanet va viure una tarde 
emotiva el dissabte passat amb 
el I Trofeu Albert Todó. Un tor-
neig que sempre recordarà al 
que fou porter de l’equip i tam-
bé una persona molt estimada al 
municipi. Albert, als 30 anys, ens 
va deixar al maig de l’any pas-
sat després d’una llarga malaltia. 
Dissabte es va fer el primer ho-
menatge amb un acte comme-
moratiu carregat de sentiment, 

CF BENISSANET
I Memorial juvenil 
Josep Maria Torres

Demà dissabte, dia 18 de se-
tembre, arriba el I TROFEU JU-
VENIL JOSEP MARIA TORRES, 
amb la participació del juvenil 
A del Jesús i Maria, l’Hospitalet, 
l’Ascó i el Papiol. 
Serà a partir de les 16:00 h a les 
Instal·lacions municipals Josep 
Maria Torres - Camp de l’Aube, 

Els beneficis que es recolliran, 
aniran destinats Afate (Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer 
Terres de l’Ebre). Des del Futbol 
Formatiu de la UD Jesús i Maria 
informaven que “estem segurs 
que serà una primera edició 
molt emotiva” en record al mes-
tre Josep Maria Torres.

UD JESÚS I MARIA

El camp de futbol 
municipal porta el 
nom del que fou 

porter de l’equip de la 
Ribera

“Sempre et recordarem, Albert”.  
El camp de futbol ja es diu camp 
municipal Albert Todó.
Posteriorment, pel que fa als 
partits, el Benissanet va perdre 
amb el Pinell (0-4). Els pinellans 
van vèncer per 1-0 al Tivenys. I 
el Benissanet va guanyar 2-1 al 
Tivenys. Per tant, els pinellans 
es van emportar el trofeu. “Tot el 
recaptat ho vam donar a la Lliga 
Contra el Càncer. Vam recaptar 

un total de 950€”, deien des de 
la directiva benissanetenca.
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HANDBOL: CE TORTOSA

El cap de setmana passat es va 
disputar el Torneig Joan Saba-
té i Gelado amb un partit en-
tre el CE Tortosa i el Benicarló 
(29-26). Els tortosins es torna-
ven a enfrontar a un equip de 
categoria superior (en aquest 
cas dos categories.
Inici amb un 4-0. Es va man-
tenir la diferència de 2-3 gols 
fins que al minut 15 els visi-
tants es van posar per davant 
en el marcador amb 10-11 per 
primera i única vegada durant 
el partit. Al descans es va arri-
bar amb una diferència míni-
ma tortosina. A la represa, la 
bona feina local va augmen-
tar la diferència a favor del CE 
Tortosa fins als 9 gols. A partir 

TORNEIG JOAN SABATÉ GELADÓ
Des de l’Escola d’Entrena-
dors s’informa sobre la pre-
visió dels cursos de la tem-
porada 2021-22. L’Escola 
d’Entrenadors té previst dur 
a terme els cursos UEFA B i 
UEFA A de manera presenci-
al. La distribució d’hores de 
formació presencial es po-
dran reemplaçar per virtuals 
segons la situació sanitària. 
Paral·lelament l’ABR (Apre-
nentatge Basat en la Reali-
tat–pràctiques en un club), 
es podrà dur a terme, segons 
elecció de l’alumne, sempre 
dins dels 18 mesos de vali-
desa del curs.
A les Terres de l’Ebre, l’inici 
serà el 18 d’octubre i acabar 
el 16 de desembre.

CLUB PATÍ L’ALDEA

El Club Patí l’Aldea organitza la 
Gala premundial que tindrà lloc 
demà dissabte a les 20h, al Pa-
velló de l’Aldea. “Una tarda per 
gaudir de les últimes medalles 
que hem obtingut al club i amb 
la participació dels més cracs: 
Xou Petit l’Aldea, Xou Júni-
or l’Aldea; Pau Garcia, actual 
campió del món i d’Europa; 
Andrea Silva, tercera d’Europa; 
Xènia Ribe, tercera d’Espanya 
i 6a d’Europa; Ferran Arasa, 
campió d’Espanya; Maria de 
Esteban, tercera de Catalunya 
i Enzo Pagnoni, tercer d’Espa-
nya. “Només amb l’entrada ja 
tindreu un número per sortejos 

que farem el mateix dia. Per a 
que no us quedeu sense en-
trada, podeu reservar-la a tra-
vés de WhatsApp a aquest telf: 
690 07 56 33. Hi ha aforament 
limitat per respectar les mesu-
res de la Covid-19. No us ho 
podeu perdre!. Els 5 € inclouen 
participacions a sortejos i altres 
sorpreses!”.
D’altra banda, informar també 
que Roger Arasa (CP l’Aldea) va 
fer bronze a l’Europeu de pati-
natge artístic, la setmana pas-
sada, completant així els excel.
lents resultats dels represen-
tants del club amb la selecció 
espanyola.

Gala premundial

Darrer partit de l’Amposta abans 
de l’inici de lliga, al Perelló

L’Handbol Perelló va rebre 
l’Amposta, de Divisió d’Honor 
Plata, en el darrer partit de pre-
paració de l’equip de la capital 
del Montsià (14-34). Des de 
l’equip local es va fer una bona 
valoració del partit: “el públic 
va estar entregat i content de 
veure un amistós contra un 
equip de lliga superior. Tot i la 
derrota, molt bones sensaci-
ons, es va millorant progressi-
vament. Prenem nota tant de 
les coses que cal treballar, com 
de les bones accions, que han 
sigut moltes”. el proper cap de 
setmana, l’equip perellonenc 
no té previst fer partit.
Des de l’Handbol Amposta es 
deia que “va ser un bon partit 
de preparació pels dos con-
junts, per nosaltres fou el dar-
rer de cara a l’imminent inici de 
la competició. Vam jugar con-
tra un Perelló que es va mos-
trar molt ordenat i amb ganes 

HANDBOL
Barça Academy

El Barça Academy Terres de 
l’Ebre torna a obrir les seues 
portes el 27 de setembre, per 
la temporada 21/22 en la que 
compta amb un total de 5 es-
coles ubicades per tot el terri-
tori català. Una campanya més, 
Deltebre ha estat escollida com 
a Seu Oficial de la Barça Aca-
demy, on s’oferiran des del 27 
de setembre fins el juny del 
2022 els entrenaments de per-
feccionament individual a partir 
de la pràctica col.lectiva. Els en-
trenaments es faran, de dilluns 

de 18.30 a 20 hores, al Camp 
Municipal de Deltebre-la Cava. 
El proper dilluns dia 27 hi haurà 
una jornada de portes obertes. 
Les persones interessades “po-
dran venir sense compromís a 
fer un entrenament per desco-
brir la metodologia de la Barça 
Academy”. Per més informació 
o inscriure’s a la jornada es pot 
contactar a: info@barcaaca-
demycat.cat o al telefon 605 
995 166 en horari de dilluns a 
divendres de 9.30 hores a 14 
hores. 

DELTEBRE

L’Amposta inicia la 
lliga a la pista del 

Grupo USA Mislata, 
demà dissabte a les 

19 hores.

de treballar, que de ben segur 
donarà guerra a la Primera Ca-
talana”. 
L’Amposta inicia la lliga a la Di-
visió d’Honor Plata femenina, 
temporada 21/22, a la pista del 
Grupo USA Mislata. El partit es 
disputarà demà dissabte a par-
tir de les 19 hores. 
Foto: Facebook HC Perelló

d’aquí nervis d’ambdós equips 
i victòria final i merescuda per
part dels tortosins. 
“Bona evolució del treball de 
pretemporada que porta a 
pensar en una bona tempo-
rada on esperem que per joc i 
resultats sigui atractiva”.
Uns 150 espectadors es van 
reunir per veure el Torneig 
en aquest torneig on en l’en-
trega de trofeus, com sempre  
tots dos iguals, es va viure un 
emotiu i llarg aplaudiment en
record a Joan Sabaté Geladó, 
jugador del CE Tortosa des de 
benjamí fins a sènior.
El proper cap de setmana tots 
els equips del C.E. Tortosa es 
desplaçaran a Benicarló.

CURS 
ENTRENADOR 

DE FUTBOL 
LLICÈNCIA UEFA B
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• 500 g de cigrons cuits
• 2 tomàquets madurs
• 1 ceba gran
• 1 pastanaga
• 2 ous
• brou de peix de roca o de 
galeres
 • 2 cs d’oli d’oliva
• 1 branca de julivert 6 grans 
de comí
• 1 fulla de llorer 
• sal

Es pelen i es tallen la pasta-
naga i la ceba en juliana. Es 

sofregeix a la vegada la ceba, 
la pastanaga i el tomàquet en 
una cassola. Quan el sofregit 
estigui fet, s’incorporen els ci-
grons cuits, el comí i el julivert 
i es cou uns minuts a foc molt 

CREMA DE CIGRONS
AMB AROMA DE MAR

INGREDIENTS:  

PREPARACIÓ:

suau. S’afegeix el brou molt 
calent i es tritura fins obtenir 
un puré fi. Amb el puré enca-
ra calent s’incorporen els ous 
batuts i es remou enèrgica-
ment. Bon profit!

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest 

és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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PARA TODAS LAS EDADES 
DISCRETO, CARIÑOSO, 

ATENTO, GRAN HIGIENE 
PERSONAL

¡NO ESTES SOLA,
LLAMAME!

641 45 22 53

SE OFRECE
CHICO DE 

COMPAÑIA
41 AÑOS

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

TORTOSA
SEXO, 

MASAJES Y 
MUCHO MÁS

 

VEN A DISFRUTAR 
DE MIS SERVICIOS.

SOY 
INDEPENDIENTE 

EN UN LUGAR 
DISCRETO.

 TE ESPERO...
 

674 852 982

30 AÑOS CACHONDA 
MORBOSA 

COLOMBIANA 
FRANCÉS NATURAL 

PROFUNDO 
GARGANTA CARICIAS 
MASAJES POSTURAS 

BESOS CON LENGUA 
CARIÑOSA FIESTERA 

AMOROSA

AMPOSTA
PAOLA

24 HORAS

L’ALDEAL’ALDEA

631 52 45 30 632 14 63 86

VEN A 
DISFRUTAR 

DE SEXO, 
MASAJES, UN 
MOMENTO DE 

RELAX.
¡PLACER A TOPE!

TORTOSA

CATALANA 
Frances 

natural fins 
l’última
goteta...

petó negre...

petonera...

722 854 760 617 71 69 20

RUBIA 22 AÑITOS 
DELGADITA  RECIÉN 

INICIANDOSE 
FRANCES NATURAL  

CARIÑOSA 
SIMPATICA SENSUAL 

AMANTE DEL BUEN 
SEXO  24 HORAS

AMPOSTA
NOVEDAD
SCORT

PARTICULAR

632 108 591

877 075 973

TO
R

TO
SA

RELAX
LATINAS,

24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

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

Contacto telfs:
 642066150 - 688303880

Sr. Javier.

30 AÑOS. GUAPÍSIMA, 
SÚPER CARIÑOSA, SENSUAL, 

APASIONADA, MORBOSA 
Y MUY VICIOSA.

TODO TIPO DE SERVICIOS. 
HIGIENE Y DISCRECIÓN 

ASEGURADA
VEN A DISFRUTAR DE UNA RATO 

DE LOCURA Y PASIÓN. 
AMPOSTA Y ALREDEDORES

BRASILEÑA,
GUAPA, DIVERTIDA 

Y CACHONDA

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mart rondant pel 
sector professional 
et pot posar en algu-
na situació incòmoda 
amb el teu cap o 
companys de feina. 
No deixis que et 
menyspreï ningú, fes 
valer els teus drets.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Mart a Casa 
IX, pots plantejar-te 
cercar feina lluny de 
l’entorn habitual. 
Moment per ser més 
conscient de la ne-
cessitat de fer esport 
i cremar energia per 
relaxar-te.

sagitari
23/11 al 21/12

Un tema sentimental 
et preocupa. Potser 
són conductes inac-
ceptables de la pare-
lla o bé que tens una 
relació clandestina. 
Com sigui, tard o 
d’hora n’hauràs de 
ser conscient.

escorpí
24/10 al 22/11

Hi ha coses que bu-
llen dins teu i has de 
posar-hi remei. Si has 
ofès a algú, demanar 
perdó alleugerirà 
la teva càrrega. En 
qüestió de feina et 
convé tenir un as a la 
màniga.

balança
24/09 al 23/10

Mart al teu propi 
signe et dóna més 
energia. Vols obrir 
camins, però no de 
qualsevol manera i 
estructures les teves 
passes. Un assumpte 
sentimental es torna 
més estable.

àries
21/03 al 20/04

S’activa el sector 
relacional. Si no 
tens parella, en 
aquestes setmanes 
pots conèixer algú 
del teu interès. Pots 
trobar-te, però amb 
persones que t’en-
frontin o et reptin.

cranc
22/06 al 23/07

Podries tirar enda-
vant un projecte 
laboral amb un 
germà o germana. 
Hiperactivitat mental 
molt útil per resoldre 
assumptes, però 
hauràs de trobar la 
manera de relaxar-te.

verge
24/08 al 23/09

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

taure
21/04 al 21/05

Mart a Casa VI obre 
un temps de més ac-
tivitat laboral i poden 
donar-se algunes 
tensions en aquest 
terreny perquè ningú 
vol baixar del burro. 
Ves amb compte 
amb les presses.

peixos
20/02 al 20/03

Mart transitant per 
la Casa VIII t’inclina 
a atendre algunes 
qüestions financeres. 
Préstecs i hipote-
ques poden estar 
al teu punt de mira, 
per tal d’assolir algun 
objectiu.

lleó
24/07 al 23/08

Amb Mart a Casa 
II tendiràs a gastar 
més diners del que 
és habitual o poden 
sorgir despeses ines-
perades. Bon mo-
ment per dissenyar 
millores dietètiques i 
guanyar en salut.

bessons
21/05 al 21/06

Pots experimentar 
un augment de 
l’energia. Més ganes 
de fer esport o de 
moure’t. Si hi ha una 
persona que t’atrau, 
t’armes de valor 
i t’hi apropes per 
conèixer-la millor.
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“MAI PERDO, 
O GUANYO O 
APRENC”

Avui conversarem amb 
Xavier Mompel, 

tortosí d’onze anys, 
que va deixar bocabadat 
al llegendari jugador 
rus, Anatoly Kàrpov, 
Campió del món entre 1975 
i 1985, i campió mundial 
versió FIDE entre 1993 i 1999. 

Kàrpov  és un dels grans mes-
tres de la història dels escacs, i 
un mite d’aquest complicat es-
port on la intel·ligència humana 
neutralitza l’atzar.

A partir de quina edat vas 
començar?
Quan tenia vuit anys vaig anar 
per primera vegada al Club Es-
cacs Tortosa amb el meu amic 
Ian perquè el seu tio feia classes 
al Club, i a partir d’aquell dia fins 
ara.  
I qui et va ensenyar a jugar?
He tingut diferents entrenadors 
del Club Escacs Tortosa, Pere 
Colomer, Abraham Pla i des-
prés ja amb Michel Accensi. Ara 
ja fa any i mig que tinc el meu 
entrenador personal. És el Gran 
Mestre Josep Oms; també tinc 
classes amb el Gran Mestre Fer-
nando Peralta del Club Escacs 
Valls, club del qual sóc també 
jugador des del passat mes de 
juliol. A la vegada tinc ajudes en 
tecnificació de la Federació Ca-
talana d’Escacs i de la Federació 
Espanyola. I Carlos Martinez, 
que és el meu psicòleg esportiu 
especialitzat en escacs, i que ja 
fa quasi dos anys que estic amb 
ell, i m’ajuda moltíssim.
Què et motiva a jugar als 
escacs?
M’agraden molt les matemàti-
ques i amb els escacs he de fer 
molts càlculs, i això fa que m’ho 
passe molt bé. També viatjo 
molt i a la vegada conec molta 
gent d’altres llocs, i tot i que no 
tinc massa temps per fer turis-
me, sí que algun dia vaig amb 
els meus pares a veure els llocs 
més bonics de les ciutats on es-
tic jugant.
Quina és la teua obertura 
preferida o estratègia?
Preferida no en tinc cap, 
m’agrada jugar diferents ober-
tures, i a cada partida intento 

fer-ne alguna diferent, per se-
guir aprenent el que m’ense-
nyen.
Tens un lloc preferit per ju-
gar als escacs?
No tinc un lloc preferit, el que 
sí que m’agrada és jugar a la nit, 
sobretot algun torneig quan la 
partida comença a les 20.00, 
20.30 de la nit. 
Acostumes a analitzar els 
teus propis jocs?
Sempre, això és molt important, 
el meu entrenador em prepara 
abans de les partides i sobretot 
les repassem quan acabo, i aquí 
analitzem totes les jugades per 
mirar de corregir.
I els dels teus adversaris?
Sí, sempre abans de les par-
tides, és una cosa normal que 
fan tots els jugadors, que és mi-
rar que juga el rival. Jo també 
ho faig amb el meu entrenador.
Quin és el millor consell que 
t’han donat mai?
El que sempre m’han dit els 
meus pares, que sobretot m’ho 
passe bé, i que tot s’ha de re-
lativitzar, tant les victòries com 
les derrotes. Una frase que 
m’agrada molt és “Mai perdo, o 
guanyo o aprenc”.

Quins consells donaries tu 
als nous jugadors/es d’es-
cacs?
Que amb els escacs t’ho pots 
passar molt bé, no tot és com-
petir, hi ha moltes més coses 
que també són molt impor-
tants, com per exemple fer 
amics i viatjar.
En el futur, què vols aconse-
guir en el joc dels escacs?
No tinc cap objectiu, vaig pas a 
pas, perquè també hi ha altres 
prioritats, sobretot el cole. El 
que sí que faig és treballar molt 
i seguir aprenent cada dia.
Una partida de dues hores 
i mitja i 44 moviments amb 
el mític Kàrpov a Portugal. 
Que me’n pots dir?
Per a mi el resultat rai, lo que sí 
m’ha fet il·lusió és poder jugar 
amb ell perquè és una llegenda 
i un dels meus ídols. Tinc el re-
cord per sempre i un tauler sig-
nat per ell, i moltes més ganes 
de seguir endavant.
Magnus Carlsen s’ha conver-
tit en la figura emblemàtica 
del joc d’escacs. Se l’ha ano-
menat “Boa Constrictor”, 
perquè escanya lentament 
els seus oponents amb el 

seu joc. Però també cal re-
cordar a Kaspàrov, Bobby 
Fischer... Quins t’han inspi-
rat o influenciat més?
Kaspàrov, Kàrpov, Fisher i 
Capablanca, aquests són per a 
mi els més grans de la història, 
i són jugadors llegendaris. Però 
realment a mi els que m’inspi-
ren són jugadors que tinc més a 
prop, com l’actual campió d’Es-
panya Sub14, Diego Macías.
És un esport on hi ha poques 
noies, no? Has vist la pel·lí-
cula Gambito de Dama? 
Creus que l’èxit de la mini-
sèrie de Netflix ha desper-
tat vocacions pels escacs 
i la possible feminització 
d’aquesta disciplina?
Sí la sèrie la vaig veure sencera 
amb un dia, em va agradar molt. 
Cada vegada hi ha més xiquetes 
jugant, i això és molt bo per a 
tots. Jo a les meves cosinetes 
també els vull ensenyar a jugar 
a escacs quan siguin una mica 
més grans.
Aquest mes de setembre 
els escacs tindran protago-
nisme amb la vinguda de 
la campiona canària Sabri-
na Vega vuit vegades cam-

piona d’Espanya que farà 
unes simultànies amb uns 
vint jugadors/es a la plaça 
de l’ajuntament de Tortosa i 
una conferència a l’auditori. 
Me’n pots fer cinc cèntims? 
Sí, la vaig conèixer l’any passat 
a un torneig a La Nucia, Sabri-
na Vega és un referent inter-
nacional per als escacs, i que 
la tinguem a Tortosa és un or-
gull. Farà una conferència el 
dia 24 de setembre a l’Auditori 
de Tortosa i explicarà els valors 
que transmeten els escacs. El 
dissabte 25 farà unes simultà-
nies amb 20 jugadors de Torto-
sa i de les Terres de l’Ebre. Jo 
també faré per primera vegada 
unes simultànies en xiquets i xi-
quetes de Tortosa i de les Terres 
de l’Ebre.
No ens ho perdrem!

ESCACS: XAVIER MOMPEL 
AMB 11 ANYS, EMPATA AMB EL 
LLEGENDARI ANATOLY KÀRPOV


