
MMOLDE organitza una cadena humana a la Badia del Fangar. El Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre reclama el OLDE organitza una cadena humana a la Badia del Fangar. El Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre reclama el 

dragatge de la badia i la protecció del delta. El punt de trobada serà el pàrquing Lo Goleró (a l’Ampolla). L’acte dragatge de la badia i la protecció del delta. El punt de trobada serà el pàrquing Lo Goleró (a l’Ampolla). L’acte 
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El govern espanyol declara Alcanar i Vinaròs 
com a zona catastròfica

                     P3

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la declaració de zona catastròfica per a Alcanar i 

Vinaròs per les pluges torrencials que van afectar aquests municipis l’1 de setembre, 

causant destrosses greus. 

La declaració permet l’accés dels afectats a ajudes.
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EDITORIAL
Menys somnis
i més realitat!

Edita:

Instagram és la 
plataforma de la felicitat. 

Si, si, la de les fotos de 
vacances perfectament 
exposades, amb els filtres 
adequats i l’última bossa 
de mà comprada. Algunes 
persones pensen que són 
plataformes utilitzades 
per persones insatisfetes 
i insegures, persones 
que volen emular als 
seus ídols convertint-se 
en pseudo influencers, 
esforçant-se per escenificar 
una vida de somnis, basada 
en fotos editades amb 
molta habilitat.
Deriva per a alguns, implaca-
ble lògica per a altres... Res 
greu a priori si es coneixen 
les regles del joc. Però no 
tothom coneix aquestes re-
gles. Segons una enquesta, el 
Wall Street Journal constata-
va que Instagram empitjorava 
la relació d’una de cada tres 
adolescents amb el seu propi 

cos, i que la realitat distorsi-
onada que es consumeix a 
les xarxes socials pot provo-
car trastorns de salut física i 
mental en usuaris joves... Ens 
sorprèn que a través de la lent 
rosada d’Instagram només ve-
iem breus moments de felici-
tat escenificada i disfressada? 
Moments que, en general, ex-
hibeix una mínima part de la 
realitat? No ens adonem que 
aquest estat de felicitat im-
postada i de cossos perfilats 
pot derivar en dependència? 
I encara més, en addicció? 
Un fenomen que no té for-
malment un diagnòstic, però 
que pot derivar en anorèxia 
o bulímia? Instagram va néi-
xer farà uns deu anys com una 
xarxa social que es feia servir 
com a plataforma per mostrar 
fotos a la teva família o amics, 
amb alguns filtres entretin-
guts, crear una foto vintage, 
algun que un altre marc de 
diapositiva i compartir, però 

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

ràpidament, responsables de 
les indústries del màrqueting i 
la publicitat van veure el seu 
potencial i van comprendre el 
veritable poder d’Instagram, 
per què? Perquè la xarxa no 
et “mostrava” la vida sinó que 
la “comercialitzava”. A mesu-
ra que el temps passava, els 
usuaris alimentaven la xarxa 
aparentant certs estatus, cer-
ta felicitat que era digna de 
qualsevol comercial publici-
tari i Instagram es va convertir 
en un showroom de vides fic-
tícies, però lo més cert és que 
no només va canviar moltes 
tècniques de màrqueting, sinó 
que va crear un problema..., 
“només exhibir  lo perfecte”. 
I li dic problema, perquè els 
seus usuaris senten la pressió 
de ser “perfectes”, i per altra 
banda alimenta aquesta efí-
mera fama que puja i baixa tan 
ràpidament. En qualsevol cas, 
l’abús de xarxes socials fa que 
els seus usuaris/es, sobretot 

els nostres joves, siguin més 
propensos a patir problemes 
de salut mental, angoixa o 
símptomes d’ansietat. Són es-
cenaris recents on els inves-
tigadors i especialistes estan 
ideant tècniques per aplacar 
aquests problemes. “Fumar 
mata” diu el paquet de cigar-
rets, “Prohibida la seva venda 
per a menors de 18 anys”, di-
uen les publicitats de begudes 
alcohòliques. En breu, penseu 
que seria insensat demanar a 
les empreses propietàries de 
les xarxes que implementin 
mesures com avisos o adver-
tències en les seves aplicaci-
ons per evitar que això passi?
De moment caldrà establir 
prioritats: fer una neteja de 
persones que seguim a les 
xarxes i quedar-mos només 
amb aquells comptes que ens 
aportin i ens nodreixin com a 
persona. Toquem de peus a 
terra: menys somnis i més re-
alitat!

• La companyia de teleco-
municacions catalana, que 
ha sortit fa unes setmanes a 
borsa dins del mercat BME 
Growth, està executant un 
pla valorat en 1 M€ per obrir 
desenes de botigues a tot 
Catalunya 
 
• L’establiment de Parlem a la 
capital del Montsià  es troba 
en una zona  cèntrica,  ben 
a prop del riu Ebre (C/ Sant 
Josep, 11)  

• Les Terres de l’Ebre són 
un territori estratègic per 
a  Parlem Telecom, que està 
executant un pla d’obertura 
de botigues a tot Catalunya 
valorat en 1 M€ per augmen-
tar la proximitat vers els seus 
clients. L’operadora de te-
lecomunicacions catalana, 
que fins fa pocs mesos no-
més comptava amb locals 
propis a Barcelona, Reus i 
Lleida, arriba ara amb una 
botiga física a Amposta, que 
se situarà en una zona cèn-

PARLEM TELECOM OBRE BOTIGA A AMPOSTA PER ESDEVENIR 
L’OPERADORA DE PROXIMITAT DE LES TERRES DE L’EBRE

trica del municipi (C/ Sant Jo-
sep, número 11). Des d’aquest 
establiment a la capital del 
Montsià, la companyia aspira a 
créixer dins les Terres de l’Ebre 
com a operadora de proximi-
tat de referència, que busca 
garantir la connectivitat de tot 
el país.   

• Els clients de Parlem poden 

gaudir de serveis addicionals 
en les botigues de l’operado-
ra catalana com, per exemple, 
descomptes de fins el 20% al 
contractar una assegurança 
(de la llar, automòbil, comu-
nitat de propietaris, comer-
ços i empreses, accidents 
personals, entre d’altres) a la 
mútua catalana Mussap. Cal 
tenir en compte, a més,  que 

Parlem Telecom pot oferir 
als clients de les Terres de 
l’Ebre una de les millors co-
bertures de fibra òptica de 
Catalunya, així com un ser-
vei molt òptim de cobertura 
de mòbil. 

• Parlem Telecom és una 
operadora de telecomuni-
cacions catalana nascuda 
l’any 2014 que ofereix ser-
veis integrals de telecomu-
nicacions, tant per a parti-
culars com per a empreses, 
des de Catalunya i en ca-
talà. Aposta per un tracte 
de proximitat amb el client 
amb una identitat pròpia. La 
companyia, presidida per 
Ernest Pérez-Mas, es tro-
ba en fase d’expansió i ha 
aparegut els dos últims anys 
entre les 200 empreses que 
més ràpid creixen d’Euro-
pa dins del top 1.000 anual 
del Financial Times. Des del 
mes de juny del 2021, Par-
lem Telecom cotitza a borsa 
al mercat BME Growth. 
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PROCICAT 
La resolució del Procicat que 
ha entrat en vigor la mati-
nada de dimecres amplia a 
4.000 persones l’aforament 
màxim a l’aire lliure en con-
certs i altres actes culturals. 
En canvi, en espais tancats 
es manté el límit actual de 
3.000 persones, complint 
les condicions de ventilació 
reforçada, control de flux de 
gent i accés reforçat. En la 
resta d’activitats es preveu 
un màxim de 1.000 perso-
nes. En general, l’aforament 
és del 70%. 
Aquest canvi, que arriba a 
les portes de les festes de 
la Mercè de Barcelona, se 
suma al de l’oci nocturn, que 
ha pogut reobrir a l’exterior 
fins a les 3 de la matinada.

El govern espanyol declara Alcanar i Vinaròs 
com a zona catastròfica 

El Consell de Ministres va apro-
var aquest dimarts la declara-
ció de zona catastròfica per a 
Alcanar i Vinaròs per les plu-
ges torrencials que van afectar 
aquests municipis l’1 de setem-
bre, que van causar destrosses 
greus. L’acord deixa fora altres 
zones limítrofes com Ulldeco-
na i la Ràpita. L’executiu va fer 
la declaració en el marc de di-
versos acords per declarar com 
a zones afectades greument 
per emergències de protecció 
civil territoris de tot l’Estat que 
en les últimes setmanes han 
patit inundacions o incendis 
forestals de grans proporcions. 
A més d’Alcanar i Vinaròs, els 
acords per pal·liar els efectes 
de les inundacions inclouen 

Mallorca, Menorca i Toledo. 
L’acord recorda que en tots els 
casos es tracta d’emergènci-
es de protecció civil de grans 
proporcions que han provo-
cat danys personals en infra-
estructures i béns públics, així 
com en cultius i explotacions 
agropecuàries, polígons indus-
trials i altres instal·lacions pro-
ductives.
Destaca que són danys que 
encara no han pogut ser iden-
tificats i quantificats perquè la 
fase de recuperació encara no 

MESURES I 
AJUDES 
La declaració com a zona 
catastròfica determina les 
subvencions en atenció a 
determinades necessitats 
derivades de situacions 
d’emergència o de natura-
lesa catastròfica, que també 
estableix el procés per a la 
seva concessió.
La declaració  permetrà que 
els afectats puguin benefi-
ciar-se de mesures i ajudes 
destinades a pal·liar els danys 
personals i materials als 
habitatges i establiments in-
dustrials, mercantils, agraris 
i d’altres serveis. La decla-
ració també inclou ajudes a 
persones físiques o jurídiques 
que hagin fet prestacions 
personals i de béns, així com 
a les corporacions locals en 
les seves tasques de recupe-
ració de les àrees devastades 
pel foc o les inundacions.

ha finalitzat. 
“Malgrat que no disposa d’una 
estimació definitiva dels per-
judicis ocasionats per aques-
tes catàstrofes, la magnitud 
dels seus efectes i les mesures 
adoptades per recuperar les 

condicions de vida de la po-
blació i aconseguir el ple res-
tabliment dels serveis públics 
essencials justifiquen la inter-
venció de l’Administració Ge-
neral de l’Estat”, diu l’acord del 
Consell de Ministres. (ACN)

El Moviment de 
Lluita pel Delta de 
l’Ebre convoca a la 

ciutadania, diumenge

La declaració permet 
l’accés dels afectats a 

ajudes

ACTUALITAT

Covid 19: baixen els casos 
positius i els ingressos 

La regió sanitària de les Ter-
res de l’Ebre, en dades d’ahir 
dijous, acumula, des de l’inici 
de la pandèmia, 14.271 casos 
confirmats per PCR o TA. Set-
mana passada eren 14.179 (en 
una setmana han hagut 92 
casos). 
En aquesta regió han mort 
189 persones des de l’inici de 
la pandèmia (setmana passa-
da 189).
El risc de rebrot se situa en 76 
(divendres passat 109).  
La incidència a 7 dies és de 30 
(setmana passada 51). 
El 2,3% de les proves que es 
fan surten positives (setmana 
passada 2,71). 

L’Rt està, en dades d’ahir, en 
0,89 (setmana passada 1,06). 
Actualment hi ha 5 pacients 
ingressats per Covid-19 a 
centres hospitalaris de les 
Terres de l’Ebre (setmana 
passada eren 16). 
Un a planta del Verge de la 
cinta i un a planta del de la 
Santa Creu de Jesús. 
A hores d’ara, hi ha 3 pacients 
a la UCI del Verge de la Cinta 
(setmana passada 6).

Els vacunats de la prime-
ra dosi arriben a les Terres 
de l’Ebre a 134.926 (74%) i a 
131.529 (72,7%) persones amb 
la pauta completa. 

Cadena Humana, 
a la Badia del Fangar: 
“Lo Delta diu PROU”

El proper diumenge dia 26 el 
Moviment de Lluita pel Delta 
de l’Ebre, convoca a la ciu-
tadania a la Badia del Fangar 
per a realitzar una cadena hu-
mana que tindrà lloc entre lo 
Goleró i la Punta del Fangar. 
“L’objectiu és donar visibili-
tat al tancament de la Badia i 
reclamar-ne el seu dragatge, 
així com exigir la protecció 
del Delta de l’Ebre”.
Per aquest motiu “us animem 
a participar en l’activitat. Lo 
Delta diu PROU!”. 
Les inscripcions es poden fer 

per correu electrònic: 
sommolde@gmail.com
Instagram: 
@sommolde
Twitter: @sommolde
Facebook: 
Moviment de Lluita pel Delta 
de l’Ebre.
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PROJECTE 
INTEGRAL: 4 
GRANS EIXOS  
Totes les actuacions del 
projecte integral que l’Ajunta-
ment de Tortosa ha presentat 
als Fons Europeus s’agrupen 
en quatre grans eixos: transi-
ció verda i sostenible, millora 
de l’eficiència energètica, 
transició digital i competiti-
vitat. 

CONTRACTACIÓ 
DE JOVES   
L’Ajuntament de Tortosa 
contractarà 5 persones joves, 
inscrites al sistema de Garan-
tia Juvenil i en situació d’atur, 
per tal de millorar la seva 
ocupabilitat amb l’adquisició 
d’aptituds i competències 
derivades de la pràctica 
laboral en una administració 
pública. A través del Centre de 
Formació Ocupacional, l’Ajun-
tament preveu publicar més 
convocatòries per a persones 
en situació d’atur.

OBRES D’ADIF   
L’Ajuntament demana a la 
Generalitat que intervingui 
les obres d’Adif i recorda 
que no les ha autoritzat. Ha 
analitzat l’impacte sonor i ha 
presentat una reclamació al 
Servei de prevenció i Control 
de la Contaminació Acústica i 
Lumínica.

CIUTAT 
GEGANTERA    
Tortosa esdevé la 33a Ciutat 
Gegantera en una jornada 
amb una cinquantena de 
colles participants. L’alcaldes-
sa Meritxell Roigé ha reivindi-
cat Tortosa con a epicentre de 
la cultura tradicional i popular.

CONCERT   
L’Orfeó Català actuarà amb el 
Cor Tyrichae amb un concert 
a la Catedral, el 9 d’octubre. 
La productora Minifilms en-
registrarà un audiovisual amb 
l’Orfeó Català per promoure la 
música del compositor tortosí 
Josep Ollé i el patrimoni de la 
catedral.

BREUS
Es dóna a conèixer el projecte integral que 

l’Ajuntament ha presentat als Fons Europeus
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, acompanyada del 
regidor d’urbanisme, Enric Roig 
i del regidor de turisme, Sisco 
Pepió, va donar a conèixer el 
projecte integral que l’Ajunta-
ment ha presentat als Fons Eu-
ropeus ‘Next Generation’ con-
vocats pel Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme. Un total de 
23 actuacions, agrupades en 
quatre eixos i emmarcades en 
un ambiciós projecte integral 
per posar en valor els recintes 
emmurallats de la ciutat i unir-
los a través d’un carril bici i un 
cinturó verd que connectaria 
els punts d’interés turístic de 
la ciutat, fomentant un turisme 
sostenible i saludable. Resse-
guint el perímetre de la ciutat 

medieval, s’aconseguiria crear 
un recorregut turísitic de 1,5 Km 
que combinaria trams habilitats 
per sobre la muralla i d’altres de 
passeig a peu de muralla.
Amb aquesta actuació, Roigé 
ha assegurat que s’aconsegui-
ria “incrementar la competiti-
vitat turística de la ciutat, po-
sant en valor, encara més, la 
història i patrimoni de Tortosa, 
així com l’entorn natural pivi-
legiat en que es troba la ciu-
tat”. En aquesta línia es pretén 

augmentar les pernoctacions a 
la ciutat, aconseguir una major 
presència de turisme internaci-
onal. Aquest projecte integral 
s’ha elaborat seguint la línia di-
buixada per l’alcaldessa de fer 
de Tortosa una SmartCity i per 
això incorpora diferents ele-
ments digitals. El projecte inte-
gral té un cost de 3.694.341 €, 
que, de ser escollit pel Ministeri, 

serien sufragats íntegrament 
pels Fons Europeus. Les actu-
acions s’executarien des del 
2022 fins al 2024. 
L’Ajuntament destinarà, a més, 
1.438.000€ a la conservació del 
patrimoni de la ciutat, amb ac-
tuacions de millora a la muralla 
del Rastre, al Fortí de Bonet i al 
Castell de Tenasses, entre d’al-
tres.

Es preveu un
 total de 

23 actuacions

NEXT GENERATION

Tortosa acollirà la 10a edició de la ruta de 
moters RIDER 1.000, al maig

Tortosa acollirà el proper mes 
de maig la 10a edició RIDER 
1.000. Un esdeveniment es-
portiu que aplega uns 2.500 
motoristes i que per primer 
cop es celebrarà a Tortosa. 
Les 9 edicions anteriors han 
tingut sortida i arribada a 
Manresa i enguany, de forma 
excepcional, l’organització 
ha decidit apostar per la ca-
pital de les Terres de l’Ebre.
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha posat en 
valor l’esdeveniment, que 

permetrà acollir gent de l’estat 
i alguns de la resta d’Europa. 
“Els 2.500 motoristes partici-
pants passaran diversos dies a 
la nostra ciutat, fet que ajudarà 
a dinamitzar la nostra activitat 

Primer Congrés Internacional 
‘La Guerra Civil a les TE’

Avui divendres 24 de setem-
bre, a les 18 h, l’Aula Didàcti-
ca del Museu de Tortosa aco-
llirà la sessió de presentació 
del 1r Congrés Internacional 
La Guerra Civil a les Terres 
de l’Ebre (1936-1939). L’acte 
s’emmarca en la celebració de 
la Capital de la Cultura Catala-
na i inclourà dues ponències: 

la primera portarà per títol ‘Més 
enllà de Hemingway: corres-
ponsals de guerra a Tortosa’, 
a càrrec de l’historiador, Roc 
Salvadó i la segona, ‘Civils eva-
cuats, a la muntanya i al Delta’, 
amb el periodista i historiador 
Andreu Caralt. L’historiador 
Ramon Gironès Blanch serà el 
moderador.

Torna el Festival ‘A Cel Obert’, del 
8 al 12 d’octubre

Del 8 al 12 d’octubre, Tortosa 
acull la 8a edició A Cel Obert, el 
festival d’intervencions efíme-
res que pretén fomentar l’inte-
rès dels ciutadans i visitants pel 
patrimoni arquitectònic i cultu-
ral de la ciutat. El festival con-
verteix espais històrics en esce-
naris de creacions artístiques, 
pensades per professionals del 

món de l’art, l’arquitectura i el 
disseny. En ocasió de la capi-
talitat de la Cultura Catalana 
que enguany ostenta Tortosa, 
aquesta edició de l’A Cel Obert 
durarà cinc dies (dos més que 
en anys anteriors), i es podran 
visitar vuit intervencions: set al 
centre històric de Tortosa i una 
a Jesús. 

esportiu, estem molt con-
tents i agraïts que l’organit-
zació hagi optat per escollir 
Tortosa”.

econòmica”, ha dit l’alcaldes-
sa, tot destacant que “és un 
esdeveniment molt important 
a nivell de generar moviment 

L’esdeveniment 
acollirà uns 2.500 

motoristes a la 
ciutat i dinamitzarà 

l’activitat econòmica
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BREUS 
**DEMÀ dissabte Gala 
Solidària del Dia Mundial de 
l’Alzheimer. “Només amb el 
reconeixement de totes les 
diversitats podem garantir la 
igualtat de tothom. La diver-
sitat ens enriqueix”.  A l’Au-
ditori de la Unió Filharmònica 
d’Amposta (19 hores). Entrada 
solidària. Gala presentada per 
Pere Montanyana.

** EVA CRIS LLOBAT, la 
corredora de muntanya del 
Montbike Amposta, es pro-
clama guanyadora del circuit 
de curses per muntanya 
Missionsx3. Per a l’Eva Cris 
aquest circuit era l’objectiu 
que es va marcar per al 2020 
però la cancel·lació de totes 
les proves esportives per la 
Covid-19 va fer que ho ajornés 
un any. Després d’un 2020 
atípic, sense competicions, 
poc esperava que els resul-
tats del 2021 fossin els que 
han acabat sent. “L’Eva Cris 
ha portat al club i a la ciutat 
d’Amposta al més alt de les 
Missionsx3”.

amposta
RECONEIXEMENT

Premi de Recerca 
Jordi Fontanet

Un projecte de recerca sobre 
una novel·la inèdita de l’escrip-
tor Sebastià Juan Arbó s’em-
porta el Premi de Recerca Jordi 
Fontanet, que enguany cele-
bra la seva tercera edició. Amb 
“Recuperació i reconstrucció 
filològica d’una novel·la inèdita 
de Sebastià Juan Arbó”, el filò-
leg ampostí Joan Antoni Forca-
dell va rebre el reconeixement 
al Millor projecte de recerca lo-
cal, que es va atorgar a la Bibli-

oteca Comarcal Sebastià Juan 
Arbó d’Amposta. El guanyador 
del Premi, Joan Antoni Forca-
dell, deia que “aquest reconei-
xement és un pas important 
cap al coneixement i la difusió 
de l’obra d’un autor tan impor-
tant per a Amposta com va ser 
Sebastià Juan Arbó”, un escrip-
tor que, tal com afegia Forca-
dell, “està despertant cada cop 
més interès entre la ciutadania 
del territori”. 

FESTIVAL

Terres Tast

Des d’ahir i fins dissabte, té lloc 
la primera edició del festival 
Terres Tast aterra a Amposta 
per celebrar el turisme soste-
nible i responsable. 
En el marc del Dia Internacio-
nal del Turisme, que es com-
memora el 27 de setembre, 
l’Ajuntament d’Amposta i Ter-
res Landscape & Travel Com-

munication han organitzat tas-
tos vitivinícoles i gastronòmics, 
projeccions de documentals 
i un guiatge sorpresa amb bi-
cicleta, unes activitats que es 
podran gaudir de forma gratu-
ïta en dos punts tan emblemà-
tics de la ciutat com la Torre de 
la Carrova i l’Oficina de Turis-
me.
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Notaria de Juan Sánchez Oriola, Deltebre · EDICTO DE NOTIFICACION A DON FRANCISCO-JAVIER CASANOVA ARQUÉS
Juan Sánchez Oriola, Notario de Deltebre (Tarragona), carrer Major, 9 ,1 (43580), hago saber:
Conforme al artículo 461-12 del Código Civil Catalán, se notifica a Don Francisco-Javier Casanova Arqués a fin de que el plazo de dos meses manifieste si acepta 
o repudia la herencia de su padre Don Sebastián Casanova Fumado, con advertencia expresa de que si en dos meses no acepta en escritura pública, se entiende 
que repudia.

En Deltebre, a 24 de septiembre de 2021.                     El Notario,
                Juan Sánchez Oriola                    

Notaria de Juan Sánchez Oriola, Deltebre     ·     EDICTO DE NOTIFICACION A DOÑA ANA-BELÉN ZARAGOZA SENTÍS
Juan Sánchez Oriola, Notario de Deltebre (Tarragona), carrer Major, 9 ,1 (43580), hago saber:
Conforme al artículo 461-12 del Código Civil Catalán en relación con el 427.16.7 del mismo, se notifica a doña Ana Belén Zaragoza Sentís a fin de que el plazo de 
dos meses manifieste si acepta o repudia los derechos que le corresponden en la herencia de Doña Vicenta Bonet Casanova, con advertencia expresa de que si en 
dos meses no acepta en escritura pública, se entiende que repudia.

En Deltebre, a 24 de septiembre de 2021.                  El Notario,
                Juan Sánchez Oriola                    

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha convocat el Premi 
Solidaritat 2021, una inici-
ativa amb què la institució 
comarcal pretén reconèixer 
i premiar persones que 
destaquen per l’excel·lència 
de la seua tasca i trajectòria 
de servei a la comarca. La 
candidatura haurà de ser 
presentada per una entitat 
que vulgui reconèixer la tasca 
d’especial rellevància en l’àm-
bit social, humanitari o de vo-
luntariat realitzada per algun 
dels seus membres. Pel que 
fa al guardó, hi ha un primer 
premi de 1.000 euros i un 
segon de 500 euros. Quant 
al termini de presentació de 
candidatures és obert fins al 
31 d’octubre de 2021.

JESÚS 
A l’Escola de Música Manel 
Martines i Solà, de titularitat 
municipal, els mesos d’estiu 
han servit per poder fer una 
intervenció a la sala poli-
valent i substituir els antics 
tancaments metàl·lics per 
uns de nous i més eficients 
energèticament. La regidora 
de govern Susanna Gómez 
argumenta que “aquests 
tipus d’obres són poc vistoses 
perquè al passar pel carrer 
quasi ni s’aprecia cap canvi, 
però era una actuació molt 
necessària”.

MÉS 
NOTÍCIES EL POUM 

ja és una realitat

Aquest dimecres 22 de setem-
bre, el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya ha publicat 
l’aprovació definitiva del POUM 
de Deltebre una vegada aquest 
va ser ratificat per la Comis-
sió Urbanística de les Terres de 
l’Ebre en la sessió del 21 de juny.  
L’alcalde, Lluís Soler, ha des-
tacat que aquesta publicació 
“posa punt i final al treball in-
cansable dels darrers 6 anys 
per assolir que Deltebre tingués 
un Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal i inicia el camí per a 
resoldre les problemàtiques ur-
banístiques de la ciutadania, i 
per a enfocar el municipi cap a 
la dinamització econòmica des 
de la sostenibilitat i l’accent so-
cial”.
Des de l’Ajuntament ja s’estan 
efectuant els treballs per a fa-
cilitar el desenvolupament del 
POUM i, a la vegada, prestar una 
major servei a la ciutadania que 
tingui dubtes en la seva aplica-
ció.

 El nou tall en el 
subministrament 

elèctric fou el dilluns

DELTEBRE

Redacció del Pla Estratègic 
de l’Esport

Aquest mes de setembre 
s’han engegat els treballs per 
a la confecció del Pla Estra-
tègic de l’Esport amb l’ob-
jectiu principal d’elaborar 
una diagnosi per conèixer la 
situació actual i projectar ac-
tuacions de dinamització de 
la pràctica esportiva. Aquest 
treball ha estat encarregat a 
l’entrenador Rafa Flores, el 
qual forma part del cos tècnic 
de la Reial Federació Espa-
nyola d’Atletisme. 
L’alcalde, Lluís Soler, i el tinent 
d’alcaldia, Robert Bertomeu, 
s’han reunit al Centre Espor-
tiu del Delta amb Flores per 
donar el tret de sortida a la 

confecció d’aquest Pla. Soler 
ha destacat “el coneixement i 
talent de Rafa Flores per dur 
a terme una actuació que ens 
ha de permetre assentar les 
bases del projecte esportiu 
del nostre municipi i així dotar 
de majors oportunitats a tota 
aquella ciutadania que gau-
deix amb la seva pràctica”.  

Jornada emotiva per al 
CD la Cava

Delta.Cat va transmetre dis-
sabte la tarde tarda en direc-
te per a ràdio i per a televi-
sió (Canal Terres de l’Ebre) 
el partit per commemorar el 
90 aniversari del CD la Cava. 
La retransmissió fou a càrrec 
d’Andreu Miralles i amb el su-
port tècnic de Jonatan Fariñas 
i Leonor Bertomeu. Abans del 
partit es van fer actes per ho-
menatjar jugadors i directius 
que han format part de la his-
tòria de club cavero i també 
va haver-hi un homenatge a 
les penyes barcelonistes de 
les Terres de l’Ebre. 
La jornada fou molt emotiva, 
amb molt de sentiment. El 

partit, entre jugadors veterans 
del CD la Cava i l’Agrupació 
Barça Jugadors Veterans va 
acabar amb el resultat d’1-7.
Va ser un dia de records i de 
retrobaments. Una jornada 
festiva per al Club Deportiu la 
Cava.

Reclamació pel tall de 
subministrament

Aquest dilluns 20 de setembre 
el municipi de Deltebre va sofrir 
un nou tall en el subministra-
ment elèctric que ha afectat a 
més de 1.800 veïns i veïnes del 
municipi, comerços, restau-
rants i també equipaments mu-
nicipals com el cas del Centre 
Esportiu del Delta, com també a 
altres zones del Delta de l’Ebre.
A hores d’ara, i a partir de les 
gestions realitzades per l’Ajun-
tament de Deltebre durant 
aquests darrers mesos, s’estan 
executant i hi ha previstes im-
portants inversions per a la mi-
llora i l’adequació de la xarxa. 
De tota manera, i a conseqüèn-
cia dels periòdics talls en el 
subministrament, des de l’Ajun-
tament es sol·licita que s’acce-
lerin aquestes actuacions i es 

finalitzin el més aviat possible 
per així prestar un millor servei 
a la ciutadania.  
Des de l’Ajuntament, i en rela-
ció amb l’aturada d’aquest di-
lluns, s’habilitarà un formulari 
per tal que les persones afecta-
des puguin enviar la seva quei-
xa a la companyia elèctrica. A la 
vegada, el propi Ajuntament de 
Deltebre també presentarà una 
reclamació oficial i instarà a la 
Generalitat de Catalunya que 
actuï per les deficiències en la 
prestació del servei per part de 
la companyia.
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L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE 
MÚSICA INICIA EL 
CURS AMB NOU 
EQUIP DIRECTIU 
L’Escola Municipal de Música 
(EMMA) ha renovat el seu 
equip directiu preparat per 
encarar el nou curs escolar. 
Charly Tomàs és el nou direc-
tor de l’EMMA, en substitució 
de Sebastià Garcia i al seu 
costat, comptarà amb Anna 
Vizcarro com a cap d’estudis i 
Albert Curto com a secretari.

SERVEI 
MUNICIPAL PORTA 
A PORTA  
El passat dimecres 15 de 
setembre, es va posar en 
marxa el primer servei de 
recollida selectiva de residus 
porta a porta al municipi. Es 
tracta d’una prova pilot que 
consisteix en l’eliminació de 
l’illa de contenidors de su-
perfície que hi havia al carrer 
Nou i la instal·lació, dins d’un 
horari determinat, d’una sèrie 
de cubells de brossa a quatre 
carrers del nucli antic.

LICITACIÓ PER A 
LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA NOVA 
BIBLIOTECA  
L’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar ha obert el període per 
licitar el projecte de la nova Bi-
blioteca Pública. El pressupost 
previst és de 641.000 euros 
(IVA inclòs), i el termini de pre-
sentació d’ofertes finalitza el 4 
d’octubre. El nou equipament 
cultural estarà situat al sector 
nord-est del parc, on ara hi ha 
l’Espai Jove Bon Repòs i està 
previst que ocupi una super-
fície total de prop de 1.000 
m2, dividida en dues plantes. 
La Biblioteca disposarà d’una 
àrea dedicada als infants, d’or-
dinadors amb accés a internet 
i wifi gratuït per als usuaris, 
i de diferents espais i serveis 
per públic adult i joves.
(La Cala Ràdio)

L’AMETLLA 
DE MAR Ruta de Tapes de Tardor 

Aquest cap de setmana i el se-
güent  es dóna el tret de sorti-
da a la Ruta de Tapes de Tardor. 
En aquesta edició hi participa-
ran els següents restaurants: 
Restaurant Bar Abril, Restau-
rant Bar  Pescador, Restaurant 
Pòdium, Restaurant Bar La Va-
queria, i Pizzeria Les Xiques. 
El preu de la tapa + beguda 
serà de 3 €, i enguany també 
es premiarà als qui completin 
mitja ruta de tapes amb dos 
premis, als qui hagin segellat la 
meitat de les tapes (1 tapa de 
cada restaurant).
Irene Negre regidora de Ciuta-
dania: “Finalment podem tor-
nar a donar el tret de sortida a 
la ruta de tapes, que a causa de 
la pandèmia no la realitzàvem 
des de  l’any 2019. Estem molt  
contents de tornar a enge-
gar-la perquè tant les aldeanes 

i els aldeans com la gent de les 
Terres de l’Ebre, puguin gaudir 
dels productes, i de la cuina 
dels nostres restauradors . A 
més el nostre comerç neces-
sita accions com aquesta per 
poder tornar a la normalitat el 
més aviat possible“.
Premis
RESTAURADOR AMB LA 
MILLOR TAPA: 
600 euros de premi en publi-
citat a Antena Aldaia. La tapa 
marcada al llibret amb la fulla 
daurada, amb més vots enre-
gistrats a l’APP de l’Aldea i a 
l’apartat de consultes, farà que 
el restaurador s’emporti un 
premi valorat amb una campa-
nya publicitària de 600 euros a 
Antena Aldaia.
INSTAGRAM: 
1r premi: lot de productes (50 
euros). 2n premi – lot de pro-

ductes (30 €) (Penja les fotos 
a Instagram: #tapestardorlal-
dea2021, i menciona l’Ajunta-
ment de l’Aldea (@laldea.cat)
Participació:
RUTA COMPLETA: 1r premi – 
100 euros (xec bescanviable)
2n premi – lot productes (30 €)
MITJA RUTA:  (Meitat de Tapes, 

1 de cada restaurant). 1r premi 
– 30 euros (xec bescanviable)
2n premi – lot productes (10 €)

Per optar als premis de la ruta 
de tapes i la mitja ruta s’ha de 
depositar a l’Ajuntament abans 
del 20 d’octubre el llibret se-
gellat pels restauradors.

L’ALDEA

L’Aldea: instal·lació d’una escala de seguretat
per accedir al terrat de la Llar d’Infants

Des de la Regidoria d’Acció 
Educativa de l’Ajuntament 
de l’Aldea s’ha dut a terme 
la instal·lació d’una escala de 
seguretat per accedir al terrat 
de la Llar d’infants, substituint 
l’anterior la qual no complia 
amb la normativa. Irene Ne-
gre, regidoria d’Acció Educa-
tiva: “aquesta petició, que em 
van traslladar en entrar a go-
vern, feia molt temps que es-
tava sobre la taula i no s’havia 

abordat la solució per poder 
donar la seguretat que cal en 
unes instal·lacions educatives. 
Malgrat que no ha pogut ser 
abans, finalment hem pogut 
fer-ho realitat, resolent així, 
els dos problemes principals 
de seguretat que eren pre-
sents a la llar d’infants: el por-
ter automàtic per tenir control 
a les entrades i sortides (estiu 
del 2019) i l’escala que dona 
accés al terrat, que abans no 

El Govern aporta 850.000 euros 
al Copate per als tractaments 

d’enguany
El Govern ha aprovat l’aporta-
ció de 850.000 euros al Con-
sorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre (Copate) 
per finançar els tractaments 
en contra de les plagues de 
la mosca negra i el mosquit 
aquest any 2021. El Consell 
Executiu ha autoritzat el De-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural a 
concedir una subvenció direc-
ta per aquest import a l’orga-
nisme ebrenc que efectua les 
tasques de prevenció i control. 
L’acord preveu que les tasques 

de control dels mosquits des 
de l’any 2000 i des de 2007 
en el cas de la mosca negra es 
mantindran els pròxims anys 
“tenint en compte l’evolució” 
de les poblacions així com “els 
diversos factors hidrològics, 
geomorfològics i climàtics que 
influeixen en el seu desenvo-
lupament”.

L’Ampolla: Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs

Un total de tretze restaurants 
de l’Ampolla participaran del 
25 de setembre al 10 d’octu-
bre en les XXII Jornades Gas-
tronòmiques de l’Arròs oferint 
diferents menús basats en 
aquest cereal que es conrea al 
Delta. Coincidint amb l’època 

de la sega de l’arròs, un any 
més restauradors han prepa-
rat un seguit de propostes de 
menús que combinen aquest 
producte amb d’altres de pro-
ximitat. Els preus dels menús 
oscil·len entre els 30 i els 45 
euros.

Mesures per frenar 
les plagues els 
pròxims anys

tenia protecció i tenia accés 
qualsevol. Seguim treballant 
per millorar els nostres equi-

paments amb el consens i 
de la mà de les responsables 
dels nostres centres”.
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ESCOLA DE 
FAMÍLIES 
L’Ajuntament de la Ràpita re-
prèn l’activitat de l’Escola de 
famílies amb la programació 
de noves formacions adreça-
des a les famílies del municipi. 
La planificació de l’Escola de 
famílies del segon semestre 
de 2021 comprèn quatre 
formacions entre els mesos 
de setembre i desembre, en 
les quals es combinaran ta-
llers presencials i telemàtics, 
d’acord amb l’evolució de la 
pandèmia de la covid-19. 

MASET ESPAI 
JOVE  
El Maset Espai Jove de la Rà-
pita obre el termini d’inscrip-
cions als tallers i activitats del 
curs 2021-2022 que acollirà 
a partir del mes d’octubre. 
Els tallers, que engega la 
Regidoria de Joventut, tenen 
prevista una durada de nou 
mesos.

SEU DE LA 
PRIMERA 
FORMACIÓ DE 
VIDEOJOCS  
El Montsià acollirà a l’octubre 
la Formació en Disseny de vi-
deojocs, videoart i autoocupa-
ció impulsada per la Diputació 
de Tarragona, a través del 
projecte Joves Emprèn Rural, i 
l’Àrea de Joventut del Consell 
Comarcal del Montsià. El curs 
es farà al Viver d’Empreses de 
la Galera.

TRABUCADOR   
L’aigua del mar torna a cobrir 
bona part de la barra del 
Trabucador. El temporal ha 
arribat a generar tres “mi-
crotrencaments” de l’istme, 
l’abast dels quals es deter-
minarà passat l’episodi. De 
moment, la situació ha obligat 
a aturar l’activitat a les salines 
de la punta de la Banya. Info-
sa, l’empresa que les explota, 
preveu avui avaluar i iniciar les 
tasques de reparació.

MÉS 
NOTÍCIES L’Ajuntament presenta la programació 

cultural de tardor d’enguany
L’Ajuntament de la Ràpita ha 
presentat, en roda de premsa, 
la programació cultural de tar-
dor d’enguany, la qual trans-
corre en major part a l’Audi-
tori Sixto Mir. La Regidoria de 
Cultura engega un programa 
d’activitats que inclou teatre, 
música, cinema i dansa…, en-
tre altres. Moltes d’aquestes 
activitats es vinculen amb ‘La 
Ràpita llegeix’, el nou projec-
te que impulsa aquest mes 
l’Ajuntament de la Ràpita, per 
promoure el gust per la lectura 
a tots els sectors i edats de la 
població.
Pel que fa al teatre, l’Auditori 
Sixto Mir acollirà ‘Rosita, una 
versió lliure de ‘Doña Rosita la 
soltera o el lenguaje de las flo-

res’, de Federico García Lorca, 
el 3 d’octubre; ‘El regust d’un 
record’, el 24 d’octubre; ‘El 
peix irisat’, el 30 d’octubre; el 
‘Recital poètic-musical sobre 
Lorca’, el 21 de novembre; ‘La 
República dels contes’, el 27 
de novembre;  i ‘Tot anirà bé?’, 
de la companyia Xip Xap La 
Ràpita, el 28 de novembre.
El mes de novembre, a l’au-
ditori tindrà lloc Selectes, el 
festival organitzat per Petit 
Comitè i, el Concert de Santa 
Cecília, a càrrec de l’Agrupa-
ció Musical Rapitenca. D’altra 
banda, cada mes de tardor hi 
haurà dues sessions de cinema 
en versió original, a càrrec de 
Cineclub La Ràpita. A més, el 
Cicle Gaudí ens portarà ‘Les 

10 municipis. A la 
Sénia es farà demà 

dissabte

dues nits d’ahir, de Pau Crua-
nyes i Gerard Vidal, ‘Donde ca-
ben dos’, de Paco Caballero, i 
‘Chavalas’, de Carol Rodríguez. 
En l’àmbit de la dansa, el 7 de 
novembre, l’Auditori Sixto Mir 
rebrà ‘El llac dels cignes’ de la 
companyia Ballet de Moscou.

LA RÀPITA

Raül Romeva reclama “la complicitat” del govern espanyol per 
impulsar projectes a llarg termini de preservació del Delta

Raül Romeva, vicesecreta-
ri general de prospectiva 
i Agenda 2030 d’ERC, as-
senyala que delta de l’Ebre 
és “la zona 0 i el verita-
ble indicador” dels reptes i 
amenaces del canvi climà-
tic, els quals “cal afrontar a 
temps”. “Reclama una gran 
i constant atenció de les 
administracions i malaura-
dament no sempre trobem 
la complicitat, sobretot de 
l’Estat, que han d’entendre 

que no és una qüestió estric-
tament local”, ha denunciat. 
Romeva ha visitat aquest di-
marts la Badia dels Alfacs per 
conèixer l’afectació del canvi 
climàtic a la zona i analitzar 
les mesures necessàries que 
s’han de desenvolupar a llarg 
termini per salvar el Delta i 
complir amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides. A la imatge, 
Romeva, amb Albert Salvadó, 

El Montsià recull més de 
1.500 kg de brossa

Envasos, llaunes, cigarretes, 
voluminosos com matalas-
sos o neumàtics i un infinit de 
residus més són els que s’han 
recollit el cap de setmana 
passat en motiu del dia mun-
dial del Clean Up Challenge 
a una desena de municipis 
del Montsià. En total han es-
tat més de 1.500 kg de bros-
sa que s’han tret, en dos dies 
i mig, dels espais naturals de 
la comarca. Alcanar, la Gale-
ra, Godall, Mas de Barberans, 
Masdenverge, la Ràpita, Sant 
Jaume d’Enveja, Ulldecona 
són els municipis que amb el 
lema ‘Convertim el Montsià 
en la comarca més neta’ hi ha  

participat al Montsià Clean Up 
Challenge. La Sénia, ho farà 
demà dissabte 25 de setem-
bre. 
La jornada va coincidir, el cap 
de setmana passat, amb l’ac-
tuació a la Badia dels Alfacs 
dins de iniciativa de l’Eurore-
gió Pirineu-Mediterrània, una 
jornada conjunta de recollida 
de residus a les illes Balears, 
Catalunya i la regió d’Occità-
nia (vegeu plana 24).

Jornades europees per 
difondre el patrimoni 

Després de patir les limita-
cions per la pandèmia de 
covid-19 durant la passada 
edició de 2020, Mancomu-
nitat de la Taula del Sénia, 
ajuntaments i entitats reac-
tiven les Jornades Europees 
de Patrimoni 2021 al Territori 
Sénia amb 22 activitats entre 
aquest mes de setembre i fins 
novembre. Promogudes pel 
Consell d’Europa a tots els 
estats membres, és la vuite-
na edició consecutiva que té 
lloc a les Terres del Sénia, on 
durant els últims set anys han 
participat prop de 8.200 per-
sones. L’objectiu de les jorna-
des, asseguren els seus impul-

sors, és difondre el patrimoni 
del territori entre la ciutada-
nia, més enllà dels entesos, i 
afavorir la seva preservació. 
Les activitats de les jornades 
comencen aquest divendres 
amb una visita guiada pel 
centre històric de Benicarló 
i s’allargaran fins a finals de 
novembre. Malgrat les restric-
cions encara vigents, enguany 
es recupera la Trobada al Tos-
sal del Rei, un punt simbòlic 
d’agermanament de les Terres 
de l’Ebre, els Ports i la Franja 
de Ponent. No hi haurà dinar, 
però sí que s’han programat 
xerrades i actes, en format re-
duït, el pròxim 3 d’octubre.

El programa 
d’activitats inclou 

teatre, música, 
cinema i dansa…, 

entre altres.

president d’ERC a l’Ebre, Ma 
Jesús Viña, diputada, i Josep 

Caparrós, alcalde de la Rà-
pita.
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XXVIII JORNADES 
CITRÍCOLES  
Un any més, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la 
col•laboració de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries (IRTA) i l’Ajunta-
ment d’Alcanar, organitzen 
les Jornades Citrícoles d’Alca-
nar, un referent en el món de 
la citricultura, que arriben a la 
vint-i-vuitena edició. 

CAP DE SETMANA 
IBÈRIC!  
Com cada any pel primer cap 
de setmana d’octubre es pre-
senta una gran oportunitat 
per conèixer com era la gent 
de les nostres terres fa 2.200 
anys. El Cap de Setmana 
Ibèric és l’esdeveniment anual 
de la Ruta dels Ibers més 
important i que atrau més 
visitants als jaciments ibèrics 
de tot Catalunya.
Cada any s’escull un tema so-
bre el qual se centrarà aques-
ta gran festa. Aquest 21è Cap 
de Setmana Ibèric es dedicarà 
a les xarxes de comunicació 
de la societat ibèrica.

UNA JOVE 
PLANERA FA UNA 
CRIDA PER 
RECAPTAR FONS 
PER UN ORFENAT 
D’UGANDA  
La jove estarà un mes a Ugan-
da fent tasques en un orfenat 
on necessiten sobretot 
bolquers. Està recollint dona-
tius per tal de comprar-los i 
donar-los directament al lloc 
on desenvolupa la seva tasca. 
Cinta Ferré:  “amb el sim-
ple fet de crear consciència 
explicant-ho, ja contribueixes 
a una millora i si puc ajudar 
durant aquest temps molt 
millor”. En una entrevista 
realitzada per la Plana Ràdio 
amb la Cinta ja des del país 
Africà ha informat amb passió 
tota la tasca que està portant 
a terme.

(La Plana Ràdio)

ALCANAR

S. BÀRBARA

Visita del president de la Federació Catalana de 
Futbol al camp de la Fanecada

ALCANAR

SANT JAUME

Tècnics del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre han obert este 
cap de setmana el segon niu 
de tortugues babaues de la 
Platja del Serrallo a Sant Jau-
me i l’últim de tot el litoral ca-
talà. 
Els tècnics l’han obert just 
tretze dies després del primer, 
i n’han extret un total de 21 
tortugues; 11 de les quals han 
anat a parar al mar i 10 a la 
Fundació CRAM, dedicada a la 
protecció del medi marí. Una 
trentena de voluntaris han 
custodiat el niu durant més de 
dos mesos, fent front a tota 
mena d’inclemències meteo-
rològiques. La tortuga babaua 
es localitza pràcticament en 
tots els mars i oceans càlids 
del planeta, depenent del seu 
cicle de vida, és possible tro-
bar-la tant en mar obert com 
en aigües poc profundes. 
(Delta.cat)

Segon niu de 
tortugues 
babaues a 

la platja del 
Serrallo

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia ha 
aprovat la convocatòria de 
concessió de subvencions per 
rehabilitació d’habitatges any 
2021.
El termini màxim de presenta-
ció de sol·licituds serà el 30 de 
setembre de 2021.
Les sol·licituds es podran pre-
sentar presencialment al Punt 
d’Atenció al Ciutadà o telemà-
ticament a la seu electrònica 
de l’Ajuntament (lasenia.ead-
ministracio.cat)
Per qualsevol dubte o consulta 
“us podeu adreçar al Departa-
ment d’Urbanisme, telèfon 977 
71 30 00”.

Subvencions 
per 

rehabilitació 
d’habitatges 

any 2021

SANTA BÀRBARA

La inestabilitat política a San-
ta Bàrbara després dels dar-
rers esdeveniments, ha fet que 
aquesta setmana el grup de 
Junts per Santa Bàrbara hagi 
iniciat una ronda de converses 
amb els diferents grups polítics 
a l’oposició per tal de poder 
buscar una solució i donar es-
tabilitat política especialment 
en l’aprovació de temes im-
portants per al municipi com 
son els pressupostos muni-
cipals. Junts x Santa Bàrbara, 
havia format govern amb el 
suport dels dos regidors d’ERC, 
ara s’ha quedat sol amb només 

El govern municipal buscarà 
aliances per aconseguir 

estabilitat

4 regidors i una situació que 
complica la governabilitat mu-
nicipal. Antonio Ollés afirmava 
que “una cosa són els plens on 
solen aprovar-se la major part 
de propostes, però l’altra és la 
feina del dia a dia. Ara hem de 
conversar amb els tres partits; 
Grup No Adscrit, MAP i PSC 
per veure quina és la seva vi-
sió de la situació; si creuen 
convenient formar una coali-
ció de diferents partits; si algú 
vol entrar; si no tenen interès 
i volen romandre a l’oposició... 
això ho hem de parlar durant 
aquests dies”. (La Plana Ràdio)

El president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Joan Soteras, 
s’ha reunit per concretar l’ajuda 
i suport de l’ens federatiu en la 
recerca conjunta de fórmules 
de finançament públic per la 
reconstrucció del Complex Es-
portiu Municipal La Fanecada. 
El camp, on hi juguen els tres 
clubs de futbol del municipi, el 
CD Alcanar, l’Escola Futbol Al-
canar i el CF Femení Alcanar, 
va quedar greument afectat per 
les inundacions que va patir la 
zona dies enrere, i que van pro-

vocar desperfectes a la infraes-
tructura.
Soteras, ha ofert la implicació i 
intermediació de l’ens federatiu 
perquè l’Ajuntament d’Alca-
nar puga acollir-se a les línies 
d’ajuts directes existents per 
obres en instal·lacions esporti-
ves, amb l’objectiu d’abordar la 
reforma del Complex Esportiu 
Municipal La Fanecada.
A la vegada, aprofitant la cam-
panya TOTS SOM UN BATEC, 
la Federació dotarà l’equipa-
ment d’un nou DEA, després 
del deteriorament del desfibril-
lador existent a la instal·lació, a 
causa dels aiguats: “es tornarà 
a cardioprotegir aquest espai, 
ja que és molt important i ne-
cessari”, ha afirmat Soteras. A 
més, l’FCF realitzarà la donació 
de material als tres clubs afec-

tats per les inundacions, el CD 
Alcanar, l’Escola Futbol Alcanar 
i el CF Femení Alcanar, amb el 
lliurament de pilotes oficials, 
equipacions de joc i roba es-
portiva d’entrenament. “Som la 
Federació Catalana de Futbol i 

hem d’estar al costat de tots els 
clubs catalans, i també de les 
institucions, com ara els Ajun-
taments. Tenim bona relació i 
bona sintonia amb ells, i se’ls 
ajudarà en tot el que es puga”, 
ha reiterat Soteras.

Recerca de vies de 
finançament públic 
per la reconstrucció 

del CEM La Fanecada
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EL PERELLÓ

El passat divendres l’IE El Pere-
lló (primer Institut Escola de 
les Terres de l’Ebre fruit d’una 
fusió de dos centres i, alho-
ra, primer IE públic del nostre 
territori que acull alumnat des 
dels 3 fins als 18 anys) va rebre 
la visita de Núria Mora, Secre-
tària de Transformació Educa-
tiva i de Laura Alegre, subdi-
rectora de la Funció Directiva 
i Lideratge Pedagògic, acom-
panyades per Montse Perelló, 
Directora dels Serveis Terri-
torials d’Educació a les Terres 
de l’Ebre, Marià Cano adjunt 

Primer Institut Escola per 
fusió de les Terres de l’Ebre

de la direcció i responsable de 
l’Àrea per a la Coordinació i la 
Planificació Escolar a les Terres 
de l’Ebre, Jordi Capdevila, Ins-
pector de referència del cen-
tre i MªCinta Llaó, alcaldessa 
de l’Ajuntament del Perelló.
El nou equip directiu del cen-
tre, en nom de tota la comu-
nitat educativa, “va estar en-
cantat de poder-les acollir, 
acompanyar-les durant la visi-
ta a les instal·lacions i compar-
tir els nous projectes i il.lusions 
que tenim en ment per aques-
ta nova etapa que encetem”.

ROQUETES

L’alcalde, Paco Gas, i la presi-
denta de l’Associació Co-
missió de Festes Raval Nova, 
Paquita Mulet, han signat el 
conveni de col·laboració cor-
responent al 2021 en el que 
l’Ajuntament atorga a l’entitat 
una subvenció de 2.500 eu-
ros. Paquita Mulet ha agraït 
a l’Ajuntament aquesta apor-
tació econòmica que desti-
naran a l’organització de les 
festes del patró de la Raval 
Nova, Sant Miquel. Per la seva 
part, Paco Gas, ha destacat 
la voluntat de les entitats de 
la ciutat, que malgrat tota la 
situació provocada per la co-
vid-19 s’esforcen en continu-
ar programant activitats.

Conveni 2021 
Ajuntament i 
l’Associació 
Comissió de 
Festes Raval 

Nova

S BÀRBARA

A través d’una cessió, fruit de 
la negociació amb els pro-
pietaris del solar de davant 
les escoles, s’ha impulsat la 
construcció d’aquest nou 
pàrquing públic, amb l’objec-
tiu d’aprofitar un terreny que 
fa anys està brut i sense cap 
ús. “A l’hora d’entrada i sortida 
de les escoles suposa un caos 
perquè els usuaris no saben 
on deixar els cotxes, per tant, 
aquest nou espai, mentre els 
propietaris no vulguin cons-
truir, es podrà aprofitar per 
aparcar-hi en condicions”, 
comenta l’alcalde de Santa 
Bàrbara. A més, l’Ajuntament 
els exonerarà del pagament 
anual de l’IBI mentre duri la 
cessió. I si finalment els pro-
pietaris decideixen construir 
un edifici, també gaudiran 
d’una bonificació en el per-
mís d’obres.
(La Plana Ràdio)

Nou pàrquing 
públic davant 

les escoles

TIVENYS

Tivenys ja va viure actes fes-
tius el cap de setmana passat. 
En honor al patró, Sant Mi-
quel, el municipi celebrarà la 
Festa Major des d’avui diven-
dres fins dimecres dia 29, dia 
de Sant Miquel. Laura Curto 
Nacher, Diplomada en Infer-
meria i Tècnic en Salut Pú-
blica a la Unitat de Vigilància 
Epidemiològica a les Terres 
de l’Ebre, és la pregonera de 
les festes. 
Avui a les 20 hores serà l’ac-
te del pregó. Posteriorment, 
a les 21.30 hores, Gran Pre-
sentació de Pubilles i Hereus, 
amb el tradicional Ball d’Ho-
nor. 
D’altra banda, dins de l’actu-
alitat del municipi, pel que fa 
als Pressupostos Participa-
tius, la zona workout ha estat 
l’opció més votada i, per tant, 
serà el projecte a executar 
per mandat del poble.

Festa Major en 
honor a 

Sant Miquel

terres de l’ebre
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FONS NEXT GENERATION
La Diputació de Tarragona 
aspira a finançar 18 projectes 
turístics valorats en 100 MEUR
La Diputació de Tarragona vol presentar 
18 projectes del Camp i l’Ebre, relacio-
nats amb el turisme sostenible, als fons 
europeus ‘Next Generation’. La suma 
dels projectes s’eleva a gairebé 100 mi-
lions d’euros de pressupost. D’aquests, 
la majoria els plantegen municipis i 
comarques, i dos són propis de la ins-
titució. La Diputació proposa la millora 
d’un nou tram de via verda, de Torto-
sa fins a la Ràpita -projecte valorat en 
6,3 milions d’euros- i la creació d’una 
plataforma innovadora que aglutini tota 
l’oferta turística, incloent nous produc-
tes i experiències -pressupostada en 8 
milions. Malgrat no haver-hi calendari, 
la voluntat és licitar-los de forma imme-
diata, supeditats a l’obtenció dels fons, 
si bé les expectatives s’han anat reduint. 
Pel que fa a la plataforma tecnològica, 
pretén que agents turístics tinguin al 
seu abast una eina per gestionar tota la 
informació sobre l’oferta turística de la 
Costa Daurada i Terres de l’Ebre i el seu 

negoci en base a dades, fent servir la 
intel·ligència artificial. 
Tota la informació sobre reserves i hà-
bits de consum recopilades estaran 
també a disposició de la ciutadania, 
que les podrà utilitzar. Aquesta plata-
forma disposarà d’una super aplicació 
(app).

terres de l’ebre
SA
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UP DEMANA QUE 
ES PERITIN ELS 
DANYS PER LA 
TEMPESTA   
Unió de Pagesos va demanar 
a Agroseguro que periti el 
més aviat possible els danys 
causats per la tempesta que 
va caure a Batea la setmana 
passada. L’aiguat amb pedre-
gada va afectar més de 2.000 
hectàrees de vinya, ametllers i 
oliveres. Alhora, han recla-
mat al Departament d’Acció 
Climàtica una valoració ràpida 
i acurada dels desperfectes, 
a més d’un seguiment de les 
afectacions amb l’objectiu 
d’adequar la fiscalitat per a la 
pagesia que tributa dins del 
sistema de mòduls del l’IRPF 
fruit de la reducció d’ingressos 
que patiran.

AJUDES LLIBRES 
ESCOLARS  
L’Ajuntament informa que 
del dia 1 al 30 d’octubre es 
poden presentar les sol·lici-
tuds d’ajuts per l’adquisició 
de llibres escolars del curs 
2021/2022. Les sol·licituds es 
presentaran preferentment de 
forma telemàtica amb firma 
electrònica mitjançant la Seu 
Electrònica. Presencialment a 
les oficines d’atenció al ciuta-
dà de les 9h a les 13.30h. Les 
sol·licituds s’han de presentar 
amb tota la documentació 
escaient.

UN FERIT GREU 
EN BOLCAR UN 
CAMIÓ 
El conductor d’un camió va 
resultar greu aquest dimarts 
en un accident de trànsit 
que va tenir lloc a Garcia. 
Segons informava Diari de 
Tarragona, a l’home li va 
quedar la mà atrapada i va 
haver de ser rescatat pels 
bombers.
L’accident va ser al punt 
quilomètric 73 de la carrete-
ra C-12, l’Eix de l’Ebre.

RIBERA D’EBRE/TERRA ALTA

ribera/terra alta
BATEA

MÓRA D’EBRE

GARCIA

Desmantellen tres plantacions de marihuana 
amb més de 4.200 plantes

Els Mossos d’Esquadra han 
desmantellat aquest mes de se-
tembre tres plantacions de ma-
rihuana a la Terra Alta i la Ribera 
d’Ebre. La primera, de 2.800 
plantes, estava amagada en 
un indret dels Ports d’Horta de 
Sant Joan, prop del monument 
conegut com del Guarda. És la 
tercera gran plantació que es 
localitza al terme d’aquest mu-

nicipi, amagada al Parc Natural. 
Els agents van constatar que 
estava vigilada per tres perso-
nes que no s’han pogut iden-
tificar ni localitzar. Als Ports 
d’Horta s’han comissat més de 
17.000 plantes aquest estiu. 
També s’ha desmantellat una 
plantació de 194 plantes a les 
Camposines, a la Fatarella, i 
dues plantacions a la Torre de 
l’Espanyol, de 800 i 500 plan-
tes.
La plantació d’Horta de Sant 
Joan es va trobar el dia 1 de 
setembre. Les 2.800 plantes 
mesuraven entre 80 centíme-
tres i 1,10 metres, però enca-
ra no havien fet cabdells. A la 
plantació hi havia tres tendes 
de campanya, matalassos, roba 
i queviures, però les tres perso-

nes que se sospita que la vigila-
ven van fugir del lloc.
La plantació tenia un sistema 
de reg que s’abastia des d’una 
bomba i una bassa d’aigua. El 

jutjat de Gandesa va autorit-
zar la destrucció de les plantes 
de la qual es va encarregar la 
brigada del Parc Natural dels 
Ports. (ACN)

La més gran, de 
2.800 plantes, estava 

amagada als Ports 
d’Horta on s’han trobat 

aquest estiu 17.000 
plantes

RIBERA D’EBRE/TERRA ALTA ASCÓ GANDESA

El Consorci per a la Gestió de 
Residus de la Ribera d’Ebre, 
Terra Alta i el Priorat ha co-
mençat a implementar el nou 
contracte en les quaranta-sis 
poblacions que en formen 
part. Als municipis amb conte-
nidors de vorera se substituiran 
per la recollida porta a porta, 
que ja es fa a Móra la Nova i es 
farà aviat a Flix, la Torre de l’Es-
panyol, Garcia, Corbera d’Ebre 
i Marçà. Es prioritza i s’incenti-
va la recollida selectiva i la re-
ducció de la fracció de rebuig 
per reduir els costos de tracta-
ment de les deixalles que s’han 
disparat a causa de l’augment 
dels cànons impositius. Tam-
bé es renovarà tota la flota de 

El nou contracte de residus 
estén la recollida porta a porta

vehicles que havia quedat ob-
soleta i s’invertirà a les àrees 
de transferències municipals 
perquè siguin “més eficients i 
segures”.
Amb el nou contracte també 
es posarà en marxa la deixa-
lleria de Gandesa, es compra-
ran tres deixalleries mòbils (que 
recullen residus voluminosos 
pels pobles) i es contractaran 
tres educadors ambientals, que 
treballaran a peu de carrer per 
sensibilitzar la ciutadania i els 
grans productors municipals. 
Tot el servei es troba en fase 
de desplegament i finalitzarà 
en uns mesos, i el Consorci ha 
programat reunions amb tots 
els ajuntaments consorciats.

L’Ajuntament d’Ascó ha do-
nat el tret de sortida a les 
Taules d’Impuls i Projecció 
econòmica. 
Aquestes taules pretenen 
treballar el desenvolupa-
ment econòmic del municipi 
per posar els pilars del nos-
tre futur per afrontar el repte 
2030. 
“Creem un grup motor que 
impulsarà projectes de col-
laboració publicoprivada, 
fent que aquests projectes 
siguin participatius, integra-
dors, transversals i compar-
tits. Hi és representada l’es-
fera pública, la privada amb 
la participació dels diferents 
sectors econòmics del mu-
nicipi i la ciutadania a través 
de les associacions i entitats 
locals”. 
El passat dilluns dia 20 es va 
fer la sessió de presentació. 
A partir d’aquí, “es progra-
men trobades de treball en 
els propers mesos i un cop 
finalitzades, treballarems les 
propostes que hagin sorgit”.

Taules d’impuls 
i projecció 
econòmica

La Conselleria de Justícia 
ha identificat quatre soldats 
republicans desapareguts 
durant la Guerra Civil que 
estaven inscrits al Cens de 
persones desaparegudes. Les 
persones identificades en-
cara tenen parents vius que 
resideixen a Sant Andreu de 
Llavaneres, Sabadell, Gan-
desa i Barcelona. Es tracta de 
dos soldats de 30 anys que 
van morir en combat al front 
de l’Ebre, i un de 34 anys i un 
altre de 29 anys que es creu 
que van ser ferits. Està pre-
vist que s’entreguin les res-
tes identificades a les famí-
lies a l’octubre, així com les 
memòries interdisciplinàries 
amb tota la informació dis-
ponible. Amb aquests quatre 
casos nous ja s’han identificat 
23 persones, la majoria amb 
el programa d’identificació 
genètica.

Justícia 
identifica 
4 soldats 

desapareguts 
a la Guerra
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Paco Gas: “Una part de la judicatura segueix tenint 
mentalitat i ideologia franquista

Paco Gas, alcalde de Roque-
tes, ha fet saber que la Fisca-
lia provincial de Tarragona ha 
presentat un recurs davant la 
sentència absolutòria del jut-
jat penal número 2 de Tortosa 
pels fets de l’1 d’octubre; “on es 
demana que s’anul·li el judici i 
se’n faci un de nou amb un al-
tre tribunal”. Una demanda que 
l’advocada de Gas recorrerà els 
pròxims dies.
El polític republicà ha denunci-
at que l’actuació de la Fiscalia 
“deixa molt clar que una part 
de la judicatura segueix tenint 
aquella mentalitat i ideologia 
franquista”. Afegint tot seguit 
que “no es conformen amb 
l’anul·lació del judici sinó que 
a més volen repetir-lo amb un 
altre titular, fet que demostra 

la divisió i politització del món 
judicial”.
L’alcalde roquetenc ha expli-
cat que aquest fet li han recor-
dat, com cantava Raimon l’any 
1969, que “quan creus que tot 
s’acaba, torna a començar”, 
apel·lant a la repressió fran-
quista que es vivia en aquells 
moments, i també a l’actual. Per 
a Gas aquesta actuació  “té una 
intencionalitat política clara” i 
“és un descrèdit molt gran res-
pecte les decisions  i el treball 
de la jutgessa de Tortosa”.

INGERÈNCIA DE LA 
FISCALIA  
Albert Salvadó, president de 
la Federació de l’Ebre d’Es-
querra, després  d’expressar el 
suport de tot el partit a Paco 
Gas, ha denunciat que “la Fis-
calia no deixa d’actuar com a 
braç executor dels òrgans més 
repressius de l’Estat en contra 
del procés independentista”.
Es dóna el cas que el jutjat 
penal número 2 de Tortosa 
és qui té assignat el judici de 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós i el llavors tinent 
alcalde, Albert Salvadó, per 
l’1 d’octubre. D’aquí que el 
mateix Salvadó hagi advertit 
que l’actuació de la Fiscalia 
“es pot entendre com un 
intent de condicionar el 
judici”, fet que ha qualificat 
de “coacció directa” i “inge-
rència” sobre aquest jutjat. 
Salvadó ha criticat la inten-
cionalitat  “d’influir sobre la 
lliure decisió de la ciutadania 
perquè aquesta sentència i 
els seus tempos pot impactar 
directament en les pròximes 
eleccions municipals. Esquerra 
som l’únic partit de les Terres 
de l’Ebre que tenim càrrecs 
institucionals imputats per l’1 
d’octubre; i no ens deixarem 
intimidar per cap sentència 
condemnatòria, actuació de 
la Fiscalia o òrgans repressors 
de l’Estat”.

AMPOSTA : 
FONS NEXT  
GENERATION  
L’Ajuntament d’Amposta vol 
aprofitar els fons Next Ge-
neration de la Unió Europea 
destinats a finançament d’ac-
cions turístiques municipals 
a adquirir un vaixell elèctric 
i convertir les cases del Molí 
de Cercós en un restaurant o 
hotel. 
Amb la sol·licitud d’una inver-
sió total de 2.300.000 €, el 
consistori continua apostant 
així per la restauració com-
pleta de la façana fluvial amb 
l’objectiu de posicionar-la com 
el gran atractiu turístic de la 
ciutat.

MÉS 
NOTÍCIES

A més de recordar les més de 
3.000 persones que estant pa-
tint la repressió com a “venjan-
ça per les nostres idees”, s’ha 
reafirmat en que “la única so-
lució per resoldre el conflicte 
polític és l’amnistia i la convo-
catòria d’un referèndum d’au-
todeterminació”.
Per últim Gas ha denunciat que 

amb actuacions com la de la 
Fiscalia es vol  “allargar l’ago-
nia, atemorir a la gent i jugar 
amb la sentència, no només 
inhabilitant-nos, sinó impedint 
que el termini de compliment 
d’aquesta vagi més enllà de la 
convocatòria de les properes 
eleccions i impedir que pu-
guem ser-ne candidats”.

La Fiscalia provincial 
de Tarragona presenta 

recurs per revocar 
l’absolució de Gas 

POLÍTICA

GINESTAR  
Vuit empreses del pro-
grama ‘Degusta Ribera 
d’Ebre’ participaran a la 
fira del Raure de Ginestar. 
La seva presència a 
l’esdeveniment servirà 
per donar conèixer les 
explotacions que produei-
xen i elaboren productes 
agroalimentaris de qua-
litat a la comarca, aquest 
cap de setmana (25 i 26 de 
setembre)

MOVEM TE  
El coordinador de Movem Ter-
res de l’Ebre i diputat al Par-
lament, Jordi Jordan, demana 
la recuperació del tren ràpid 
entre Tortosa i Barcelona. 
També demana la bonificació 
dels trens de llarg recorregut 
que s’aturen a l’Aldea. 

GEPEC  
L’amenaça de les línies de 
molt alta tensió (MAT) no 
s’atura. El GEPEC-EdC pre-

El Perelló: Jornades Apícoles
El municipi celebrarà les Jor-
nades Apícoles el cap de set-
mana del 2 i 3 d’octubre quan 
tindran lloc diverses confe-
rències relacionades amb el 
món de l’apicultura. La pre-
sentació de les jornades serà 
dissabte dia 2 al Cinema Au-
ditori Victòria (11.15 h). Per 
diumenge, a les 13.45 hores, 
es farà el lliurament dels pre-
mis del XXXVè concurs de 
mels. Posteriorment tindrà 
lloc la cloenda de les jorna-
des. 
Durant els dos dies hi haurà 
altres activitats, com el dis-
sabte dia 2, el Mercat d’Api-

cultors a la Plaça Jaume II, o 
la visita guiada per conèixer 
els monuments turístics del 
Perelló. 
Així mateix, hi haurà una vi-
sita guiada per Conèixer el 
Museu de les Guerres (visites 
amb reserva prèvia). 
Per assistir a les conferències 
cal fer la inscripció. 
Les places són limitades, es-
trictament per ordre d’ins-
cripció.
Ubicació dels actes. El Con-
curs de Mels serà a l’Escola 
de Música municipal.
Les conferències tindran lloc 
al Cinema-Auditori Victòria. 

Els consells comarcals ebrencs 
presenten un pla per recuperar 

itineraris naturals
Els consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre, a través del 
Consorci de Polítiques Ambi-
entals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE), han presentat un 
projecte per captar fons Next 
Generation i recuperar itine-
raris naturals de la Reserva de 
la Biosfera. El pla contempla 
32 actuacions centrades en 
quatre eixos -transició verda 
i sostenible, millora de l’efici-
ència energètica, transició di-
gital i competitivitat- i preveu 

una inversió de 5,8 milions en 
el període 22-24. L’objectiu 
és consolidar la Reserva de la 
Biosfera com a destinació de 
turisme actiu, reduir l’estaci-
onalitat i generar ocupació de 
qualitat. El pla preveu recuperar 
el camí de sirga entre Tivenys 
i Bítem, al marge esquerre de 
l’Ebre; millorar la Via Verda a la 
Terra Alta; intervenir al GR-7 i al 
GR-99 –per consolidar-lo com 
a via verda de l’Ebre; i restaurar 
equipaments públics i turístics.

cipal d’Esquerra Republica-
na-Tortosa, Xavier Faura, sos-
té que el regidor d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Tortosa, 
el socialista Enric Roig, hauria 
de sortir al pas sobre “la 
polèmica construcció d’una 
edificació als Ports duta a ter-
me pel subdelegat del govern 
de l’Estat, el també socia-
lista Joan Sabaté, ja que és 
precisament Roig l’arquitecte 
d’aquesta actuació, segons 
han publicat diversos mitjans 
de comunicació”.

sentarà al·legacions a un altre 
projecte de línia de molt alta 
tensió (MAT) que amenaça 
el Sud del territori català: “un 
Clúster format per 4 projectes 
de macro-centrals eòliques i 
les respectives línies d’eva-
cuació transportaria l’energia 
des de l’Aragó fins a Ascó, 
travessant de ple les comar-
ques de la Terra Alta i de la 
Ribera d’Ebre.

POLÈMICA  
El portaveu del grup muni-

Notícies en un 1 minut
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BORRAINA / BORRAJA
BORAGO OFFICINALIS

Herba anual que pot arribar als 3 pams d’alçada, coberta d’una pilositat transparent. Les fulles creixen de la tija amb una llarga cueta i tenen una forma de rem 
ample i són rugoses. Les flors tenen 5 pètals de color blau disposats en forma d’estrella florint a principis de la primavera.

Us: fulles, flors i oli de les llavors.
Propietats: cahipoglucemiant, hipotensió (baixa la tensió), sudorífica, diürètica, emol·lient disminució del colesterol i ajuda amb el control del per corporal.
Les fulles són cardioestimulants contenen moltes sals minerals i és una potent regeneradora, es pot consumir en amanida, al vapor, arrebossada, les llavors 
tenen un oli que cura la neurodermatitis (malaltia eczematosa de la pell, tipus psoriasis), flors en infusió és ideal per a fer suar, per grip i febres fortes, és depu-
rativa i per afectacions respiratoris, gola i bronquitis i per evitar la retenció de líquids.
També s’ha usat amb eficàcia com a poderós diürètic, ja que afavoreix la producció i eliminació de l’orina, i s’ha usat com a expectorant i sudorífic i, àdhuc, 
com a depurativa dels ronyons i de la bilis.

Infusió de 10gr. per 1 litre d’aigua i prendre durant el dia.
Per via oral en càpsules de 75 mg. Prendre 2 càpsules després de cada menjar.
Per a l’ús tòpic s’utilitzen cremes o emulsió O/A al 5%.

No adequat per afectacions fetge, embaràs i lactants. Possible interacció no adequada en tractaments d’epilèpsia.

Terrenys sorrencs, als marges de camins i en cunetes i ambients rurals. Es pot conrear en testos o parterres.

En la medicina popular se solen emprar fulles escaldades de borratja com a cataplasma per a incentivar la maduració dels floroncos.
També amb les fulles de la borratja, arrebossades amb farina i ou, es preparen els crespells de Barbastre i els bunyols de vent de Mallorca en temps de Qua-
resma.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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UNA TEMPORADA 
QUE PROMET 
Com si el futbol ebrenc fos 
un thriller, no ha començat 
la lliga i dos entrenadors al 
carrer, Fibla i Toni Sánchez. 
Una segona catalana que amb 
els resultats de la primera 
jornada ja es veu que als 
favorits Amposta i Tortosa 
els costarà treure els seus 
partits; una Aldeana que com 
vaig pronosticar promet, un 
Perelló que sense Teixidó 
convenç, un Remolins-Bitem 
que va guanyar el Marià Toha 
i el seu primer partit i Vallés 
traient petroli d’aquest equip. 
La Sénia, malament. Serrano 
té molta feina. A Ulldecona 
debut d’Andrea Tena com 
a àrbitre. Cada equip va 
reclamar un penal i ella no va 
donar ni confits. 
Arriba la normalitat i igual 
l’efecte covid li anirà bé al 
futbol ebrenc. Tants mesos 
dolents i ara serà bo anar 
als camps on no hi ha perill. 
Michel va començar el seu 
programa de televisió Minut 
91.  25 anys en primer pla, 
per a ell no passen els anys, 
tot el contrari, cada vegada 
té més admiradores, sort que 
té parella i, a més, és feliç. I 
un servidor i des de Madrid 
a peu del canó per comentar 
cada jornada i el que passa al 
futbol ebrenc. 
La pilota va començar a rodar, 
una temporada que promet 
i una primera catalana i una 
tercera que tindran el tret de 
sortida el 2 d’octubre i en les 
que també saltaran espurnes. 

CELMA

TRES D’ONZE
Ha començat la lliga. Pel que 
fa a Segona, insistir en què la 
temporada serà molt atractiva 
amb els play-off. I l’objectiu 
dels 11 equips és intentar 
quedar entre els tres primers 
i lluitar per l’ascens o, per a 
la majoria, evitar qualsevol 
vinculació amb el descens. 
Però s’ha de tenir clar que els 
11 no podran accedir al play-off 
d’ascens.  Per tant, calma. A 
partir d’aquí, el que va passar 
a Bítem diumenge amb la re-
acció del delegat de la Sénia és 
lamentable. I injustificable. No 
ha de passar mai. Ho vaig dir 
dilluns i ho mantinc. Sé que el 
delegat va demanar disculpes 
i que ho ha passat malament 
els dies posteriors. Per tant, 
admet que es va equivocar i 
crec que això també cal valo-
rar-ho. D’altra banda, sé que 
la meua explicació de dilluns 
a Minut 91 no va agradar a 
jugadors del R-Bítem, que, 
amb molta correcció em van 
donar la seua opinió. Accepto 
que me vaig equivocar amb la 
interpretació d’alguna jugada. 
Sempre he dit que sóc un 
comentarista de regional i que 
cometo errors. Sobre el tracte 
de les imatges, es va seguir un 
criteri; el mateix que el d’altres 
ocasions. Però jo crec que el 
que no va agradar realment 
fou que digués que el partit 
s’havia de reprendre. Va ser 
una opinió basada en anys 
d’haver vist moltes situacions.  
Però era només una opinió. 
S’ha comprovat que no va ser 
encertada. I que no ha decidit 
res. Per tant, tranquils.  

MICHEL
ÀLEX LÓPEZ, A 
L’EBRE ESCOLA  

Àlex López, jugador que ha 
estat fent la pretemporada 
amb la UE Rapitenca, no se-
guirà. La seua destinació serà 
l’Ebre Escola.  La Rapitenca va 
jugar dissabte passat contra 
el Gandesa, a la Devesa (1-1). 
Saumell va avançar al Gan-
desa. Àlex Forés, aprofitant 
una passada d’Ivan Vidal, va 
empatar. A la represa, una 
jugada del gandesà Dilla, va 
comportar la sortida de Dan, 
porter local, que va tocar 
la pilota amb la mà fora de 
l’àrea. Fou expulsat i, per les 
protestes, també va ser-ho el 
rapitenc Eric (segona groga). 
La Rapitenca, amb 9,  es va 
defensar i encara va tenir 
algunes opcions davant d’un 
Gandesa que jugarà a Tercera 
però que va mostrar que té un 
equip de categoria superior. 
El proper partit de preperació 
de la Rapitenca serà demà 
dissabte al camp del Camarles 
que descansa aquest cap de 
setmana a la Segona catalana.

2A CATALANA  

Dissabte

M Nova-R Bítem 17.30h

Diumenge

Aldeana-Ulldecona 12h

Perelló-Amposta  18h

Ebre Escola-Ampolla 18h

La Sénia-Tortosa 18.15h

TERCERA DIVISIÓ
Adri lidera el primer triomf 
de l’Ascó, a Granollers (2-3)
L’Ascó va guanyar en el seu pri-
mer desplaçament de la lliga, al 
camp del Granollers (2-3). Va 
ser la primera victòria en la lli-
ga, liderada per Adri que va fer 
els 3 gols. L’Ascó va començar 
bé, i Adri, aprofitant una passa-
da de Badia, va marcar el 0-1, 
en una brillant acció individual. 
Però el Granollers, amb un gran 
gol, va empatar. El gol va fer 
mal a l’Ascó que va acusar-ho 
fins al descans. A la represa, el 
Granollers va insistir i va crear 
incertesa. Però Adri estava letal 
i va aconseguir l’1-2, amb una 
acció característica d’ell, al pal 
llarg. L’Ascó va patir però va sa-

ber fer-ho i Adri, amb un penal 
clar comès a ell mateix, va es-
tablir l’1-3. El segon gol local 
fou ja en afegit i el triomf no es 
va escapar. L’Ascó rebrà demà 
el Peralada. 

COMITÉ COMPETICIÓ

El partit R Bítem-la Sénia es va 
suspendre a falta d’onze minuts 
pel final (8+3 d’afegit). El resul-
tat era d’1-0 favorable a l’equip 
local (vegeu plana següent). El 
comitè de competició va de-
cidir dimecres que el partit es 
dóna per acabat amb l’1-0 i, a 
més, va sancionar amb 17 partits 
al delegat de la Sénia. La decisió 
del comitè, pel que fa a que el 
partit es donés per acabat, es-
tarà ben vista pel R-Bítem i més 

Es dona per acabat el partit 
R Bítem-la Sénia (1-0)

pels motius que van provocar la 
seua suspensió. Des de la Sénia 
s’admetia que “sabíem que tení-
em poques opcions en una pos-
sible represa però està clar que 
alguna hagués pogut crear-se. 
Entenem la decisió si així està 
estipulada al reglament. Però no 
ens semblaria bé si ha estat pel 
que han considerat unes perso-
nes perquè així ho han decidit 
elles”. La Sénia incorpora al por-
ter local, Fran Reolid.

CANAL TERRES DE L’EBRE
Dilluns vinent, a les 21.30 ho-
res, a Canal Terres de l’Ebre, 
Convidats del proper pro-
grama:  Guillermo Camare-
ro (Tortosa) i Baltasar Capera 
(Ampolla).

Minut 91, dilluns  21.30 h
Reportatges dels següents 
partits: Ascó-Peralada, La Sé-
nia-Tortosa, Perelló-Amposta, 
Ebre Escola-Ampolla, Aldea-
na-Ulldecona, Tivenys-Aldea-
na B.

El partit de 
Canal TE: 
La Sénia-Tortosa

diumenge 23.30h

UE RAPITENCA
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R BÍTEM-LA 
SÉNIA, PARTIT 
SUSPÉS AL MINUT 
79 (1-0)
El partit R Bítem-la Sénia 
no es va acabar. Faltaven 
11 minuts pel final quan el 
visitant Gasparin va veure 
la segona targeta groga.  
Acte seguit, per fer-li algun 
comentari al col.legiat, el 
senienc Lluís Capitan també 
era expulsat, en este cas amb 
la vermella directa. Llavors, 
des de la banqueta visitant, 
el delegat va protestar i 
l’àrbitre es va acostar per 
expulsar-lo. Va ser en aquell 
moment quan el delegat va 
soltar la mà oberta tocant 
la cara de l’àrbitre. Ho va fer 
en una segona ocasió i el col.
legiat va decidir suspendre 
la confrontació amb l’1-0 al 
marcador.
Durant el que es va jugar, 
el partit va ser igualat. El 
R-Bítem va treballar per 
recuperar pilota i buscar els 
espais. Així va venir el gol de 
Balada, arrancant al limit del 
fora de joc. La Sénia va tenir 
les seues ocasions mentre els 
locals, a la contra, també van 
disposar-ne de dues clares 
per a fer el 2-0. El col.legiat, 
en general, no va estar mas-
sa afortunat. En qualsevol 
cas, el que va succeir res ho 
justifica. El partit s’ha donat 
per acabat amb l’1-0.
El Bítem juga demà a Móra la 
Nova i la Sénia, que ha incor-
porat al porter Fran Reolid, 
rebrà el Tortosa, diumenge.

SEGONA CATALANA
El Tortosa guanya el 
Camarles (2-0)
El Tortosa es va imposar al Ca-
marles en la primera jornada 
de la lligueta (2-0). Al primer 
temps va haver de patir quan el 
Camarles a partir del minut 15 
es va fer amb el control del joc 
i va disposar d’un penal, molt 
protestat perquè el local Eric va 
arribar abans a la pilota. Rojas, 
el gran protagonista, va aturar 
el penal i, posteriorment, amb 
el Camarles crescut, va fer dues 
intervencions que van evitar el 
0-1. Del possible 0-1 es va pas-
sar a l’1-0 (minut 37) arran d’una 
rematada de Roger Escribà, ju-
gador de Camarles que ara està 
al Tortosa. A la represa, als pocs 
minut, una contra local va su-
posar el 2-0, de Joel Marigot. El 
Tortosa va jugar més còmode i, 
amb més espais, va poder cre-
ar altres ocasions davant d’un 
Camarles que va insistir però ja 
no va poder entrar en el partit. 
El Tortosa ja va fer poques con-
cessions. Guillermo Camarero, 
tècnic del Tortosa: “fou un partit 

que es podria dividir en 3 fases. 
En la primera vam començar bé, 
però a partir del minut 15 vam 
estar imprecisos i un xic pre-
cipitats i el Camarles va poder 
avançar-se. Va ser important fer 
l’1-0 abans del descans i a la re-
presa penso que vam estar mi-
llor, vam ser protagonistes del 
joc, marcant el 2-0 i tenint al-
tres opcions”. Josep Bertomeu, 
de Camarles: “tot i la derrota, 
satisfets del partit, vam estar per 
sobre del que esperàvem des-
prés d’una pretemporada atí-
pica i complicada. Sobre tot al 
primer temps, després de la fase 
inicial, vam reaccionar i vam 
controlar el joc tenint ocasions 
clares per  marcar, com el penal 
que va aturar Rojas. A la represa, 
tot i rebre el 2-0, l’equip va se-
guir treballant per poder entrar 
en el partit”.  

BÍTEM 
1-1: gran partit entre 
l’Amposta i l’Aldeana
Amposta i Aldeana van empa-
tar en un gran partit en la jor-
nada inaugural (1-1). Els alde-
ans, amb la lliçó ben apresa, 
van pressionar en un bloc alt 
i van dificultar el joc de l’Am-
posta, que no es va trobar cò-
mode. Malgrat això, l’Amposta 
va avançar-se en el marcador 
amb un golàs de Raül, a la sor-
tida d’un córner. No obstant, 
acte seguit, una indecisió local 
va originar una contra ràpida 
del visitant Nacho que amb una 
gran rematada amb l’exterior va 
fer l’1-1. Fins al descans el par-
tit va ser intens i amb alternati-
ves. I així va seguir a la represa. 
Però, amb els minuts, l’Ampos-
ta va fer un pas avant i va tenir 
ocasions clares que va evitar un 
imperial Sergi Auré, fent, a més, 
dos travessers. Amb l’Amposta 
abocat, es va viure un final de 
partit trepidant quan l’Aldeana 
també va poder contraatacar. 
Al final, 1-1 i gran partit.
Nando Garcia, tècnic de l’Am-

posta: “va ser un partit en el 
que vam tenir alts-i-baixos i en 
el que també ens queda una 
sabor agredolç per les ocasions 
dels darrers 20 minuts. No obs-
tant, cal dir que l’Aldeana va ser 
un rival molt competitiu i que 
va tenir les seues oportunitats 
durant el partit. Per tant, valorar 
el punt i seguir treballant per 
millorar en les qüestions que 
fan falta”. Ferran Simó, tècnic 
de l’Aldeana, tornava a Ampos-
ta, però a la banqueta visitant: 
“satisfet pel partit, pel treball 
al camp d’un Amposta que és 
un equip amb molts recursos. 
És cert que ells ens van apre-
tar molt avançada a la segona 
meitat però nosaltres també 
vam tenir les nostres contres. 
Penso que l’empat és meritori 
i és positiu tenint en compte 
l’entitat del rival i que jugàvem 
al seu camp”.
L’Aldeana rebrà diumenge a 
l’Ulldecona mentre que l’Am-
posta visitarà el Perelló. 

El Perelló, primer líder 
en vèncer a l’Ampolla
El Perelló va guanyar al camp de 
l’Ampolla per 0-3 i és el primer 
líder de la temporada. Victòria 
merescuda de l’equip de David 
Burgos en el debut en la lliga.
Els perellonencs, ja d’entra-
da, van jugar ben replegats, 
amb dues línies de 4 ben jun-
tes i amb la referència ofensiva 
d’Adri Alonso. Per aquest motiu, 
l’Ampolla va tenir dificultats per 
construir el seu joc. A més, els 
perellonencs recuperaven rà-
pid la pilota i sortien a la contra, 
principalment per la dreta, i així 
van crear dues opcions, la pri-
mera molt clara amb rematada 
d’Adri que va desviar Aitor, por-
ter local. Al descans, enmig de 
la igualtat, s’arribava amb el 0-0 
i amb un Perelló reforçat pel seu 
plantejament i una Ampolla que 
no havia trobat la fórmula per 
fer mal al rival.
A la represa s’esperava una re-
acció local. Però als pocs mi-
nuts, una canonada del pere-
llonenc Didac, des de fora de 

l’àrea, va suposar el 0-1. Un 
gran gol. Amb el 0-1, l’Ampolla 
va buscar la reacció, amb més 
cor que cap. Va fer diverses 
aproximacions, però no va po-
der inquietar a Nogales, porter 
perellonenc. A més, amb espais, 
els visitants van avisar amb una 
ocasió de Cristian i una falta a la 
frontal de l’àrea que va anar al 
travesser. L’Ampolla no va poder 
entrar en el partit i el Perelló va 
sentenciar en afegit amb un pe-
nal que va transformar Adri. Fou 
el 0-3. La victòria i la imatge del 
Perelló li permeten l’optimisme. 
Després de les dificultats per 
trobar tècnic, s’ha fet una bona 
inversió per a elaborar un equip 
nou amb moltes incorporacions 
de jugadors importants per a la 
categoria. I s’espera que arribi 
un altre. Per tant, equip compe-
titiu i treballat que donarà guer-
ra. L’Ampolla haurà de recupe-
rar les bones sensacions de la 
pretemporada que diumenge 
no es van veure. 

Ulldecona-Móra la 
Nova: empat a zero
Ulldecona i Móra la Nova van 
empatar sense gols. Partit igua-
lat en el que els visitants van 
tenir més possessió de pilota, 
disposant de més profunditat 
al segon temps quan van jugar 
més a camp contrari i van ar-
ribar amb més claredat, tenint 
una ocasió molt clara amb una 
rematada al pal després d’un 
tret de Guiu. Els moranovencs 
van reclamar un penal per unes 
mans que “van interceptar un 
tret a porteria”.
Des d’Ulldecona, del partit, 
consideraven que “va ser igua-
lat i, en general, amb poques 
opcions. Vam contrarestar el 
joc del rival que té un mig del 
camp dels millors de la cate-
goria amb jugadors de qualitat. 
En aquest sentit, pensem que 
vam estar força bé, ordenats i 
fent un bon treball. Ens va faltar 
tenir més profunditat però tal 
com estem, amb el canvi d’en-
trenador i sense poder encara 
tenir el nou mister, cal valorar la 

feina feta i haver sumat contra 
un rival d’entitat com és el Móra 
la Nova”. Xavi Castillejos, el nou 
entrenador, no podia estar en 
la primera jornada per motius 
personals. 
Ambrós, mister del Móra la 
Nova, explicava que “vam te-
nir el control del joc i del partit 
al primer temps. Però no vam 
poder generar ocasions. A la 
segona meitat, vam fer un pas 
avant i a més de seguir amb el 
control, vam tenir més profun-
ditat i vam disposar d’un parell 
d’ocasions clares, com una re-
matada el pal, a més del penal 
que no fou xiulat. Per tant, sa-
tisfet pel joc i l’actitud i també 
pel resultat perquè començar 
fora puntuant és positiu, tot i 
que vam poder assolir la victò-
ria”. 
El Móra la Nova rebrà demà el 
Remolins-Bítem mentre que 
l’Ulldecona es desplaça diu-
menge al matí al camp de l’Al-
deana. 

1. Perelló
2. Tortosa
3. R Bítem 
4. Aldeana
5. Amposta
6. Uldecona
7. M Nova
8. La Sénia
9. Ebre E
10. Camarles
11. Ampolla

3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
3

3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS

Ampolla-Perelló  0-3
R Bítem-la Sénia  1-0
Tortosa-Camarles  2-0
Amposta-Aldeana 1 - 1
Ulldecona-M Nova          0-0

Amb el 0-0, Rojas va 
aturar un penal
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INFORME TERCERA CATALANA          JOAQUIN CELMA

CORBERA
ROQUETENC
OLIMPIC
ALDEANA
ALDEANA
ROQUETENC
TORTOSA
OLIMPIC
OLIMPIC
BATEA
S BARBARA
AMETLLA
S BARBARA

JORDI LOPEZ
JOHN
LUIS GARCIA
ALEX IONITA
AMADOR VOCES
CHIMENO
SERGI BEL
IMANOL GOMEZ
JUAN LUIS LEON
ALEX  ALMESTOY
RAIMON FOSCH
MIGUEL REVERTE
TONI CALAFAT

UN ASPIRANT A L’ASCENS I MOLTS PER AL SEGON LLOC. PODEN DESCENDIR 4 EQUIPS 
RÈCORD DE FITXATGES, 142 ALTES
Una tercera catalana que 
enguany té com a novetat 
la participació només de 
16 equips que són els que 
aquesta categoria compta-
rà ja per sempre. La retira-
da del Batea, més un Sant 
Jaume que va renunciar 
a la categoria per militar a 
la quarta van propiciar una 
reducció d’equips que ja es 
contemplava per al futur. 
L’any passat aquesta lliga va 
acabar a finals de juny per 
l’efecte covid. I enguany 
començarà a l’octubre. Es 
donen diverses dades cu-
rioses, mai els tres filials de 
les tres poblacions de més 
habitants havien estat en 
aquesta categoria (Torto-
sa, Rapitenca i Amposta) i 
l’altra és que equips clàs-
sics de 2a catalana que van 
estar cadascun una mitjana 
de 20 campanyes conse-
cutives en aquesta catego-
ria (Gandesa, Alcanar i La 
Cava) ara militen a Tercera. 
La categoria és molt com-
plicada i els costarà sor-
tir-ne. El Gandesa és l’as-
pirant enguany a l’ascens. 

Manté el 80% del bloc que va 
ser campió de Segona cata-
lana i, a priori, és favorit total 
però l’esperaran en tots els 
camps per guanyar-lo. Una 
lliga que té tres blocs molt 
diferenciats, els aspirants a 
estar a les primeres places: 
Gandesa, la Cava, Rapitenca 
B, Catalònia i Jesús i Maria. 
El bloc mig, que el podrien 
compondre uns sis equips, i 
d’aquí ha de ser l’equip reve-
lació i els candidats al des-
cens que enguany són mes 
que mai i podrien entrar en la 
lluita cinc equips. 
Aquest any només puja un 
equip i el segon classificat 
podria pujar sempre que tin-
gui mes punts que els altres 

dos grups de zona de Tarra-
gona i si, a més, hi ha places 
a la segona catalana, amb 
la qual cosa només hi ha un 
20% de possibilitats que el 
segon classificat tingui premi 
per disputar una promoció. 
El tema dels descensos pot-
ser terrorífic, segons els 
equips ebrencs que baixen 
de Segona, podrien haver-hi 
un total de 3/4 descensos a 
la Quarta. Això en el pitjor 
dels casos, i és molt difícil 
que passi però en futbol tot 
és possible.
La meua travessa és que hi 
hauran 2/3 descensos. Els 
equips ebrencs de segona 
han fet bones plantilles per 
mantenir-se; per tant, dos 
descensos a Quarta seria el 
normal. 
Enguany a Tercera han hagut 
molts canvis a les banquetes; 
sol segueixen 5 entrenadors 
que van acabar la temporada 
passada amb el seu equip. I 
cinc han fet traspàs d’equip: 
Chema, Joel Martorell, Car-
los Gilabert, Ivan Romeu i 
Jordi Roca, aquest últim un 
rodamón d’aquesta catego-

ria (Corbera, Santa Bàrbara 
i Olímpic) i aquest any, com 
les passades campanyes, ha 
construït un equip per pu-
jar. Però una cosa és fitxar i 
una altra és fer un bloc con-
sistent. En qualsevol cas, la 
Cava ha de ser equip de ron-
dar per les primeres Places. 
No obstant, penso que qui li 
pot fer ombra al Gandesa és 
el Jesús i Maria que ja por-
ta quatre temporades en les 
primeres places, dues vega-
des quart, una sisè i una pri-
mer però no va poder ascen-
dir per estar sancionat. Ara 
ha fitxat bé, té millor equip i 
va ser el primer en començar 
la pretemporada: a finals de 
Juliol. Ha fitxat un mister de 
càlibre com és Lluís Fornés 
que comença la seva etapa al 
futbol amateur. Un altre dels 
candidats és el Catalònia que 
vol tornar la seva categoria 
mare, la segona catalana. I a 
aquest grup d’equips de can-
didats se suma la Rapitenca 
que aspira a tenir un primer 
equip a Tercera divisió i el fi-
lial a segona catalana. La lliga 
passada, amb molts jugadors 

rapitencs de Segona que 
van tornar perquè no com-
petien, gairebé ho aconse-
gueix. Ara estos jugadors 
han marxat i s’han hagut de 
fer fitxatges, alguns juga-
dors veterans com l’estrella 
Chimeno. La resta, molta 
joventut.
Una categoria on cada any 
hi ha més equips amb difi-
cultats per fer equip. Li ha 
passat al Sant Jaume i al 
Batea, i al Santa Bàrbara i a 
l’Olímpic que ha suat tinta 
per fer equip. Sort del filial 
i d’alguns juvenils per com-
petir.
Una tercera catalana que en 
la campanya 82/83 només 
era d’un grup a la província; 
84/85 va passar a dos grups 
i 01/02 a tres. I per a aques-
ta temporada i les següents 
serà de 16 equips. 
Una lliga amb un aspirant 
clar, Gandesa, molts per 
fer-li el campionat molt 
difícil i hi haurà lio per als 
descensos. Feia moltes 
temporades que no hi havi-
en tants candidats com ara 
en poden haver-hi.

Fins al moment 
s’han produit 142 

fitxatges entre 
els 16 equips de la 

categoria.

L’APOSTA DE CELMA
CANDIDATS ASCENS: GANDESA, J I MARIA 
I LA CAVA
ELS ALTRES ASPIRANTS: CATALÒNIA I 
RAPITENCA
QUEDARÀ EN EL LLOC 9: CORBERA
POTSER REVELACIÓ: AMPOSTA O AMETLLA
FARÀ MILLOR TEMPORADA: FLIX
GRANS INTERROGANTS: ROQUETENC, 
GODALL, OLIMPIC I SANTA BÀRBARA
PER ALS DESCENSOS: BENISSANET, 
ALCANAR I TORTOSA B.

ELS MISTERS
EQUIP                              20/21                           21/22

ALCANAR
AMETLLA 
AMPOSTA B
BENISSANET
CORBERA
FLIX
GANDESA
GODALL
JESÚS  I MARIA
CATALÒNIA
LA CAVA
OLIMPIC
RAPITENCA  B
ROQUETENC
S BÀRBARA
TORTOSA B

MIGUEL CERVELLÓ
IVAN ROMEU

TONI SÁNCHEZ 
GINES/PIQUÉ

ROBERT COSTA
ALBERT LIZASO

JAVI GARCIA
JUANJO AGUSTIN

DAVID GARCIA
CHEMA

CARLOS GILABERT
JORDI ROCA

C. RODRIGUEZ/PARRA
DAVID VILANOVA

SUBI
ÒSCAR RUMENSE

MIGUEL CERVELLÓ
XAVI SUBIRATS
ANDREU CANO

ROBERT AVINYO
RUBEN VIUDEZ
ALBERT LIZASO

IVAN ROMAU
JUAN JOSÉ AGUSTIN

LUIS FORNÉS
PAU ALEGRIA
JORDI ROCA

JOEL MARTORELL
PARRA

CARLOS GILABERT
CHEMA 

ÒSCAR RUMENSE

EQUIP         21       20      19       18       17      16       15       14      13      

AMETLLA
AMPOSTA B
BENISSANET
CORBERA
FLIX
GODALL
CATALÒNIA
JESÚS MARIA
LA CAVA
OLIMPIC
RAPITENCA B
ROQUETENC
S BÀRBARA
TORTOSA B 
ALCANAR
GANDESA

9
12
15
10
14
13
6
4
7
8
2
5
11
4C
16
1C

7
16
4C
17
9
13
11
6
5
3
14
15
10

4 C
2C

13
4C
4C
12
7
16
3
1

10
5
9
14
8

18
2 C

11
4C
4C
13
3C
12
2C
4
2C
14
4C
8
9

7
2 C

14
4C
4C
15
17
16
2
1C
2C
8

S/F
10
9

6
2 C

5
4C
4C
10
2

2C
2C
1C
2C
9

S/F
7
4

2 C
2 C

14
S/F
4C
10
3
1

2C
1C
2C
4C
S/F
7
8

2 C
2 C

7
S/F
4C
6
4

4C
2C
2C
2C
16
S/F
2C
10

2 C
2 C

Nota: classificació dels equips actuals de 3a. Si no estaven a Tercera, s’indica 
la categoria en què competien aquella temporada. 

10
S/F
4C
4C
5

4C
2C
1C
2C
2

S/F
2C
7

2 C
2 CJ MARIA

J CATALÒNIA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
RAPITENCA B
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
CORBERA
J MARIA
LA CAVA 
J MARIA

FITXATGES TOP

Temporada

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Campió

Ebre Escola

R-BÍtem

Jesús I Maria

Ampolla 

La Sénia

 Subcampió

Rapitenca B

Aldeana

Perelló

Móra la Nova

J Catalònia

   Descensos

  Masdenverge, alcanar.

  Pinell, Vilalba i Arnes

  Flix i, Jesús i Maria B

HISTÒRIC SEGONA CATALANA

PROCEDÈNCIA          JUGADOR                NOU EQUIP
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CATALÒNIA B, 1
OLIMPIC B, 3

4A CATALANA

MASDENVERGE, 7
FATARELLA, 1

El filial de l’Olímpic va guanyar 
el del Catalònia en la primera 
jornada del campionat (1-3). Els 
morencs van estar molt ben po-
sats des de l’inici. Al Catalònia va 
costar-li entrar en el partit. Però 
a partit del minut 25 va fer-ho, 
entrant amb velocitat per ban-
da esquerra. Els jesusencs van 
tenir fins a quatre ocasions per 
marcat. No van fer-ho i l’Olím-
pic, arran d’una falta penjada 
a l’àrea,  va aprofitar la falta de 
contundència local i, amb qua-
litat, el jove Martí va fer el 0-1. A 
la represa, el Catalònia va arris-
car i va empènyer més amunt. 
Però l’Olímpic, amb l’equip molt 
unit i la línia defensiva avança-
da, va saber Sofrir. El Catalònia 
no va encertar i els morencs, 
més efectius, van encarrilar el 
duel amb una passada magistral 
a l’espai que Martí va convertir 
amb el 0-2 amb un tret creuat. 
El Cata va acusar el gol rebut i 
l’Olimpic va sentenciar amb una 
pilota morta que va transformar 
Jordi amb el 0-3. 
A darrera hora, en temps afegit, 
una centrada de Pau va rema-
tar-la Aleix Bayerri amb l’1-3 de-
finitiu.  

Cristian Torta, mister del Mas-
denverge: “vam sortir molt bé,  
molt posats, i en  els primers 10 
minuts vam fer dos gols i vam 
tenir altres opcions. La Fatare-
lla cal dir que va venir minvada 
d’efectius. Després vam fer el 
3-0 i vam dominar excepte el 
darrer quart del primer temps 
quan ells van pressionar més 
amunt i ens van fer el 3-1, de 
penal. A l’inici de la represa, vam 
marcar el 4-1 que ja va decidir. 
Després van arribar els altres 
gols. A seguir treballant”. Eu-
logio, de la Fatarella: “el camp 
del Masdenverge mai se’ns ha 
donat bé. En l’anterior visita, 
amb el bon equip que teníem, 
vam perdre 5 a 1. Esta setmana, 
hem d’afegir que era el primer 
partit, sense gairebé entrenar. 
No teníem porter i, a més, a la 
mitja hora es va lesionar Dani. 
A la segona part Cristino va ser 
substituït per qüestions de tre-
ball. Ens faltaven titulars i amb 
els 4 juvenils que tenim vam fer 
convocatòria. Però igualment 
cal destacar l’actitud. Esperem 
recuperar gent i anar progres-
sant amb el pas de les jorna-
des”.  

PINELL, 2
AMETLLA B, 2

CAMARLES B, 0
XERTA, 2

PERELLÓ B, O
LA CAVA B, 0

LA GALERA, 1
EBRE ESCOLA B, 1

Blai, delegat del Pinell: “partit 
en el que el resultat és bastant 
enganyós. La primera meitat 
vam començar molt bé i al 13 
Velasco va fer l’1-0. Vam seguir 
dominant, tenint varies ocasions 
per ampliar l’avantatge i poder 
sentenciar. Però del 2-0 es va 
passar a l’1-1 arran d’un malen-
tès entre el porter i un jugador 
nostre. A la represa, arran d’una 
bona jugada, l’Ametlla va fer l’1-
2. Llavors els vam tancar i Edu 
Maestre a falta de 4 minuts va 
empatar. Després vam tenir di-
verses ocasions de gol per a 
fer el 3-2. Al final 2-2 contra un 
equip que ens va agradar. Natros 
hem de seguir millorant sobre 
tot en tasques defensives”. Jor-
di Subirats ‘To’, de l’Ametlla B: 
“partit complicat en el que ens 
va costar adaptar-nos al camp 
de terra. El Pinell, en global, va 
ser superior i va tenir més ocasi-
ons. Però nosaltres vam disposar 
també de les nostres, sobre tot 
dues clares amb l’1-2.  També dir 
que ells ens van empatar i llavors 
van poder fer el 3-2. Content del 
treball davant d’un Pinell que té 
un bon equip. Es va donar la cara 
i es va reaccionar”. 

El Xerta va començar la lliga 
guanyant al camp del filial de 
Camarles (0-2). Josep Berto-
meu, director esportiu del Ca-
marles: “penso que el partit el va 
decidir l’experiència dels juga-
dors del Xerta. Natros vam do-
nar la cara, amb bona actitud, i 
en moments puntuals vam tenir 
opcions clares, amb rematades 
al pal. Però el Xerta va tenir més 
pegada. Tenim un equip jove 
però estic segur que anirà de 
menys a més durant la tempo-
rada”. Des de Xerta comentaven 
que “un inici de partit on els dos 
equips vam començar amb pre-
caucions. En els primers minuts 
el rival va crear alguna arribada, 
però poc a poc ens vam anar 
fent amb el domini del joc enca-
ra que no vam poder-ho materi-
alitzar en perill clar. A la segona 
part, amb el partit més obert, 
vam poder trobar els espais i 
fruit del nostre encert vam fer els 
dos gols. En els instants finals el 
joc es va descontrolar una mica, 
com és habitual en els primers 
partits de lliga, i el Camarles amb 
empenta ens va acabar posant 
les coses difícils. Amb ofici vam 
poder treure els 3 punts”.

Martí, directiu del Perelló: “va 
ser un partit igualat amb oca-
sions pels dos equips, potser 
algunes més de la Cava però el 
nostre porter Axel va estar molt 
encertat. Destacar la intensitat 
que va haver durant el partit, 
pels dos equips, i això cal valo-
rar-ho sent la primera jornada. 
Felicitar el Perelló que va dispu-
tar el primer partit i és que no 
vam fer-ne a la pretemporada, 
excepte un contra els veterans 
del Perelló”.
Eulogio, de la Cava B: “el domini 
va ser nostre total, abocats per  
buscar el gol. Però davant no 
vam encertar. Ells en un equip 
molt jove, potser va acusar fal-
ta de rodatge. Dels meus juga-
dors, no puc dir res més que 
vam estar bé però ens va faltar 
el gol, quan vam tenir molta 
arribada. Ens vam abocar i dir 
que ells vam tenir dues contres 
per haver pogut marcar. Penso 
que hagués estat injust. Els tres 
punts havien d’haver estat per 
a natros. Fou el primer partit i 
ja pot passar això. A seguir tre-
ballant”. La Cava rebrà demà el 
Pinell mentre que el Perelló re-
brà el Masdenverge. 

Laura Matamoros, entrenadora 
de la Galera: “la primera meitat 
va ser molt igualada, amb do-
mini altern i ocasions repartides. 
Ells van fer un pal. A la represa, 
ells van sortir més concentrats i 
van marcar el 0-1. Natros no es-
tàvem còmodes. Els minuts van 
anar passant fins que va arribar 
la lesió del jugador nostre. Vam 
passar del 0-2 a l’empat al darrer 
minut. El punt cal valorar-lo. Era 
el primer partit, després d’anys 
sense futbol”. Miki, de l’Ebre E: “la 
primera meitat fou bastant igua-
lada, amb poques ocasions, les 
més clares un pal que vam fer na-
tros i una falta lateral que trau el 
nostre porter. A la segona meitat 
vam sortir més ben posats i, tot 
i quedar-nos amb 10, vam seguir 
insistint i vam fer el 0-1. Teníem el 
control del joc. Ja 85 arran d’una 
falta lateral vam fer el 0-2. L’àrbi-
tre va donar gol però degut a una 
lesió fortuïta d’un jugador local al 
genoll el partit va estar 15 minuts 
aturat. Quan es reprèn l’àrbitre 
dóna falta a favor de la Galera. 
I quan el partit s’havia d’acabar 
després de la falta, va deixar uns 
3 ó 4 minuts fins que marcà la 
Galera. I es va acabar el partit”.

ALDEANA B, 0
GANDESA B, 4
El filial de l’Aldeana va tornar a 
la competició, enfrontant-se al 
filial del Gandesa (0-4).
Segons Rafel Estorach, tècnic 
de l’Aldeana B: “vam començar 
el partit sabent del potencial 
del Gandesa, un equip bastant 
compensat. Dins de les nostres 
possibilitats, vam fer una gran 
primera meitat, dificultant el joc 
del Gandesa. Però arran d’un 
error comunicatiu dels nostres 
centrals, ells van aprofitar-lo i 
van fer el 0-1.  A la represa, ja 
no va haver partit. Vam fer can-
vis amb les lesions dels nostres 
centrals i ens van fer dos gols 
en 10 minuts que van trencar 
el partit. Després va produir-se 
el 0-4. Em quedo en la prime-
ra meitat, i este és el treball que 
hem de seguir fent. A la segona 
meitat ja no va haver color i ells 
van merèixer el triomf. Potser 
el resultat va ser massa abultat 
però res a dir de la seua victòria. 
Hem de continuar. De la millora 
amb el treball aniran sortint els 
resultats i aquest és l’objectiu: 
treballar per millorar setmana 
a setmana”. L’Aldeana B es des-
plaça demà a Tivenys, en partit 
de festes.  

GINESTAR, 2
TIVENYS, 2
Antonio Morales, tècnic del 
Ginestar: “el Tivenys va comen-
çar millor, fallant un penal, fent 
un pal i tenint un altra ocasió. A 
nosaltres ens va costar però amb 
el gol de Magí ens vam posar 
per davant. Ells ens van empatar 
però Titi va establir el 2-1 abans 
del descans. Al primer temps vam 
crear poques opcions però vam 
ser efectius. A la represa vam 
millorar. Una falta del seu porter 
fora l’àrea per mi era vermella. 
Recordo una bona opció de Titi, 
i també una falta de Magí. Ells van 
tenir una opció, també en una 
falta. Aguantàvem bé però ja pas-
sant de l’hora arran d’una pèrdua 
ens van empatar. Sabor agredolç. 
Però bones sensacions”. David, 
del Tivenys: “partit amb domini 
altern en el que els locals, amb 
més eficàcia, es van avançar per 
dos vegades. A la primera part 
vam desaprofitar un penal, i vam 
fer un travesser. Ells en canvi a la 
mitja hora van marcar l’1-0. Al lí-
mit del descans, Pau va empatar 
però ells van reaccionar amb el 
2-1. A la represa vam insistir i vam 
trobar el premi al final amb el 2-2, 
de Fran. Punt que s’ha de fer bo 
en el partit de festes”.

Joaquin Del Pino, fins la setmana 
passada delegat de la Federació 
Catalana de Futbol a l’Ebre, va 
ser el protagonista de la primera 
part del primer programa Minut 
91 a Canal Terres de l’Ebre. Del 
Pino, que seguirà com a secreta-
ri de la Directiva i membre de la 
Comissió Executiva de l’FCF fins 
a les properes eleccions, va fer 
un resum de la seua trajectòria 
en tots aquests anys en els que 
ha estat amb fins a quatre pre-
sidents a la Federació. També va 
fer balanç de l’evolució de la de-
legació ebrenca, destacant-ne 
la seua modernització. Sobre els 
motius que han comportat deci-
dir fer un pas al costat, el secre-

Del Pino va estar a 
Minut 91, dilluns passat

tari de la directiva i  membre de 
la Comissió Executiva de l’FCF va 
aclarir que ha viscut uns mesos 
amb molt de desgast i que l’ha 
afectat fins i tot la salut, rebent, 
a més, amenaces que han influït 
en la seua vida familiar. En qual-
sevol cas, l’exdelegat va deixar 
clar que “el motiu principal és 
que crec que ha arribat el mo-
ment després d’una llarga etapa”. 
Del Pino va ser molt contundent 
amb afers que han esquitxat la 
Federació i dels que ell ha estat 
com un fiscal: “i això no ha agra-
dat”. 
L’entrevista no té pèrdua i la po-
deu seguir al següent enllaç: 
https://youtu.be/lSVgR2A1EE4
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Diumenge passat, en festes 
a Bítem, va tenir lloc el vuitè 
Memorial Pepe Roig, amb el 
torneig de futbol femení fut-
bol 7. El Gandesa va ser-ne 
l’equip campió en guanyar a 
la final a la Cava (2-1). L’Al-
cover va vèncer la Plana Fe-
mení (1-0) en el tercer i quart 
lloc. Durant la matinal, es va 
fer una rifa en benefici del CF 
Femeni Alcanar.

CLUB PATÍ L’ALDEA

El Club Patí l’Aldea va orga-
nitzar la Gala premundial, 
dissabte passat, al Pavelló del 
municipi. Una tarda per gaudir 
de les últimes medalles que el 
club ha obtingut i amb la par-
ticipació del  Xou Petit l’Aldea, 
Xou Júnior l’Aldea; Pau Gar-
cia, actual campió del món i 
d’Europa; Andrea Silva, terce-
ra d’Europa; Xènia Ribe, ter-

cera d’Espanya i 6a d’Europa; 
Ferran Arasa, campió d’Espa-
nya; Maria de Esteban, tercera 
de Catalunya i Enzo Pagnoni, 
tercer d’Espanya. Durant la 
tarde nit van haver sorpreses 
per a la gent present al pave-
lló. Una gran jornada per a un 
club que representa l’Aldea i 
les Terres de l’Ebre arreu del 
món. 

Gala premundial

Torneig femení
HANDBOL

Debut amb derrota
CLUB HANDBOL AMPOSTA

Vuitè Memorial 
Pepe Roig, a 

Bítem

SANT JAUME

Jornada de diumenge 
d’handbol on tots els equips 
del C.E. Tortosa es van des-
plaçar a la ciutat de Benicarló.
El sènior masculí es va impo-
sar contra el Benicarló B en el 
penúltim partit de la pretem-
porada (14-39).
El juvenil masculí va vèncer 
per 15-33.
El juvenil femení també va 
guanyar, en este cas per 15-
43.
El cadet masculí, per la seua 
part, va guanyar per 13-49. 
L’infantil masculí A es va im-
posar per 19 a 23 i el V va per-
dre per 22-17.

L’Amposta Lagrama va perdre 
en el debut oficial d’aquesta 
temporada a la pista del Mislata 
per 31-23.
A la primera part l’equip am-
postí va estar força bé, arribant 
al descans amb el resultat d’11-
13. Però a la represa un parcial 
de 8-1 en set minuts va ser de-
terminant per la resta de partit.
Una segona part amb moltes 
individualitats i pocs recursos 
tàctics donaria un parcial de 
22-8 en trenta minuts pel Mis-
lata.

Dur correctiu a la segona mei-
tat, res a veure amb la primera 
on l’Amposta Lagrama va estar 
ben posat al matx.

ALINEACIÓ CH. AMPOSTA “LA-
GRAMA”: Alu López, Helena 
Piñol, Zoe Turnes (6), Maria Ber-
tomeu, Sara Alonso (1), Gem-
ma Gálvez (3), Mireia Ferré, Rut 
Pagà (2), Andrea Guerrero (6), 
Alexandra Sáez, Noa Royo, Mai-
te Rodríguez (2), Blanca Viñas, 
Laia Hernández (1).
Foto: xarxes del Mislata

Centre Esports 
Tortosa

Dissabte dia 18 es va disputar 
la primera edició del torneig 
femeni SANT JAUME FEMINES 
CUP en les categories Alevi 
F-7 i infantil-cadet F-11. Amb 
6 equips en aleví (Riudoms, 
Europa, Levante Las Planas, EE 
Guineueta, Cambrils i FC Bar-
celona) i sis en infantil-cadet 
(Sant Jaume, Racing Bonavista, 
Sant Gabriel, Fontsanta Fatjó, 
FC Barcelona i RCD Espanyol) 
El FC Barcelona en categoria 
Aleví i el RCD Espanyol en in-
fantil-cadet van ser els equips 

guanyadors del torneig.
Des de la UE Sant Jaume, “el 
torneig va servir també per do-
nar el tret de sortida al nostre 
aleví femení, equip de nova 
creació que va disputar un par-
tit amistós contra el FC Barce-
lona per a fer la seva estrena en 
aquesta temporada. Amb l’ale-
ví, l’infantil i el cadet que van 
unir forces per al torneig i les 
noies de l’amateur a l’equip or-
ganitzatiu, la secció femenina 
del club es posava en marxa de 
manera oficial.”

Escola Tecnificació 
RCD Espanyol a Camarles

El proper dilluns, dia 27 de 
setembre, hi haurà jornada 
de portes obertes de l’Escola 
Tecnificació RCD Espanyol a 
Camarles. I el primer dilluns 
d’octubre començarà la Tec-
nificació.  Des de We Win So-
ccer, empresa d’Oriol Romeu i 
Edu Albacar, han informat que 
“els interessats en rebre in-
formació o en venir a l’Escola 
Tecnificació podeu contactar 

a través del correu electrònic”. 
L’adreça facilitada és:  
info@wewinsoccer.com
Dilluns, la convocatòria del pri-
mer grup és de 17.30 hores a 
19 hores. Del segon és de 19 a 
20.30 hores. Els dos grups tin-
dran entrenadors del RCD Es-
panyol.  La Tecnificació es farà 
al camp nou de futbol-7 de les 
instal·lacions Pla de Barra de 
Camarles. 
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Avui volem fins al Perú! Un 
dels plats peruans més em-
blemàtics és l’arròs chaufa, 
una recepta fusió entre la cui-
na xinesa i peruana. Es tracta 
d’un arròs fregit que pot cui-
nar-se amb pollastre, vedella 
o salsitxes.

• 300 g Arròs Montsià Llarg
• 1 ceba fresca
• 6 cullerades salsa de soja
• 60 ml oli d’oliva verge extra
• 250 g pit de pollastre
• 1 pebrot vermell
• 1 cullerada cibulet picat
• pebre
• 2 ous
• 1 cullerada gingebre ratllat
• 60 ml brou de pollastre
• 900 ml aigua

Coure l’arròs en 900 ml d’ai-
gua, durant 15 minuts. Una 
vegada que passi el temps de 
cocció, apagar el foc i tapar el 
recipient amb un drap. Deixar 
reposar 5 minuts i reservar. 
Mentrestant, batre els ous i 
abocar-los perquè es quallin. 
Quan tinguem la truita, la ta-
llem a tires. Després, tallar la 

ceba fresca i els pebrots i sofre-
gir en el mateix oli que la truita. 
Afegir els trossos de pollastre i 
daurar el gingebre ratllat. Quan 
el pollastre i el pebrot estiguin 
sofregits, afegir-los a l’arròs i 
incorporem dues cullerades de 
salsa de soja. Sofregir tots els 
ingredients durant un parell de 
minuts, afegir les tires d’ou, i un 
parell de cullerades de brou de 
pollastre. I servir!

ARRÒS
CHAUFA

PREPARACIÓ:  

INGREDIENTS 4 PERSONES:  
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comercial@mesebre.cat

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots 

els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el 
do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en 
tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt 

diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que 
mai més em vull separar de tu, per major que sigui la il·lusió 
material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en 

la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi 
i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres 
dies seguits sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà 

aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC  

¿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.

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Noves oportunitats 
al sector laboral que 
poden resultar-te in-
teressants. No et fiïs 
de qualsevol, sembla 
que algú desitja allò 
que tu tens. Tensió 
sexual amb una 
amistat.

aquari
21/01 al 19/02

Diversos trànsits 
inclinen a un moment 
de certa alliberació. 
Ja no vols portar 
algunes cadenes, 
sobretot les que 
tenen a veure amb la 
família i obligacions 
econòmiques.

sagitari
23/11 al 21/12

Una persona amiga 
retorna del passat 
i us poseu al dia. 
Podries trobar pa-
rella en algun tipus 
d’activitat grupal. A 
la feina pots sentir 
millor disposició en 
els companys.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol transita la 
teva casa XII i tu 
restes prudent i a 
l’espera. Et mantens 
en silenci per no 
vessar-la. Possible 
relació que ocultes 
als altres perquè no 
ho veus clar.

balança
24/09 al 23/10

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe i 
comences un nou 
període. Tot i que 
tens projectes i 
aspiracions per l’any 
vinent, per ara prefe-
reixes assegurar-te. 
No tens pressa.

àries
21/03 al 20/04

El Sol i Mart a 
Casa VII, porten un 
moment intens amb 
la parella. Possibles 
col·laboradors en 
l’àmbit laboral, però 
hauràs de ser més 
assertiu per defensar 
la teva feina.

cranc
22/06 al 23/07

Podries tornar a un 
lloc on ja has viscut i 
recuperar el contacte 
amb vells amics. 
Converses pendents 
amb un membre de 
la família, que poden 
ajudar molt a aques-
ta persona.

verge
24/08 al 23/09

Podries fer un 
pas enrere en un 
assumpte que ja 
gairebé tenies coll 
avall. Si has conegut 
a algú del teu interès 
darrerament, no 
vols precipitar-te i li 
demanes paciència.

taure
21/04 al 21/05

Potser vols posar 
una mica de distàn-
cia en la teva relació, 
però l’altra persona 
cerca més proximitat 
i compromís. Penses 
en un canvi d’imatge 
perquè vols sentir-te 
més jove.

peixos
20/02 al 20/03

En l’economia pots 
veure’t en la mateixa 
situació que en el 
passat i possible-
ment per manca de 
previsió. En un as-
sumpte sentimental 
cal ser realista i posar 
alguns límits.

lleó
24/07 al 23/08

Mart a Casa III pot 
induir al pensament 
ràpid i ajudar-te en 
el teu dia a dia, però 
cal ser prudent per-
què podries precipi-
tar-te. Cerques una 
amistat del passat 
per la xarxa.

bessons
21/05 al 21/06

Mercuri retrògrad 
per Casa V pot por-
tar amors del passat 
i podries rebre un 
missatge o petició 
d’amistat d’alguna 
d’aquestes perso-
nes. Vols recuperar 
una activitat lúdica.

REZAR A 
SANTA RITA

OPORTUNITAT: 
PIS PER ENTRAR -HI A VIURE!

Es ven pis a Tortosa en molt bon estat.
Zona Temple. Orientació sud.

2 habitacions, terrassa sud, bany 
complet, armari/vestidor, àmplia cuina i 

ampli saló-menjador i galeria.
Pàrquing opcional.

Ref: 1473 Immobiliària Monfort
Tel.  977 44 19 31 / 628 340 911

Con vela encendida 
pedir un favor 
negocio, dos 
imposibles:

1 Padrenuestro
9 Avemarías

durante 9 días
Publicarlo pronto

P.F.

639 594 527

BUSCO 
ENTRENADOR/A 

PERSONAL

Un dia a la 
semana

Presencial o 
online.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

MUCHOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA, SERIA 

Y RESPONSABLE
DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA, 
ZONA TORTOSA

672 380 013

CUIDADORA 
PERSONAS 
MAYORES

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

JOVENCITAS, 
MADURITAS 

GUAPAS  MUY  
COMPLACIENTES 

24 H 
DISPONIBLE

680 239 519

AMPOSTA
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Gairebé 200 persones 
han participat durant 

la jornada “Let’s clean up 
Europe”, la qual ha coordinat 
una recollida conjunta de 
residus a Catalunya, Illes 
Balears i la Regió d’Occitània 

El passat dissabte 18 de setem-
bre, gairebé 200 persones van 
recollir més de 1.000 quilograms 
de residus repartits entre la Re-
serva natural de s’Albufereta (Illes 
Balears), Badia dels Alfacs al Del-
ta de l’Ebre (Catalunya) i PNR de 
la Narbonnaise (Occitània). L’ac-
tuació forma part de la iniciativa 
de l’Euroregió Pirineu-Mediter-
rània, “Let’s Clean Up Europe”, 
que consisteix en una jornada 
conjunta de recollida de residus 
a aquestes tres localitzacions. La 
iniciativa es va fer coincidir amb 
el  “World Clean Up Day”, un 
programa global dirigit a com-
batre el problema mundial de la 
deixalla a les platges.
La jornada s’ha desenvolupat 
segons el previst. Als tres punts 
escollits per l’Euroregió Pi-
rineus-Mediterrània, l’activitat 
s’ha iniciat amb la recollida, ca-
racterització i pesatge seguint el 
protocol habitual de cada regió. A 
més, han estat presents diferents 
càrrecs polítics i territorials de les 
diverses zones: l’alcalde de la 
Ràpita, el Sr. Josep Caparrós, el 
director de l’Agència de Residus 
de Catalunya, Isaac Peraire, i el 
director territorial del Depar-
tament d’Acció climàtica a les 
Terres de l’Ebre, Jesús Gómez, 
en representació de la Genera-
litat de Catalunya, Núria Marco, 
vicepresidenta del Consell Co-
marcal del Montsià, Robert Gar-
cia Pano de Catalunya Clean-Up 

Challenge, Francesc Vidal, Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, a 
més de nombrosos voluntaris i 
voluntàries. 

Gairebé 500 kg de residus 
recollits al Delta de l’Ebre 
Una vuitantena de persones vo-
luntàries han participat durant 
la recollida de 465 kilograms de 
residus a la Badia dels Alfacs al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre 
(Catalunya). Les bosses s’han 
omplert majoritàriament de 
plàstic i restes pesqueres. 
Francesc Vidal, del Parc Natural 
del Delta de L’Ebre, ha explicat 
que “aquesta acció pretén do-
nar visibilitat a la problemàtica 
que hi ha amb la brossa mari-
na i sobretot conscienciar que 
el més important és no generar 
aquesta brutícia, intentar reduir 
la producció de residus i tindre 
un consum responsable”.
Per la seva banda, el director de 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, Isaac Peraire, ha volgut 

agrair a tots els voluntaris im-
plicats, així com a les entitats 
que duen a terme aquesta tasca 
constantment. També ha apel·lat 
a la indústria i a l’empresa perquè 
assumeixin la seva responsabili-
tat.
A més, a banda de la iniciativa 
organitzada per l’Euroregió Pi-
rineu-Mediterrània, onze muni-
cipis del Montsià també han or-
ganitzat accions de neteja aquest 
passat cap de setmana amb 
l’objectiu d’aconseguir recollir 
50.000 peces de residus. Així 
s’han sumat a la iniciativa “Mont-
sia Clean Up Challenge” que ha 
impulsat el Consell Comarcal del 
Montsià juntament amb l’entitat 
Catalunya Clean Up Challenge.

Recollida de plàstics i mi-
croplàstics a s’Albufereta
A la Reserva natural de s’Albufe-
reta (Illes Balears), han participat 
una cinquantena de persones 
voluntàries, les quals han acon-
seguit recollir un total de 295 

quilograms de residus, la majoria 
plàstics i microplàstics.
El director general de Relacions 
Exteriors CAIB, Antoni Vicenç, ha 
destacat que l’activitat s’ha dut a 
terme “en un moment molt im-
portant, on aquest espai de co-
operació entre la Regió d’Occi-
tània, Catalunya i les Illes Balears 
s’ha reforçat amb un nou full de 
ruta pel 2030. El qual posa l’ac-
cent, en la necessitat de trobar 
sostenibilitat ambiental, cultural, 
social i econòmica”.
A més, el portaveu del GADMA, 
Bernat Fiol, ha subratllat que els 
plàstics i microplàstics recollits 
són elements que no haurien 
d’estar en aquest entorn i l’estan 
fent mal bé. Interpel·lant a les ci-
meres perquè marquin definiti-
vament unes pautes fixes, ja que 
es necessiten urgentment.

Més d’una seixantena de 
voluntaris al PNR de la Nar-
bonnaise
Durant l’activitat executada al 
Parc Natural de la Narbonnaise 
(Occitània), han participat més 
d’una seixantena de persones 
voluntàries. Aquestes han acon-
seguit recollir un total de 300 
quilograms de residus, entre els 
quals, 80 eren plàstics. 
Després de la recollida han inter-
vingut diversos càrrecs polítics, 
institucionals i territorials de la 
regió en una roda de premsa ce-
lebrada al Palau de Congressos. 
Entre els quals han destacat les 
paraules de Didier Codorniu, al-
calde de Gruissan i vicepresident 
primer de la Regió Occitanie.

Let’s Clean Up Europe, una 
iniciativa promoguda per 
l’Euroregió

Des de fa uns anys, s’organitzen 
accions de neteja i sensibilitza-
ció impulsades pels membres de 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània 
(EPM), la qual enguany ha coor-
dinat una acció conjunta a tres 
parcs naturals de l’Euroregió: a 
la Reserva natural de s’Albufereta 
de Pollença (Balears), a la Badia 
dels Alfacs al Delta de l’Ebre (Ca-
talunya) i al PNR de la Narbon-
naise (Occitània).
Els voluntaris s’han mobilitzat de 
forma simultània, per una acció 
de neteja i sensibilització, que 
també ha permès fer arribar les 
propostes de mesures preven-
tives als càrrecs electes concer-
nits a cada regió.

EUROREGIÓ: 
LET’S CLEAN UP EUROPE!  
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ I RECOLLIDA 
DE RESIDUS A LA BADIA DELS ALFACS

“MÉS DE 1.000 KG DE 
RESIDUS RECOLLITS 
EN TRES PUNTS 
DE L’EUROREGIÓ 
PIRINEUS-
MEDITERRÀNIA”


