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L’ANC commemora l’1-O amb reivindicacions arreu del territori

                     P3

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie ha indicat que les 

manifestacions que proposen per l’1-O tenen una “naturalesa diferent” a la de la Diada. En 

clau ebrenca, entre altres, hi haurà un acte avui a Roquetes, al pavelló, i demà una marxa de 21 

quilòmetres des de Vinaròs, Alcanar, fins a la Ràpita.
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EDITORIAL
La solidaritat a taulaEdita:

On hi ha una desgràcia, 
allí està ell amb 

la seua ONG.
Aquesta vegada el xef José An-
drés  i la  seua  World  Cen-
tral Kitchen s’han instal·lat a La 
Palma per alimentar als dam-
nificats per l’erupció del vol-
cà. Una carrera brillant com 
a cuiner, un empresari d’èxit i 
un xef solidari. José Andrés és 
famós en els cinc continents. 
De fet, ha estat reconegut 
com una de les 100 persones 
més influents del món per la 
revista  Times  el 2012 i 2018. 
Una vida sorprenent, en la que 
va arribar a enemistar-se amb 
el president dels EUA Donald 
Trump... José  Andrés  va de-
cidir plantar-li cara a un dels 
homes més poderosos del 
món i va començar una batalla 
en contra de Donald Trump. 
Durant el temps que aquest va 
ser president dels Estats Units, 

el xef es va mostrar molt crí-
tic amb les seves polítiques i 
les seves decisions,  lo que  li 
va costar alguns disgustos. 
Aquest era un conflicte que 
venia de lluny, concretament 
del 2016, quan José Andrés es 
va negar a seguir treballant 
per a les empreses del presi-
dent perquè estava en con-
tra de les seves polítiques 
migratòries. “Anàvem a ser 
socis, però no em va agra-
dar la seva forma de parlar 
dels immigrants”, li explicaria 
més endavant a Jesús  Calle-
ja durant el programa de ‘Pla-
neta  Calleja’. Darrerament, 
l’home més ric de la planeta, 
Jeff Bezos, tan prompte com 
va aterrar de la seva primera 
aventura espacial, va anunciar 
que volia crear un guardó per 
premiar “a les persones que 
uneixen” i que dediquen la 
seva vida a ajudar els altres”. El 

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

reconeixement, batejat com a 
‘Courage and Civility Award’ i 
valorat en 100 milions de dò-
lars, es va lliurar a dues per-
sonalitats que, en paraules 
de Bezos, han “inspirat al món 
amb les seves accions”: l’acti-
vista pels drets civils i advocat 
Van Jones i el cuiner espanyol 
José Andrés, famós per les se-
ves campanyes solidàries per 
alimentar els afectats per ca-
tàstrofes naturals”.
Agraït, José  Andrés  i els tre-
balladors de  WCK  segueixen 
bolcant la seva experiència 
en l’àmbit gastronòmic per 
desenvolupar formes d’assis-
tència humanitària exemplars, 
atents a ajudar als més des-
favorits en les situacions més 
extremes, a més de servir de 
catalitzadors per a la col·la-

boració d’agents de diferents 
àmbits darrere d’una societat 
més justa i sostenible.
La llengua de lava ha arrasat 
centenars d’habitatges, ha 
acabat amb els records de mi-
lers de persones i ha cremat, 
literalment, els llocs de tre-
balls de molts ciutadans de la 
Palma. La tristesa, la incertesa, 
el desassossec i l’angoixa són 
els sentiments predominants 
en una illa ennegrida per la 
cendra i el fum del volcà.
No obstant això, la solidaritat 
està jugant un paper fona-
mental en aquesta nova his-
tòria que s’està escrivint a l’illa 
de la Palma, i persones com 
José  Andrés  ho demostren, 
no en va ha estat nominat 
dues vegades al Premi Nobel 
de la Pau.

• Després d’un any d’absèn-
cia, la família Raluy es retroba 
amb el seu públic d’Amposta 
per a presentar el seu espec-
tacle TODO (LO)CURA. 
• En el nou xou, la família 
es reinventa i presenta un 
espectacle optimista, amb 
humor i números de risc que 
no deixaran indiferent a nin-
gú.
• Les funcions se celebra-
ran aplicant les més estrictes 
mesures de seguretat sani-
tària. 

El pròxim 7 d’octubre, tor-
na a Amposta el Circ Raluy 
Legacy per a presentar el 
seu espectacle TODO (LO)
CURA. Després d’un any 
complicat per la cultura, el 
circ torna a la ciutat amb 
més ganes que mai. 
“A TODO (LO) CURA troba-
reu un espectacle ple d’hu-
mor, d’alegria i de l’opti-
misme que tant necessitem 
en aquests temps, sense 
oblidar els números de risc 
de gran espectacularitat, la 
màgia i alguna sorpresa. Us 
convidem a veure l’última 

bogeria del Circ Raluy Le-
gacy” Comenta Louisa Raluy, 
codirectora del circ. 
Impressionants números aeris, 
de risc, equilibris impossibles, 
la família Raluy ens ofereix la 
seva essència, que no és una 
altra que la del més pur circ 
dels anys 30. Llums, so, core-
ografies úniques, l’avantguar-
disme més actual i l’últim en 
tecnologia fan que TODO (LO) 
CURA sedueixi als grans i fas-
cini als més petits.
L’espectacle, compte amb ac-

tuacions úniques i exclusives. 
Els Hermanos Cedeño, direc-
tament des de l’Equador i per 
primera vegada de gira, ens 
presenten un número acro-
bàtic, amb molt de risc i de 
gran impacte visual. Rodrigo 
Tolzen, el reconegut i premi-
at mag xilè, ens farà creure de 
nou en la màgia. Dimitri, un 
perfecte showman que, en el 
paper de presentador impro-
visat, aporta humor i ironia a 
l’espectacle. 
Continuant amb la idea de fa-

cilitar l’accés a la cultura,  la 
companyia posa en marxa 
la iniciativa “Happy-Friday” 
amb un 50% de descomp-
te per famílies nombroses, 
monoparentals, discapa-
citats, carnet jove i jubilats 
per tots els divendres. 
A més, perquè no podia ser 
d’una altra manera, el nou 
espectacle s’ha dissenyat 
seguint les més estrictes 
mesures de seguretat sani-
tària, ja que la salut dels as-
sistents i dels artistes és una 
prioritat per a la família. Es 
tracta d’un espectacle d’una 
hora i mitja, sense descans, 
per a evitar el contacte en-
tre el públic. Tot l’equip del 
circ porta màscara i ha estat 
format en els protocols que 
cal aplicar. Després de cada 
funció s’higienitzen les gra-
deries i les zones comuns.
El Circ se situarà en: 
Pg. CANAL MARITIM (al 
costat complex esportiu)
De 7 al 17 d’octubre
La venda d’entrades es rea-
litzarà en la web 
www.circoraluy.com
o en les taquilles del Circ.

El Circ Raluy Legacy arriba a Amposta per a presentar
TODO (LO)CURA, el seu espectacle més optimista.

MÉS EBRE SORTEJA 30 ENTRADES
15 entrades per divendres 01/10/2021 i 15 entrades per divendres 08/10/2021.

Més info: www.mesebre.cat - Facebook: diarimesebre
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LLARENA INSISTEIX QUE L’EUROORDRE 
CONTRA PUIGDEMONT ESTÀ “ACTIVA”  
El magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, 
Pablo Llarena demana a la justícia italiana l’entrega de Puigdemont 
per continuar amb el procediment contra ell a l’Estat espanyol i 
remarca que actualment l’expresident no té immunitat parlamen-
tària com a diputat europeu. Sobre el fet que el Tribunal General 
de la Unió Europea (TGUE) va emetre una resolució on donava per 
fet que l’euroordre contra Puigdemont no estava activa, Llarena 
sosté que hi va haver un “desajustament d’informació” amb l’Ad-
vocacia de l’Estat, que explicaria la “incorrecció sobre la vigència 
de l’euroordre”.
D’altra banda, els dos partits del Govern de la Generalitat han 
aconseguit consensuar un seguit de propostes de resolució so-
bre l’agenda nacional que han presentat conjuntament al debat 
de política general. Així, ERC i Junts han demanat al Parlament 
que “es comprometi i emplaci els grups parlamentaris a tramitar 
una proposició de llei de l’amnistia” per a presentar, a proposta de 
la cambra catalana, al Congrés. La mateixa resolució conjunta re-
marca “la necessitat d’una amnistia per posar fi a tota la repressió 
política i la necessitat de desjudicialització i de resoldre el conflic-
te mitjançant actuacions democràtiques i polítiques”.

L’advocacia de l’Estat eleva a prevaricació 
l’acusació contra Caparrós i Salvadó 

L’advocacia de l’Estat demana 
penes que van entre els tretze 
i els quinze anys d’inhabilita-
ció a l’alcalde de Sant Carles 
de la Ràpita, Josep Caparrós, i 
el tinent d’alcalde i actual de-
legat del Govern a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó, per 
suposades prevaricació i de-
sobediència arran de la seva 
participació en la consulta de 
l’1-O al municipi. La petició 
ha sobtat als mateixos càrrecs 
investigats, especialment des-
prés que Fiscalia hagi limitat 
les seves peticions a inhabili-
tacions d’un any i quatre me-
sos i un any, respectivament, 
per suposada desobediència. 
“Aquesta petició absolutament 
desproporcionada només pot 

obeir a un acarnissament irra-
cional en contra de l’indepen-
dentisme. Ja comencem a es-
tar-hi acostumats”, ha valorat 
Salvadó.
Els escrits amb els quals advo-
cacia de l’Estat i Fiscalia volen 
portar a la banqueta del jutjat 
penal número dos de Torto-
sa els dos càrrecs municipals 
d’ERC han transcendit més de 

Albert Salvadó i Josep Caparrós, sortint del jutjat d’Amposta (ACN).

“HO TORNARÍEM A 
FER” 
El primer tinent d’alcalde 
rapitenc i delegat del Govern, 
Albert Salvadó, va declarar 
dimarts que “l’altre dia vam 
veure Paco Gas –l’alcalde de 
Roquetes, contra qui Fiscalia 
ha recorregut la seva sen-
tència absolutòria del mateix 
jutjat per fets similars- o 
l’actuació de la Justícia amb el 
president Carles Puigdemont. 
Estem molt acostumats. L’1-O 
només vam garantir els drets 
dels rapitencs i rapitenques a 
exercir el dret de vot. Això no 
pot ser delicte en cap societat 
democràtica avançada. Molt 
tranquil pel que vam fer o 
deixar de fer i ho tornaríem 
a fer mil vegades. Ara sí, 
l’advocacia de l’Estat s’hauria 
de plantejar cap a quin món 
i quina societat vol avançar”. 
Per la seua part, l’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós: 
“Vam estar al costat de la 
nostra gent, dels drets i de 
les llibertats, al costat de la 
democràcia. Estem molt tran-
quils. Afrontem aquest procés 
amb molta tranquil·litat. L’1-O 
vam defensar la democràcia 
i els drets dels rapitencs i 
les rapitenques. No tenim 
cap problema a entomar les 
nostres responsabilitats”. 
Caparrós es va mostrar 
“sorprès” per l’acusació de 
prevaricació i la demanda de 
“penes desorbitades” per part 
de l’advocacia “quan no s’ha 
acusat a cap altra persona ni 
líder social ni polític”. (ACN)

MÉS 
NOTÍCIES

tres anys després que s’obrís 
la investigació d’uns fets que 
es recordaran per les violen-

tes càrregues policials que van 
deixar més de 80 ferits a la po-
blació. (ACN)

La petició d’entre 
tretze i quinze anys 

d’inhabilitació contrasta 
amb els càrrecs per 
desobediència de 

Fiscalia

PER LA CONSULTA DE L’1-O A LA RÀPITA

Primer d’Octubre: actes arreu 
del territori català

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), Eli-
senda Paluzie, ha explicat que 
l’entitat impulsarà un acte po-
lític a la Catalunya Nord i un 
concert a Figueres per com-
memorar el quart aniversari 
del referèndum de l’1-O. Un 
acte per destacar el paper de la 
Catalunya Nord en la compra, 
emmagatzematge i distribu-
ció de les urnes. Alhora també 
es vol evidenciar que quan el 
moviment independentista ha 
avançat i ha estat més fort és 
quan la societat civil i les insti-
tucions han anat plegades i han 
treballat amb una mateixa es-
tratègia. Hi intervindran diver-

sos líders independentistes. El 
president Carles Puigdemont 
ho farà en un vídeo.
L’ANC i les seves territorials 
impulsaran i participaran de 
diversos actes entre l’1 i el 3 
d’octubre. Avui divendres al 
vespre hi haurà actes territori-
als, i en clau ebrenca, entre al-
tres, n’hi haurà un a Roquetes, 
al pavelló.
Demà dissabte hi haurà diver-
ses marxes organitzades per 
les territorials de l’ANC. A les 
14 h, arrencarà la darrera mar-
xa, de 21 quilòmetres, que co-
mençarà a la plaça Parroquial 
de Vinaròs, passarà per Alcanar 
fins a la Ràpita.
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“Tortosa congelarà un any més els 
impostos i taxes per al 2022”

El govern de Tortosa “mantin-
drà congelats, un any més, els 
impostos i les taxes municipals 
que s’aplicaran durant l’any 
2022”. Això suposarà que no 
es modifiquen les ordenances, 
mantenint, per tant, la pressió 
fiscal a la ciutadania. Juntament 
amb això, el govern vol intro-
duir una millora al rebut de l’IBI 
(Impost de Béns Immobles) als 
contribuents que tinguen instal-
lades plaques solars als seus ha-
bitatges: per això planteja que la 
bonificació actual del 20% pas-
se al 40%
El ple ordinari d’octubre, previst 
per dilluns que ve, sotmetrà a 
votació l’increment de la bonifi-
cació de l’IBI dins d’un dels punts 
de l’ordre del dia. A més a més, 

també preveu aprovar la creació 
i composició del consell secto-
rial de participació ciutadana 
LGTBI, al qual s’afegiran, en els 
pròxims mesos, els consells de 
participació en l’àmbit social, 
el de gènere i el de salut. El ple 
ordinari d’octubre serà el primer 
que recuperarà la presència de 
tots els membres del consistori 
al saló de sessions: fins ara, des-
prés de l’esclat de la pandèmia, 
els plens s’havien vingut fent de 
manera telemàtica. Ara, l’alcal-

OBRES ESTACIÓ DE 
TREN  
L’Ajuntament de Tortosa obté 
el compromís de l’Estat per 
traslladar les obres de l’estació 
de tren a l’horari diürn. Ha pre-
sentat diversos requeriments a 
Adif per minimitzar les afecta-
cions sonores al veïnat, sense 
que n’haja donat resposta. 

‘TORTOSA, 
TOTROSA, 
SORTOSA’,     
L’espectacle ‘Tortosa, Totrosa, 
Sortosa’, s’estrenarà demà 
dissabte a la nova plaça de la 
Catedral. Sílvia Delagneau, Iban 
Beltran, Olga Fibla, Maria Pons 
i Carlos Martorell participen 
en un espectacle inspirat en la 
llegenda de les estrelletes de 
Mig Camí.

COREMBE    
El col·lectiu per la reinterpreta-
ció del monument franquista 
proposa mantenir-lo amb els 
pressupostos participatius. 
L’entitat argumenta que és 
“una inversió en turisme” i pot 
ser “una eina per la cohesió 
social”. La proposta no serà 
acceptada perquè fa referència 
a una qüestió que no és compe-
tència municipal.

NOU HOSPITAL   
El Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Tortosa ha 
avançat que votarà “a favor” 
davant de la moció presentada 
“per Movem Tortosa a propos-
ta del Col·legi de Metges i altres 
col·lectius professionals que 
demana la construcció d’un nou 
hospital a Tortosa, i que es de-
batrà en el ple d’octubre”. Enric 
Roig: “Necessitem consens 
per aconseguir la construcció 
d’un nou hospital. Demanem a 
Movem i al Sr. Jordan, diputat 
al parlament, unitat d’acció en 
aquest tema, i que continuï tre-
ballant  conjuntament amb el 
PSC i la CUP per a que el pres-
supost de 2022 incloguin les 
partides per a un nou hospital, 
i defugi de presentar mocions 
separadament”. Al dia següent 
de les declaracions de Roig, 
Movem va fer uns aclariments 
en un comunicat.

dessa i els portaveus dels grups 
municipals seguiran ocupant els 
seus llocs a l’espai central del 
saló de plens, i la resta de re-
gidors se situaran a la part del 
públic per poder mantindre les 
distàncies necessàries entre to-
tes les persones que conformen 

la corporació. Això farà que, de 
moment, el públic no puga ser 
present al saló, per la qual cosa 
en mantindrà la retransmissió 
dels plens de manera telemà-
tica a través del canal de You-
tube de l’Ajuntament i de Ràdio 
Tortosa.

Es vol incrementar la 
bonificació de l’IBI per 

renovables

HISENDA

Trobada anual de l’Institut 
d’Estudis Catalans

El pròxim ple de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC) es desen-
voluparà a Tortosa els dies 
15 i 16 d’octubre. La trobada 
consisteix en unes jornades 
acadèmiques, que cada any 
l’entitat du a terme en una 
ciutat diferent del país. En 
esta ocasió, tindrà lloc a Tor-
tosa coincidint amb la cele-
bració de la Capital de la Cul-
tura Catalana 2021
La trobada inclourà diver-
ses ponències relacionades 

amb la llengua catalana, que 
s’abordaran amb una pers-
pectiva territorial. Així mateix, 
destaquen les conferències 
que abordaran la petjada lin-
güística de dos noms des-
tacats: els del lingüista Joan 
Beltran, mort l’octubre del 
2020, i el de Jesús Massip, 
poeta, historiador i arxiver de 
Tortosa, que ha mort este di-
lluns als 94 anys. El regidor de 
Cultura, Enric Roig, ha desta-
cat la contribució que Massip 
va fer a la cultura de la ciutat.

Naix Arteria Tortosa, festival 
dirigit per Roberto Olivan

Del 15 al 17 d’octubre, l’Ajun-
tament de Tortosa i ROPA (Ro-
berto Olivan Performing Arts) 
organitzen, en el marc de la 
Capital de la Cultura Catalana, 
ARTERIA TORTOSA 2021. Es 
tracta d’una trobada interdis-
ciplinària amb una programa-
ció, de divendres a diumenge, 

que té com a essència no no-
més l’art, sinó que vol combi-
nar les arts vives amb ciència, 
tecnologia i naturalesa, en un 
espai artístic que convida a 
vincular els nous llenguatges 
artístics i socials. Els actes es 
desenvoluparan en dos espais: 
l’auditori i el Museu de Tortosa.

S’ha mort l’arxiver, historiador i 
poeta Jesús Massip, als 94 anys 
L’arxiver, historiador i poe-
ta català Jesús Massip (Ro-
quetes, 1927), ha mort als 94 
anys. El 2015 va rebre la Creu 
de Sant Jordi, entre altres, per  
projectar al conjunt de Cata-
lunya la singularitat cultural 
de les Terres de l’Ebre. Massip 
va ser director del Museu-Ar-
xiu de Tortosa des del juny de 
1960 i fins al 1992, i de l’Escola 
d’Arts Aplicades i Oficis Artís-
tics, també de Tortosa, a més 
d’autor de treballs bibliogràfics 
tant de caràcter històric com 
potètic, com Llibre d’hores 
(1988) i Cendra vivent (2002). 
Massip era membre de la Re-
ial Acadèmia Catalana de Be-

lles Arts de Sant Jordi. Va ser 
professor d’història de l’art i 
d’història del dret de la Dele-
gació de la UNED de Tortosa. 
Fou delegat del patrimoni his-
toricoartístic de Tortosa. Amb 
Gerard Vergés, va fundar la 
revista literària Gèminis (1952-
62), i era membre del consell 
de redacció de la revista Llen-
gua i Dret (1983).

BREUS
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BREUS 
** Els treballs arqueològics al 
jaciment de l’Antic revelen da-
des rellevants sobre el poblat 
protohistòric. Els resultats 
dels treballs es van presentar 
en una conferència al Museu 
de les Terres de l’Ebre, el 30 
de setembre, i s’ha progra-
mat una visita guiada, per a 
demà 2 d’octubre. El jaciment 
de l’Antic s’ubica en un punt 
geoestratègic clau de la Serra 
del Montsià, fet que li per-
metia disposar d’un excel·lent 
control visual del territori.

** VAG: Amposta tornarà 
a ser la seu del Video Art 
Game Experience (VAG), l’únic 
esdeveniment cultural sobre 
videojocs a Catalunya. 
Per avui i demà, l’organitza-
ció ha preparat una segona 
edició amb una quinzena de 
conferències, tallers i un es-
pectacle de vídeo mapping en 
diferents ubicacions com La 
Lira Ampostina, l’antic Col·legi 
de les Monges o l’Institut 
Montsià.

PLE
Projecte de recuperació de 
l’espai de Santa Susanna 

El ple de dilluns 27 de setembre 
va aprovar, per unanimitat, l’ini-
ci d’expedient per a declarar Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL) 
la zona coneguda com les anti-
gues ruïnes de Santa Susanna, 
un espai que forma part de la 
recuperació de la façana fluvial. 
Els treballs a la zona de Santa 
Susanna costen uns 300.000 
euros, pel qual el fet de de-
clarar l’espai com a BCIL seria 
una garantia al moment de su-

mar-se a les diferents subven-
cions i ajudes. 
D’altra banda, El ple també va 
aprovar una modificació de 
pressupost per suplement de 
crèdit per valor de 136.000 
euros, cosa que permetrà tirar 
endavant millores i altres tre-
balls de conservació al cemen-
tiri municipal, a l’Escola Consol 
Ferré, al mercat municipal i, 
entre altres, als edificis muni-
cipals.

FESTIVAL

Teatre i Circ: Vuitena 
edició del FesticAM
El teatre i el circ tornen als 
carrers d’Amposta. Del 5 al 10 
d’octubre, el Festival Internaci-
onal de Teatre i Circ d’Amposta 
protagonitzarà l’escena cultu-
ral de la ciutat amb un progra-
ma multidisciplinar i farcit de 
talent emergent, però també 
adaptat a l’actualitat i compro-
mès amb la diversitat escènica 
i de públics. 
És per això que, entre les gai-
rebé 200 propostes que es van 
presentar a la convocatòria, 
finalment seran 13 companyi-
es les que oferiran fins a 29 
actuacions en aquest esdeve-
niment més que consolidat en 
la programació cultural de la 
ciutat. 
“Fem una passa més que l’any 
passat i, tot i que seguim amb 
les restriccions i els especta-
cles al carrer, recuperem les 
activitats a les escoles i insti-
tuts”, reblava l’alcalde, Adam 
Tomàs.

BREUS
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OBRES DE 
MILLORA DE 
LA MOBILITAT 
I DEL FERM A 
LA TV-3454 DE 
DELTEBRE 
Durant els propers dies, i a 
causa dels treballs d’asfalt 
que s’estan duent a terme, hi 
haurà afectacions en la mobi-
litat de la TV-3454. Aquesta 
inversió s’efectua a càrrec de 
la Generalitat de Catalunya a 
partir de les diferents gesti-
ons del govern municipal. 
L’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, ha informat que  
“aquesta actuació s’afegeix a 
les que ja s’han anat realit-
zant durant aquests darrers 
anys i que ens estan perme-
tent adequar la mobilitat i 
millorar la seguretat en dife-
rents trams de la TV-3454”.

“El Govern i l’Estat estan en temps de descompte per 
evitar nous desastres al Delta”

La Taula de Consens del Delta 
de l’Ebre adverteix a la Gene-
ralitat i l’Estat que s’ha entrat 
en temps de descompte per 
fer actuacions preventives 
aquesta tardor que evitin més 
inundacions i més regressió 
amb les llevantades habituals 
de l’hivern, que són cada cop 
més violentes. Les obres pre-
ventives que es van compro-
metre a fer haurien de comen-
çar abans del desembre o no 
es podran executar –al març 
ja no es poden fer moviments 
de terres amb medis terrestres 
perquè afecta la nidificació 
d’espècies protegides-. També 
han anunciat que presentaran 
una queixa a la Comissió Eu-
ropea (CE) per la manca d’ac-
tuacions al Delta. S’ha iniciat la 
recollida d’adhesions i comp-
tem amb el suport del Síndic 
de Greuges i la Defensora del 
Poble de la UE.
A la Taula del Consens del Del-

ta se li acaba la paciència i tem 
que les actuacions preventives 
que es va comprometre a fer 
l’Estat aquesta tardor no arri-
bin a temps. 
Tot i que celebren que les re-
unions i comunicacions entre 
el Ministeri de Transició Eco-

La Taula de Consens del Delta de l’Ebre.

lògica i la Conselleria d’Acció 
Climàtica siguin “fluides” des 
del mes d’agost, els arriba in-

formació contradictòria sobre 
l’execució d’aquests movi-
ments de sorres. (ACN)

TAULA DE CONSENS

‘La Sega 
Gastronòmica’

Cuiners de primer nivell van tenir dilluns una cita a Deltebre, al Mas Tramonta-
no, en el marc de la jornada “La Sega Gastronòmica” organitzada per Nomen 
amb la finalitat de projectar la cuina d’un dels productes per excel·lència del 
Delta i la marca Bayo Expert. L’alcalde, de Deltebre, Lluís Soler, va destacar una 
iniciativa que “ens permet seguir projectant Deltebre i el Delta, i que esperem 
que perduri al llarg dels anys com una cita gastronòmica anual de referència”.

En un minut
* Les obres de l’entorn del Centre Es-
portiu del Delta segueixen el seu curs i 
es finalitzaran durant les properes set-
manes. El projecte contempla l’arran-
jament i asfaltatge de l’entorn, amb la 
creació de nous aparcaments, i també 
la millora de l’accés de les ambulàncies 
amb l’ampliació del carril de circulació.

* Una edició més, Deltebre ha estat 
convidat per l’organització del Festival 
Loire a participar en aquesta fira per a 
donar a conèixer els atractius turístics 
de la població. El Festival, que es va ini-
ciar el dimecres de la setmana passada 
i va finalitzar diumenge, va congregar 
a més de 750.000 visitants d’arreu de 
França i del món.

* Aquesta setmana s’estan duent a 

terme els treballs d’instal·lació de les 
plaques fotovoltaiques a la coberta 
del Centre Esportiu. A hores d’ara les 
plaques ja donen servei a l’Ajuntament 
de Deltebre, i a les escoles de Riumar, 
l’Assumpció i Sant Miquel.

* Avui divendres Deltebre commemo-
ra l’1 d’octubre amb el concert de la 
cantautora ebrenca Montse Castellà 
al Parc Fluvial del Delta (21.30 hores).
 
* Dilluns, Deltebre fou una de les 
seus de l’assemblea de la FIRHT, que 
va acollir a restauradors, hotelers i 
entitats de Catalunya com el cas de 
FECOTUR. Una trobada que va ser una 
nova oportunitat per seguir mostrant i 
projectant el paisatge i els bons sabors 
del Delta arreu del país.

L’entitat presentarà una queixa a la Comissió 
Europea per la falta d’actuacions contra la 

regressió
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JESÚS: FESTES DE 
SANT FRANCESC 
Des d’avui divendres i fins 
dilluns, Jesús viurà uns dies 
de festa en el marc dels actes 
previstos, tots ells gratuïts i 
adaptats als protocols Covid,  
en honor al patró del poble, 
“Sant Francesc”.  Com a no-
vetat enguany, el diumenge, 
3 d’octubre, l’EMD de Jesús 
lliurarà el “Premi Jesusenc 
de l’Any 2019 i 2020” a totes 
aquelles persones empadro-
nades a Jesús que formen 
part del món sanitari, de 
qualsevol sector professio-
nal i centre, pel seu treball 
durant la pandèmia de la 
COVID-19. En el transcurs de 
l’acte, és lliurarà també el 
“Premi a la Trajectòria”, que 
serà per Vicent Beguer. 

“ASSOCIACIÓ 
L’ALDEA 
PROJECTE GAT “
L’Ajuntament de l’Aldea  
ha signat un  conveni de 
col·laboració amb l’Associa-
ció l’Aldea Projecte Gat per 
tindre cura de les colònies de 
gats ferals del nostre muni-
cipi, a més de fer-se càrrec 
dels gats abandonats al poble 
per posterior buscar-los una 
casa d’acollida o una adopció. 
Carlos Gilabert Regidor de 
Salut i Espais Verds: “Des de 
l’Ajuntament demanem tot el 
respecte a aquestes persones 
que de forma desinteressada 
formen part de l’Associació 
sense ànim de lucre i donen 
un servei al poble impres-
cindible que mitjançant 
la captura, esterilització i 
solta dels gats a les colònies 
evitem malalties d’aquests 
gats, eliminació de petits 
rosegadors, eliminar baralles 
dels mateixos animals, etc. 
També són els responsables 
de donar alimentació a les 
colònies de gats en menjar 
sòlid, tal com marca del de-
cret legislatiu de la Generali-
tat de Catalunya, (recordem 
que està prohibit alimentar 
als gats de carrer amb restes 
de menjar humà)”. 

MÉS 
NOTÍCIES

PER DENUNCIAR LA REGRESSIÓ DEL DELTA

El Consell Comarcal amplia el servei d’acolliment residencial d’urgència
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre amplia les places del 
servei d’acolliment residen-
cial d’urgència amb un pis a 
Tortosa, un servei destinat a 
suplir temporalment la llar 
familiar per pèrdua de l’ha-
bitatge habitual i quan no es 
dispose de recursos econò-
mics i de xarxa familiar i soci-

al per resoldre la situació. Així, 
el Consell Comarcal disposa 
d’un pis al barri de Remolins 
de Tortosa amb capacitat per 
cinc persones, que s’afegeix 
al que ja té a Camarles, amb 
capacitat de sis persones i 
un màxim de dues unitats de 
convivència, en funcionament 
des del passat mes de maig.

Més de 500 persones han fet 
una cadena humana aquest 
diumenge a la badia del Fan-
gar, a l’Ampolla, per denun-
ciar la regressió que pateix 
el delta de l’Ebre. Els partici-
pants s’ha unit des de la pun-
ta del Fangar fins a la platja 
de Lo Goleró i han omplert 
gairebé un quilòmetre de dis-
tància amb embarcacions, 
caïcs, plataformes pesqueres 
i persones. Els organitzadors 
de l’acció, el Moviment de 
lluita pel delta de l’Ebre, han 
reclamat plans de dragatge 
a la badia i que es protegeixi 
aquest paratge natural. Tam-
bé han demanat que es man-
tingui l’actual línia de costa, 
perquè asseguren, el delta ja 
no pot retrocedir més. A més, 

han exigit al govern català 
i espanyol que implementi 
el pla traçat per la Taula de 
Consens del Delta.
En l’acció, que s’ha allargat 
durant més d’una hora, els 
participants han cridat lemes 
com ‘Lo delta diu prou’ per 

denunciar que aquest paratge 
natural està “agonitzant”.
“La zona del Fangar és la més 
alta del delta, la qual cosa 
significa que una vegada l’ai-
gua hi hagi passat, la regres-
sió serà molt més ràpida”. 
(ACN)

III Festa de l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre
Aquest cap de setmana de l’1, 
2 i 3 d’octubre l’Aldea serà la 
seu principal de la III Festa de 
l’ecoturisme al Delta de l’Ebre. 
Un cap de setmana carregat 
d’activitats que tindran com 
a eix central la mobilitat sos-
tenible al Territori, per viure’ls 
amb tota la família.
L’acte d’inauguració serà avui  
divendres a les 17h, a càrrec 
de Xavier Royo, alcalde de 
l’Aldea, a l’espai de premsa de 
l’Ajuntament; després tindrà 
lloc la xerrada que realitzarà el 
meteoròleg i presentador de 
TV3 i Catalunya Ràdio Fran-
cesc Mauri, seguit d’un tast 
de vins ecològics a càrrec de 
la sommelier Llúcia, a la Llar 
d’Hèctor Roda.
Berta Royo regidora de Turis-
me: “Hem estat escollits Seu 
de la III festa de l’ecoturisme 
del Delta de l’Ebre, és un or-
gull per nosaltres. Com Ajun-

tament de l’Aldea hem apostat 
per ella i poder ser un referent 
d’aquesta Festa“
Demà dissabte 2 d’octubre 
“gaudirem del mercat de sa-
bors de 10 a 20h al Passeig 
de la Via per poder menjar 
i beure vins ecològics, pro-
ductes agroecològics locals i 
diumenge tindrà lloc una Bici-
cletada simultània al Delta de 
l’Ebre  des de les poblacions 
de: L’Aldea, Amposta, l’Am-
polla, Deltebre, Sant Jaume 
d’Enveja, Els Muntells i Sant 
Carles de la Ràpita. La ruta 
que hem triat per a la festa de 

l’ecoturisme, ens portarà a vi-
sitar l’espai de la Marina Seca 
i el niu de metralladores, a 
tocar del riu Ebre. També visi-
tarem diversos indrets d’inte-
rès com poden ser les torres 
de guaita de Burjassénia i la 
de la Candela, on aprofitant 
l’àrea de lleure de la que dis-

posa aquest espai es farà una 
parada tècnica per descansar i 
avituallar-nos.
En total seran uns 14 km apro-
ximadament i sense cap des-
nivell significatiu. Ruta prou 
fàcil i recomanable per conèi-
xer espais naturals dels que 
disposa el poble de l’Aldea”.

“L’Aldea es converteix 
aquest cap de setmana 

en el referent de 
l’ecoturisme al Delta”

Centenars de persones fan una cadena 
humana a la badia del Fangar

El Moviment de lluita pel 
delta de l’Ebre reclama 
plans de dragatge i la 
protecció del paratge 

natural
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TALLERS DE 
MEMÒRIA I 
ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA 
La regidoria de Polítiques 
Socials i Igualtat de l’Ajun-
tament de la Ràpita engega, 
un curs més, els tallers de 
memòria i estimulació cog-
nitiva per a la gent gran de 
manera presencial. Aquests 
s’organitzen amb l’objectiu 
de fomentar l’envelliment 
saludable i satisfactori 
mitjançant l’exercici mental. 
Gràcies a aquests exercicis 
mentals com són l’atenció, 
el raonament, la creativitat, 
la memòria o el llenguatge, 
es milloren les habilitats i les 
capacitats cognitives. La re-
gidora de Polítiques Socials i 
Igualtat, Oona Tomàs, exposa 
que “seguim impulsant els 
tallers davant l’èxit i la bona 
rebuda que tenen en la gent. 
Tant és així que en l’edició 
anterior, en plena pandèmia 
de la covid-19 i a petició de 
l’alumnat, ens vam haver de 
reinventar i preparar un dos-
sier dels tallers per enviar-lo 
a les seves cases”.

La cinquena edició d’Orígens portarà als carrers del 
barri del Xicago més de 30 activitats

La cinquena edició tindrà lloc 
durant els pròxims 8, 9 i 10 
d’octubre. 
Orígens és un esdeveniment 
cultural que escenifica les tra-
dicions i les arrels marineres i 
pageses de la Ràpita. Gràcies 
a la gran participació del ve-
ïnat del municipi, el barri del 
Xicago recupera per un cap de 
setmana l’ambient que es vivia 
als mateixos als inicis del segle 
XX, època de més creixement 
de la vil·la de la Ràpita.
Després de l’edició del 2020 
reduïda a la mínima expressió 
per la pandèmia, Orígens tor-
na amb un seguit d’activitats 
per a tots els públics. 
A causa de la situació de pan-
dèmia en què encara vivim, 
el festival s’adapta a la nova 
normalitat, reubicant totes les 
activitats en diferents espais 
del barri per a garantir-ne una 
millor circulació i evitar aglo-
meracions, però sense perdre 

l’essència.
En roda de premsa, l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
aquesta setmana, ha recor-
dat que la pandèmia segueix 

present, però que “complint 
totes les normatives podrem 
reviure els nostres orígens. La 
programació d’Orígens 2021 
ens permetrà als rapitencs i 

rapitenques tornar a disfrutar 
d’aquest festival que estimem 
tant perquè és un punt de tro-
bada amb la nostra gent i amb 
les nostres arrels”.

LA RÀPITA

Servei d’orientació jurídica
L’Ajuntament de la Ràpita ha posat a disposició de la ciutadania afectada, per les 
fortes pluges del passat 1 de setembre al municipi, un servei d’orientació jurídica 
inicial que els assessori sobre formularis, assegurances, tràmits i altres gestions.
L’alcalde, Josep Caparrós, exposa que “hem decidit habilitar aquest espai perquè 
volem oferir als rapitencs i rapitenques afectats assessorament d’experts que els 
puguin orientar en la realització dels tràmits pertinents”.
Les consultes, que realitzaran advocades del Col·legi d’Advocats i Advocades de 
Tortosa, han tingut lloc aquest dilluns i dimecres, a l’Ajuntament de la Ràpita. 
Podia assistir tot el veïnat del municipi que s’hagi vist afectat per les conseqüèn-
cies i els desperfectes que han ocasionat els aiguats.

La Ràpita rebutja la construcció de la 
línia elèctrica aèria de molt alta tensió
El ple de l’Ajuntament de la Ràpita va 
aprovar la moció conjunta d’ERC, Jx-
CAT, mR i la regidora no adscrita per 
manifestar el seu rebuig a la construc-
ció de la línia elèctrica de molt alta ten-
sió (MAT). Amb la moció, el consistori es 
posa al costat de les comarques i mu-
nicipis afectats pel projecte i es com-
promet a seguir impulsant i participant 
de l’estratègia conjunta i coordinada 
d’oposició a la construcció de la MAT.
D’altra banda, el plenari va aprovar, per 
unanimitat, defensar els drets humans 
de les persones refugiades de l’Afganis-
tan i oferir el seu suport a l’acollida i el 
treball conjunt amb les entitats locals 
que actuen en aquest terreny. A més, 

el plenari també va aprovar una moció 
conjunta d’ERC, JxCAT, mR i la regido-
ra no adscrita en defensa del president 
Carles Puigdemont. 
El consistori va rebutjar la seva deten-
ció amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, 
mR i la regidora no adscrita, i l’absten-
ció del PSC. 
L’alcalde, Josep Caparrós, va voler 
agrair als grups polítics que van subs-
criure la moció, ja que “és de justícia 
que el plenari de la Ràpita ens posici-
onéssim clarament en bloc davant la 
situació que s’està vivint per aquesta 
detenció del president Puigdemont, 
per defensar la democràcia i escoltar 
el poble català”.

Els pròxims 8, 9 i 10 d’octubre

montsià
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Empresa obre una línia d’ajuts de mig milió 
d’euros a fons perdut per al teixit comercial 

ALCANAR/LES CASES
CAP DE SETMANA 
IBÈRIC  
Com cada any, pel primer 
cap de setmana d’octubre es 
presenta una gran oportu-
nitat per conèixer com era la 
gent de la Moleta del Remei i 
de les nostres terres fa 2.200 
anys. El Cap de Setmana Ibè-
ric és l’esdeveniment anual 
de la Ruta dels Ibers més 
important de Catalunya.

A Alcanar la programació 
dels dies 2 i 3 d’octubre inclou 
jornades de Portes Obertes 
al Poblat Ibèric de la Moleta 
del Remei i al Centre d’inter-
pretació de  la Cultura dels 
ibers-Casa O’Connor, tallers 
didàctics adreçats a xiquets i 
xiquetes, un concert de músi-
ca electrònica experimental a 
la zona d’oliveres mil·lenàries i 
una visita teatralitzada.

QUARTA EDICIÓ 
D’ÀGORA 
La quarta edició de la Fira 
Àgora d’economia social, coo-
perativa i sostenible, tornarà 
demà dissabte 2 d’octubre als 
carrers d’Ulldecona. Una fira 
que té com a objectiu donar 
a conèixer alternatives de 
producció, consum i enge-
gar una xarxa d’iniciatives 
similars al territori. La fira va 
ser presentada al claustre de 
l’Ajuntament amb la pre-
sència de l’alcaldessa, Núria 
Ventura, la dinamitzadora de 
l’Ateneu Cooperatiu de les 
Terres de l’Ebre, Judith Jornet, 
i una de les portaveus de 
l’entitat, Neus Barberà, de la 
cooperativa Surt de Casa. 

Aquesta 4a edició de la fira 
tindrà a part de l’espai d’expo-
sició de projectes, uns actes 
més centrats en l’economia, 
les empreses cooperatives o 
xerrades relacionades en la 
sostenibilitat. Una fira que 
ja està posicionada com una 
de les més importants del 
sector. Segons es va explicar 
en la presentació, l’objectiu és 
crear una xarxa de projectes 
i empreses relacionades amb 
aquest tipus d’economia 
social i cooperativa.  

ALCANAR

ULLDECONA
SANT JAUME

Endesa realitzarà obres de 
millora a la xarxa elèctrica per 
reduir les deficiències que pa-
teix Sant Jaume. Les millores 
consistiran en substituir la lí-
nia elèctrica que rodeja el po-
ble i que va fins als Muntells. 
Després dels reiterats talls 
de llum, el consistori va fer 
diverses queixes i va recollir 
firmes dels veïns. Finalment, 
l’empresa invertirà al municipi 
per ampliar la potència, a més 
de diverses obres per tam-
bé reduir les deficiències que 
patix l’EMD Els Muntells. Per 
ara, l’empresa ja ha demanat 
el permís d’obres, i ja s’espe-
ra que en breu s’inicien. Les 
obres consistiran en canviar la 
línia elèctrica que va per Sant 
Jaume i també fins als Mun-
tells. S’espera que amb estes 
millores se redueixin els con-
tinuats talls. (Delta.cat)

Obres de 
millora a la 

línia elèctrica 
per reduir les 
incidències

LA SÉNIA

La regidoria d’Ensenyament 
informa que el Ple de l’Ajun-
tament de la Sénia, en sessió 
ordinària de data 26 d’abril de 
2021, va aprovar inicialment 
l’ordenança municipal regula-
dora de la concessió de sub-
vencions adreçades a estudi-
ants del municipi de la Sénia 
per transport 2021, d’acord 
amb les bases específiques. 
El crèdit pressupostari al qual 
s’imputa la subvenció és el 
326.481.03 i la quantia total 
màxima de les subvencions 
convocades és de 12.000 eu-
ros. La subvenció té per finali-
tat contribuir a que les perso-
nes més vulnerables puguin fer 
front a les despeses de trans-
port derivades de la continu-
ació dels seus estudis fora del 
municipi.

Subvencions 
adreçades 

a estudiants 
del municipi 
per transport

ULLDECONA

La Policia Local d’Ulldecona, 
conjuntament amb la Uni-
tat d’Investigació dels Mos-
sos d’Amposta, van detenir un 
home com a presumpte au-
tor d’un delicte contra la salut 
pública. Els fets es van produir 
després que agents de la Policia 
Local, fent tasques de patrullat-
ge per la zona de la Foia i Bassa 
del Montsià, van sentir una forta 
olor a marihuana. Més tard van 
localitzar el punt d’on provenia. 
Una vegada al lloc, es van de-
comissar 335 planes a punt per 
ser collides per a la posterior 
venda. D’altra banda, dissab-
te a la nit, es va detenir acusat 
per violència de gènere un jove 
que ja té antecedents policials, 
i diumenge un altre per un pre-
sumpte delicte de robatori amb 
violència i/o intimidació. Totes 
dues detencions es van produir 
dins el nucli urbà d’Ulldecona. 

Decomissen 
335 plantes de 

marihuana i 
detenen tres 

persones

MONTSIÀ

L’Agència de Desenvolupa-
ment Local del Montsià (ens 
integrat dins el Consell Co-
marcal del Montsià) i la Uni-
versitat Rovira i Virgili, estan 
treballant, des de fa mesos, 
el ‘Pla de Reactivació Soci-
oeconòmica COVID-19 a la 
comarca del Montsià’, en el 
qual es pretenen definir les 
accions necessàries per mi-
llorar el desenvolupament 
socioeconòmic de la comar-
ca. Aquest Pla arriba per tal 
d’assenyalar propostes i pro-
jectes que puguin esdevenir 
motors de reactivació.
El ‘Pla de Reactivació Socioeco-
nòmica COVID-19 a la comarca 
del Montsià’ té diverses fases, 
en les quals s’ha fet, primer, un 
treball de diagnosi a partir de di-
versos indicadors i d’enquestes 
al teixit productiu. També s’ha 
dut a terme una anàlisi qualitatiu 
dels diversos sectors econòmics 
i socials a través d’entrevistes a 
més d’una vintena d’actors relle-
vants. Finalment, una nova fase 
ha reunit alguns dels agents an-
teriorment entrevistats per esti-
mular un debat.

Pla de 
Reactivació 

Socioeconòmica 

El Departament d’Empresa i 
Treball obrirà aviat una línia 
d’ajuts de mig milió d’euros 
a fons perdut per al teixit co-
mercial d’Alcanar i les Cases, 
afectats pels forts aiguats de 
l’1 de setembre. 
La convocatòria es farà a mei-
tat octubre amb dues línies: 
fins a 3.000 euros per als es-

tabliments que van estar entre 
1 i 7 dies tancats, i fins a 8.000 
euros per als restaurants, bo-
tigues i serveis que han es-
tat més de 7 dies tancats. El 
Departament preveu pagar al 
novembre. 
Com ha explicat l’alcalde d’Al-
canar, Joan Roig, encara hi ha 
més d’una desena de comer-
ços que no han pogut obrir al 
nucli d’Alcanar així com molts 
restaurants de les Cases d’Al-
canar que segueixen reparant 
desperfectes o han obert “a 
mitges”. 
Empresa i Treball obrirà a mei-
tat octubre una línia d’ajuts 
específica per al teixit co-
mercial d’Alcanar i les Cases 
d’Alcanar, que van patir greus 
desperfectes en els aiguats de 

l’1 de setembre. 
El conseller Roger Torrent i el 
director general de Comerç, 
Jordi Torrades, han visitat 
aquest dilluns alguns dels co-

merços afectats i han anunciat 
una partida a fons perdut de 
mig milió d’euros per als co-
merços, restaurants i serveis 
afectats. (ACN)

Encara hi ha més d’una 
desena d’establiments 
que no han pogut obrir 
dels 200 que van patir 

danys per les 
inundacions

Roger Torrent, acompanyat de les autoritats locals en la visita a les Cases d’Alcanar.
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TALL A LA 
CARRETERA DE 
CAMPOSINES  
Degut a una esllavissada, la 
Carretera de Camposines es 
va tallar al transit rodat  i al 
peatonal en tot el tram de 
davall la riba, des de l’encre-
uament amb el carrer placeta 
fins a la curva de la capelleta.

ACCIDENT ENTRE 
TRES TURISMES 
G. A. V., veí de Barcelona de 
36 anys, és el conductor que 
ha mort aquest dilluns en un 
accident entre tres turismes 
a l’N-420 a Móra d’Ebre, 
segons va informar el Servei 
Català de Trànsit (SCT). A més 
de la víctima mortal, un home 
i una dona van resultar ferits 
lleus i el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) els va 
traslladar a l’Hospital de Móra 
d’Ebre.

FESTA DEL VI 
Del 29 d’octubre a l’1 de 
novembre, durant 4 dies, se 
celebrarà la Festa del Vi, que 
arriba a la seua 34a edició. 
El millor aparador per gaudir 
dels vins de la DO Terra Alta. 
Tornaran la Nit de les Gar-
natxes, la Festa de la Clotxa i 
la Mostra de Vins de la Terra 
Alta.

PLA D’OCUPACIÓ
Properament es posarà en 
funcionament el Pla d’Ocupa-
ció Terra Alta 2021 promogut 
per la Diputació de Tarragona 
amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal de la Terra Alta. 
El termini d’inscripció és fins a 
l’11 d’octubre.
Les persones interessades 
a participar en el procés de 
selecció s’han d’inscriure a 
l’Oficina de Treball de la Ge-
neralitat de Móra d’Ebre.

ASCÓ

N-420

El centre 5G rural de la nau del Polígon del Molló 
entrarà en funcionament al novembre

RIBERA D’EBRE

Després d’un any i mig de tre-
ball tècnic i de prospeccions 
empresarials, la Ribera d’Ebre 
ha començat a executar de 
manera efectiva el desplega-
ment de la tecnologia 5G Ru-
ral. Aquest dimarts, la seu del 
Consell Comarcal ha acollit la 
roda de premsa de presenta-
ció dels serveis tecnològics 
que oferirà la nau del Polí-
gon del Molló, ubicada entre 
els termes de Móra la Nova i 

Tivissa, propietat de l’ens co-
marcal i centre neuràlgic de 
l’Àrea 5G Rural de les Terres 
de l’Ebre. El cost dels treballs 
puja a 98.000€ més IVA i és 
fruit d’una inversió desplega-
da pel Consell Comarcal de la 
Ribera amb subvenció del De-
partament de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya a 
través del PUOSC. L’empresa 
barcelonina Neutroon Flytech 
ha començat la instal·lació de 
la tecnologia i els serveis de 
xarxa ‘indoor’ per dotar d’in-
fraestructura la nau: “el des-
plegament del 5G a la nou del 

Molló és un projecte innova-
dor i únic a Europa, perquè in-
tegra diverses tecnologies, en 

una xarxa tancada i acotada, 
que permet un control sobre 
les aplicacions.

Un projecte únic a 
Europa

GANDESA

TERRA ALTA

MÓRA D’EBRE

La setmana passada es van 
incorporar a l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre tres joves en si-
tuació d’atur i inscrits al sis-
tema de Garantia Juvenil, per 
tal que ampliïn la seva experi-
ència laboral amb l’adquisi-
ció d’aptituds i competènci-
es com a resultat de la feina 
desenvolupada en una admi-
nistració pública. En paraules 
de l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol, “els joves estaran 
contractats al 100% de la jor-
nada laboral i per un període 
de sis mesos. Les seves tas-
ques es desenvoluparan a di-
ferents departaments i serveis 
de l’Ajuntament”. És en aquest 
sentit que l’alcalde va afirmar 
que “des de l’Ajuntament es-
tem amatents a les oportuni-
tats que apareixen en matèria 
de foment de l’ocupació i més 
si són de forma directa”. El 
programa de Garantia Juve-
nil té l’objectiu d’incentivar la 
contractació en pràctiques de 
persones joves que no treba-
llen ni estudien.

L’Ajuntament  
contracta 
tres joves 

en situació 
d’atur
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POSSIBILITAT 
D’IGUALAR 
L’OFERTA 
FORMATIVA 
EXISTENT EN 
ALTRES REGIONS 
SANITÀRIES 
El director del Campus i el 
gerent de l’ICS a les Terres 
de l’Ebre coincideixen que 
l’objectiu és el de promoure 
la formació, la innovació i la 
recerca amb relació a la salut 
al territori, mitjançant l’apre-
nentatge pràctic i simulat, 
garantint un entorn segur i 
de qualitat en la cura de les 
persones”, i manifesten que 
“la nostra clara vocació de 
territori és la d’oferir aquest 
recurs i fer-ho extensiu a tots 
els professionals i institu-
cions de l’àmbit de la salut, 
així com a d’altres que per 
les seves funcions puguin 
requerir aquest aprenentat-
ge”. Amb aquestes presta-
cions “tenim la possibilitat 
d’igualar l’oferta formativa 
en simulació clínica existent 
en altres regions sanitàries 
de Catalunya”.

Promouen una aula de simulació clínica per a la 
formació de professionals, residents i estudiants 

El projecte de l’aula de simu-
lació, iniciativa que va néixer 
a l’Institut Català de la Salut 
Terres de l’Ebre ara fa apro-
ximadament 4 anys, ha estat 
possible aquest any 2021 fruit 
de l’aliança entre aquest or-
ganisme i la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), amb l’empara 
de la Regió Sanitària. 
Així mateix, aquest projecte 
ha rebut l’ajut financer de la 
Diputació de Tarragona, cosa 
que ha permès disposar d’un 
espai de simulació clínica 
modern i funcional ubicat a 
les instal·lacions del Campus 
Terres de l’Ebre de l’esmenta-
da Universitat.
L’àrea de simulació i innova-
ció està situada en la tercera 
planta del Campus i té una 
reserva de 185 m² per a una 
disponibilitat de 8 sales; ac-
tualment s’ha dotat la unitat 
d’hospitalització i d’especi-
alització, la sala de debrífing 

en directe i sincrònic, la unitat 
d’atenció primària o poliva-
lent, la sala tècnica i els ves-
tidors.  
L’oferta formativa modular, 
que disposarà d’una coordi-
nació docent i de professio-
nals, instructors especialistes 
i acreditats en simulació, així 
com d’un equip tècnic per al 

manteniment de les instal·la-
cions i l’equipament, s’està 
treballant per oferir cursos 

orientats a fonaments i habi-
litats tècniques i no tècniques 
de l’alumnat. 

L’aula permetrà recrear ambients simulats amb 
un alt grau de seguretat i realisme per millorar 

l’actuació i la presa de decisions clíniques

ICS/URV

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar el conveni de col·labora-
ció amb els consells comarcals del Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre i els 
ajuntaments de Tortosa i Amposta per posar en marxa el projecte Sostre 360º, 
un programa adreçat a joves d’entre 18 i 25 anys en situació de vulnerabilitat per 
ajudar-los a la seua emancipació i integració social. Un projecte que el depar-
tament de Drets Socials vol implantar com a prova pilot a les Terres de l’Ebre i 
que serà implementat pel Consell Comarcal del Baix Ebre des d’octubre de 2021 
fins al desembre de 2022.  El ple també va aprovar una modificació de crèdits 
del pressupost de l’exercici 2021 per col·laborar amb l’organització dels actes 
de Tortosa, 33a Ciutat Gegantera de Catalunya; la Taula de Salut Mental de les 
Terres de l’Ebre i el Congrés de Turisme Terres Lab. Un altre dels acords fou 
l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts per a assistència a llars d’infants 
i per a llibres i material curricular el curs 2021-2022. El plenari també va donar 
llum verd a una proposta de presidència per exigir mesures que frenin l’escalada 
de preus de l’electricitat. En l’apartat de mocions, el ple va aprovar, per unani-
mitat, una moció del grup d’Esquerra Republicana de rebuig al projecte de la 
línia elèctrica aèria de molt alta tensió (MAT) Valmuel-Begues. El ple ordinari va 
començar amb la lectura del manifest de suport a l’eurodiputat i expresident de 
la Generalitat, Carles Puigdemont.

Un programa per a joves (18-25 anys) en situació de vulnerabilitat 
per ajudar-los a emancipar-se i integrar-se socialment

Projecte Sostre 360

EL 
PE

RE
LLÓ
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OCTUBRE: MES DE 
LA SALUT MENTAL 

La Taula de Salut Mental de 
Terres de l’Ebre dedicarà el 
mes d’octubre a visibilitzar 
les malalties i trencar els 
estigmes que pateixen les 
persones afectades amb un 
programa que inclou expo-
sicions, tallers, concursos o 
jornades divulgatives. Apro-
fitant la celebració del dia 
mundial de la salut mental, el 
pròxim 10 d’octubre, l’entitat 
ha decidit ampliar a tot el mes 
les activitats. Es tractaran 
problemes com els trastorns 
alimentaris entre els més 
joves, que la pandèmia ha 
accentuat, el dèficit d’atenció 
i la hiperactivitat o el trastorn 
autista, entre d’altres. La 
Taula es defineix com un es-
pai de reflexió i intercanvi de 
recursos de les administraci-
ons, els serveis i la comunitat 
que treballen en l’àmbit de la 
salut mental. Actualment, els 
serveis de salut assistencials 
en l’àmbit de la salut mental 
atenen unes 1.500 persones a 
les Terres de l’Ebre.

Lleugera pujada de les dades epidemiològiques al 
territori mentre la vacunació segueix a la baixa

La regió sanitària de les Ter-
res de l’Ebre, en dades d’ahir 
dijous, acumula, des de l’inici 
de la pandèmia, 14.389 casos 
confirmats per PCR o TA. Set-
mana passada eren 14.271 (en 
7 dies han hagut 118 casos).
En aquesta regió han mort 
189 persones des de l’inici de 
la pandèmia (setmana passa-
da 189).
El risc de rebrot, al territo-
ri ebrenc, se situa ara en 114 
(divendres passat 76). Té  un 
risc alt el Baix Ebre (171), mit-
jà-baix el Montsià (89) i la 
Terra Alta (90) i baix la Ribera 
d’Ebre (68). 
La incidència a 7 dies és de 50 
(setmana passada 30). 
El 4,37% de les proves que es 
fan surten positives (setmana 
passada 2,3%). L’Rt està, en 
dades d’ahir, en 1,07 (diven-
dres passat a 0,89). 
Actualment hi ha 5 pacients 
ingressats per Covid-19 a 

centres hospitalaris de les 
Terres de l’Ebre, 4 a l’UCI i 1 
a planta del Verge de la Cinta.
Els vacunats de la prime-

ra dosi arriben a les Terres 
de l’Ebre a 135.430 (74,2%) i 
a 132.422 (72,5%) persones 
amb la pauta completa. 

La pressió assistencial, en els 
darrers dies, es manté a la 
baixa, malgrat el lleuger re-
punt de casos. 

En dades d’ahir, hi ha 5 pacients ingressats per Covid-19, 
4 a l’UCI del Verge de la Cinta

SALUT

EL 
PE

RE
LLÓ
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L’Ametlla de Mar és
el municipi ebrenc 

amb el major nombre 
potencial d’habitatges 

afectats

RIBERA D’EBRE/TERRA ALTA

terres de l’ebre

Suspeses un any les llicències d’edificació en 
més de 200 hectàrees

Les llicències d’edificació i 
els projectes d’urbanització 
i reparcel·lació repartits per 
vuit sectors de l’Ametlla de 
Mar quedaran suspeses un 
any com a màxim, després 
que la comissió de territo-
ri de Catalunya hagi aprovat 
l’avanç del Pla Director Ur-
banístic (PDU), que inclou la 
moratòria amb l’objectiu de 
revisar més exhaustivament 
el sòl pendent d’edificar. 
Es tracta d’un dels 41 muni-
cipis de Catalunya on el Go-
vern en revisarà el seu pla-
nejament per garantir que 
compleixen els paràmetres 
d’integració paisatgística de 
totes les cases que s’hi cons-
trueixin a partir d’ara.
L’Ametlla de Mar és el muni-

cipi ebrenc més afectat amb 
més de 200 hectàrees de vuit 
sectors diferents, -PPU 22b2, 
ampliació 22b1, G5 Port Oli-
vet, K2, N auxiliar Serveis Ca-
lafat, O Sant Jordi Golf, K1, 
M Artilleria-, on es podrien 
construir 3.779 habitatges. 
Concretament, la mesura 
afecta 268,89 hectàrees de 
l’Ametlla de Mar, les quals 
es revisaran i s’estudiarà si 
cal modificar els paràmetres 
urbanístics o directament si 
s’hi prohibeix edificar. 
L’objectiu de la mesura és 
analitzar si els àmbits que 
caldrà analitzar es conside-
ren sostenibles des del punt 
de vista urbanístic, ambien-
tal, sectorial i paisatgístic.
El PDU ha inclòs sectors amb 

els quals, anys enrere, s’havia 
previst expandir el nucli urbà 
i incrementar substancial-
ment la població: és el cas de 
l’ampliació del sector 22b1, 
amb 2.348 habitatges previs-
tos.

ROQUETES. 
ORDENANCES 
FISCALS 
S’aproven per unamimitat 
les ordenances fiscals per 
al 2022 amb una actualit-
zació de preus en un 5 % 
de la taxa d’escombraries 
degut a l’augment del cànon 
de tractament aplicat per 
l’Agència Catalana de Resi-
dus per complir la normativa 
europea. 
D’altra banda, dins de 
l’actualitat del municipi, dir 
que ahir van iniciar-se les 
obres de millora del ferm 
als camins de Codonyers, 
Galatxo i Garroferets.

CAMARLES: 
PRESENTACIÓ DE 
LA PEL.LÍCULA 
“L’ESPILL”
 Demà dissabte, presentació 
de la pel·lícula “L’espill” de 
Mario Pons Múria. A les 22 h 
a la Plaça dels Presidents. 

RIBERA D’EBRE
 El ple de dimecres, entre al-
tres mocions, va aprovar per 
unanimitat: una condemna a 
les agressions i a la violència 
exercida contra les persones 
del col·lectiu LGTBI, una al-
tra per denunciar la situació 
de les dones a l’Afganistan 
i, una tercera per demanar 
l’impuls i millora del sistema 
de Formació Professional a 
Catalunya.

PAÜLS
Aquesta setmana segueixen 
els treballs d’arranjament 
de diversos camins: Camp, 
Collet de Montserrat, 
Tormina del Serafí, Valls i 
l’encreuament en el camí 
de l’Ametleral. Les obres 
van avançant i han suposat 
diversos talls de camins. 
D’altra banda, esta setma-
na s’han realitzat també 
treballs de reparació i 
manteniment a la xarxa de 
clavegueram.

MÉS 
NOTÍCIES

Activitats del pròxim cap de setmana a l’Ampolla
En el marc del Dia Interna-
cional de la Gent Gran, que 
se celebra avui 1 d’octu-
bre, aquest cap de setmana, 
l’Ajuntament de l’Ampolla, 
el Club de Pensionistes de 
l’Ampolla, l’escola Mediter-
rani, la Creu Roja l’Ampolla i 
l’ADAM (Associació de Dones 
de l’Ampolla) han organitzat 
diverses activitats que tindran 
lloc a la plaça González Isla de 

l’Ampolla. Avui divendres,  de 
les 17.30 a les 18 hores, hi haurà 
una sessió de gerontogimnasia. 
Demà dissabte, 2 d’octubre de 
les 11.30 a les 12.30 hores tin-
drà lloc un taller de lectura. De 
les 13 a les 13.15 hores se ce-
lebrarà una actuació de dansa 
lliure. Diumenge,  a les 10 ho-
res, en el marc de la III Festa de 
l’Ecoturisme del Delta de l’Ebre, 
tindrà lloc la bicicletada popu-

lar Mou-te en bici. La sortida 
serà des del Càmping Ampolla 
Platja (passeig Platja de l’Are-
nal, s/n, l’Ampolla).
Per últim, recordar que fins al 
10 d’octubre, 13 restaurants de 
l’Ampolla participen en les XXII 
Jornades Gastronòmiques de 
l’Arròs. Els restaurants adherits 
són: Bama Restaurant – Be-
ach Club, Botavara, Can Piña-
na, Casa Llambrich – Juani, 

Club Nàutic – Casa Montero, 
La Barraca, La Roca Plana, Lo 
Goleró, Restaurant del Mar – 
Flamingo, Rodamar, Sol, Ta-
peria Lo Típic, Xerta Mar. Els 
preus dels menús oscil·len en-
tre els 30 i els 45 euros.

Control de la població de 
mosquit al Delta

La Comissió de Salubritat del 
Consorci de Polítiques Ambi-
entals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) ha avaluat l’efectivi-
tat d’aplicar enguany el biocida 
BTI contra les larves de mos-
quits als arrossars. L’autorit-
zació excepcional que el CO-
PATE havia demanat per usar 
l’insecticida dels últims anys 
se’ls va denegar, però com ha 
apuntat el director tècnic del 
Consorci, Raül Escosa, els re-
sultats amb BTI “han complit 
les expectatives”. 
Aquest biocida també es fa 
servir en espais naturals i al riu. 
La Comissió de Salubritat ha 
consensuat aquest dimecres el 
pressupost i les actuacions per 
a l’any que ve, que inclouran 

tres tractaments aeris en ar-
rossars i tractaments sobre una 
superfície de 5.000 hectàrees 
d’espais naturals del Delta.
La campanya de control de 
la població de mosquit d’en-
guany al delta de l’Ebre acaba-
rà en unes setmanes.

El biocida BTI és 
efectiu contra els 

mosquits als arrossars 
i ha complert les 
expectatives del 

COPATE

Ribera d’Ebre: Pla de 
Reactivació Socioeconòmica
Aquest dimecres, el ple del 
Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre ha donat el vistiplau 
per majoria a l’aprovació del 
Pla de Reactivació Socioeco-
nòmica de la comarca. 
El document planteja els rep-
tes de la comarca per pro-
moure el desenvolupament 
en l’àmbit de la diversificació 
econòmica, la reindustria-
lització, la digitalització, la 
transició energètica i l’equi-
libri territorial, entre altres. 
Ara s’obre un període de vint 
dies perquè els grups polítics 
en representació al Consell, 
també qualsevol persona o 
entitat de la Ribera d’Ebre, 
puguin presentar esmenes. 
Un cop finalitzat el procés, el 

Pla es presentarà a la ciutada-
nia.
El ple, també ha aprovat per 
unanimitat una moció de re-
buig al projecte de la línia de 
Molt Alta Tensió (MAT) impul-
sat per l’empresa Forestalia.
En la mateixa sessió també ha 
rebut el vistiplau una moció 
contra l’increment de preus a 
l’electricitat. 
D’aquesta manera es vol ins-
tar el Govern de l’Estat perquè 
modifiqui el model econòmic 
del sector elèctric, ampliï la 
cobertura dels bons soci-
als per pal·liar els efectes de 
l’augment dels costos i pro-
mogui la instal·lació de siste-
mes d’autoconsum, entre al-
tres propostes.

Dia Internacional de 
la Gent Gran
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Destinen 1,1 MEUR dels fons Next Generation a 
projectes de la reserva de la biosfera

La reserva de la biosfera de 
les Terres de l’Ebre disposa-
rà enguany d’una partida d’1,1 
milions d’euros dels fons Next 
Generation per desenvolupar 
diversos projectes. El dele-
gat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Albert Salvadó, ha anun-
ciat que els recursos els cana-
litzarà l’Organisme Autònom 
de Parcs Nacionals del Minis-
teri per a la Transició Ecològica 
a través del Departament d’Ac-
ció Climàtica. La disponibilitat 
de recursos per gestionar una 
figura que va nàixer sense cap 
dotació pressupostària con-
creta requerirà ara prioritzar 
l’execució de les actuacions 
que ja estaven planificades. 
També s’obre la possibilitat 

d’incorporar altres accions no-
ves amb l’objectiu d’aportar 
valor afegit als sectors prima-
ri i terciari del territori. ”Això 
transformarà la conjuntura en 
la qual ara gestionàvem la re-
serva”, ha admès el delegat. 
Ha anunciat que en breu con-
vocarà la comissió executiva 
de la reserva -del qual formen 
part el Govern, les adminis-
tracions locals i agents soci-
oeconòmics del territori- per 
començar a posar fil a l’agulla 

en la concreció d’aquests nous 
projectes. Salvadó, en aquest 
sentit, ha celebrat que les Ter-
res de l’Ebre s’enduguin més 
de la meitat de la dotació de 

2 milions d’euros prevista per 
a les dues reserves catalanes 
–l’altra és la del Montseny- 
atès el seu major grau d’hu-
manització.

Les Terres de l’Ebre 
s’emporten més de la 
meitat de la dotació 

pressupostària

TERRES DE L’EBRE

Nova edició de 
‘Benviguts a Pagès’

La fira rural ‘Benvinguts a Pa-
gès La Festa’ torna a la pre-
sencialitat el proper cap de 
setmana del 2 i 3 d’octubre 
amb la participació de 150 
explotacions agroalimentàri-
es d’arreu de Catalunya i 200 
restaurants, proposats en 
aquesta ocasió pels mateixos 
pagesos. 
Les visites gratuïtes a les 150 
explotacions incorporen tas-
tos que conviden el públic 
a degustar els productes de 

temporada i de proximitat, i 
descobrir l’origen d’allò que 
mengem cada dia i els seus 
processos d’elaboració. 
Les places per participar  són 
limitades i les visites gratuï-
tes s’han de reservar prèvi-
ament a través de la pàgina 
web benvingutsapages.cat 
per complir amb els proto-
cols sanitaris vigents. 
La Festa inclou rutes turísti-
ques per indrets de les Terres 
de l’Ebre.

Projecte per ampliar la Via Verda  

La millora de la Via Verda als 
municipis de Roquetes, Torto-
sa, Amposta i la Ràpita centra 
un dels dos projectes turístics 
que la Diputació presenta di-
rectament als fons europeus 
Next Generation. El projec-
te, creat en col·laboració amb 
els ajuntaments de Tortosa, 
Roquetes, Amposta i la Ràpi-

ta, preveu l’ampliació de la Via 
Verda entre aquests municipis 
(23,74 km), amb un pressupost 
de 6,3 M€. L’objectiu general 
del projecte és incrementar el 
valor afegit de la Via Verda del 
Val de Zafán, reforçant la seva 
capacitat competitiva amb el 
desenvolupament dels trams 
d’enllaç pendents fins al Delta.

El delta, centre del món 
ornitològic amb el Birding 

Festival
El delta de l’Ebre s’ha convertit 
en el centre del món ornitolò-
gic un any més amb el retorn 
del Delta Birding Festival en 
la seva setena edició. Els més 
de 2.500 assistents han pogut 
participar en una cita que no es 
va poder celebrar l’any passat 
a causa de la pandèmia de la 
covid-19. En aquest esdeveni-
ment, Infosa “va atendre a més 
de 500 persones al seu estand 
tot explicant la producció de 
la sal marina, la situació de les 
Salines, del Trabucador i de la 

sortida marítima via la Ràpita. La 
valoració dels visitants ha estat 
molt positiva, ja que totes les 
persones ateses van admirar els 
esforços que l’empresa ha fet 
per mantenir tant el Trabucador 
com la seva activitat ancestral”.

L’Ajuntament va comunicar: 
”queda prohibit l’abocament 
de residus, mobles, trastos 
vells i electrodomèstics a la 
via pública. El carrer Barce-
loneta i l’illa de transferèn-
cia de contenidors (Carretera 
vella de Xerta) no són el lloc 
on deixar els residus especials 
i perillosos  (amiant, pintu-
res...)”. L’Ajuntament disposa 
d’un servei de gestió de vo-
luminosos de manera periò-
dica. “No fa falta abocar to-
tes les andròmines que ens 

molesten on i quan vulguem. 
Els interessats han de trucar 
al (977) 473202 i se’ls infor-
marà del servei. S’han fet les 
gestions pertinents per fer la 
neteja del Carrer Barceloneta, 
però a causa de les conduc-
tes incíviques haurem de fer la 
contractació d’un servei addi-
cional per acabar de netejar la 
zona, suposant un increment 
en la despesa municipal. No 
disposem d’una deixalleria fí-
sica, i hem d’adaptar-nos als 
recursos existents”.

Aldover: abocaments 
descontrolats

PSC: CONSTRUCCIÓ 
D’UN NOU 
HOSPITAL A LES 
TERRES DE L’EBRE  
Joaquim Paladella: “des del 
PSC reclamem a la Generalitat 
que en el pressupost del 2021 
inclogui la partida pressu-
postaria que faci realitat la 
construcció del nou hospital. 
En aquest sentit demanen a 
la CUP i En Comú Podem amb 
els quals van presentar una 
Proposta de Resolució que fa-
cin el mateix perquè aquesta 
proposta tiri endavant. Així 
mateix demanem a  l’ajunta-
ment de Tortosa què faci una 
aposta decidida pel nou hos-
pital i cedeixi els terrenys ade-
quats per a la construcció del 
mateix en una ubicació adient 
que tingui bona accessibilitat, 
unes condicions òptimes de 
mobilitat i amb espai suficient 
d’aparcament”. 

GODALL  
Una empresa de Godall rebrà 
3.496.752 euros del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic per im-
pulsar un projecte innovador 
d’energia renovable. Es tracta 
d’una actuació relacionada 
amb la producció i depura-
ció de biogàs més biometà. 
La companyia també rebrà 
73.917 euros per un altre 
projecte de biomasses de cal-
deres en àmbit industrial. Tot 
plegat s’emmarca en el pa-
quet d’ajudes de 31,6 milions 
d’euros cofinançat pel fons 
FEDER i atorgats pel Ministeri 
a 193 iniciatives que apostin 
per l’energia renovable.

GEPEC-EDC  
El grup ecologista GEPEC-EdC 
va signar el primer acord de 
custòdia de finques d’olivers 
monumentals. La primera 
finca que forma part de la Re-
serva d’Oliverars que ha creat 
l’entitat és la partida privada 
d’Arión, a Ulldecona, de 3,6 
hectàrees i ubicada entre la 
Serra de Godall i els Secans 
del Montsià. 

MÉS 
NOTÍCIES
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ELS MEUS 
PRONÒSTICS 
DE CADA ANY: 
REFLEXIÓ 
Abans de començar la tem-
porada 2017/18 vaig dir que 
Valls i Tortosa podrien baixar 
de categoria i així va ser. 
Molts aficionats del Tortosa 
em van dir que tenia mania 
al seu equip. No. Jo fa uns 10 
anys que opino en articles 
a Més Ebre que la gestió 
esportiva no és bona i al 
final em donen la raó. També 
va passar-me el mateix a la 
Cava, fa anys. I al final van 
entendre el que jo volia dir. 
En general,  baso les opini-
ons en un treball de recerca 
del futbol ebrenc al que li 
dedico moltes Hores. Ho 
dic amb humilitat, encerto 
bastant. Cada temporada 
poso els meus pronòstics dels 
equips i a final de temporada 
poso els meus encerts i els 
meus errors. I els que ara en 
pretemporada han criticat 
la meva tasca (tenen dret 
a fer-ho) quan publico els 
meus encerts, callen i no 
són capaços de felicitar-me. 
Així és el futbol ebrenc, ple 
crítiques gratuïtes. En el camí 
queda el meu treball de re-
cerca que em consta que un 
90% dels lectors/es l’aplau-
deixen i el Valoren. Hi ha un 
10% que sempre dona salsa 
i fa una critica gratuïta. Tinc 
una virtut que és encertar en 
gairebé un 75/80 % en els 
pronòstics però més que un 
do és treball diari de investi-
gació. No hi ha més secret. 

CELMA

DISFRUTEM DEL 
QUE ENS AGRADA
Dilluns passat, mentre esta-
ven gravant el Minut 91, em 
vaig adonar que potser estem 
parlant molt d’una temporada 
apassionant, amb play-off a 
la Segona catalana, i que els 
tres primers estaran salvats 
i que, a més, lluitaran per 
pujar.  I realment és així però, 
a la vegada, cal transmetre 
tranquil.litat. És interessant  
que els partits siguin intensos 
i competitius i que hi hagi am-
bient. Però no s’han d’afrontar 
com si cada jornada fos una 
final. És cert també que estem 
encara afectats per una pan-
dèmia i que, d’alguna manera, 
ens fa estar més sensibles. I 
una mica més tensos.
Este cap de setmana comen-
cen més competicions. Per 
tant, és bo des d’aquí dema-
nar calma i que disfrutem tots 
al màxim del que ens agrada. 
La tensió ha de ser sempre 
esportiva i amb bona actitud. 
I els entrenadors, directius, 
jugadors i mitjans de comu-
nicació hem d’estar sempre 
per ajudar a que la competició 
sigui el més correcta possible. I 
esta reflexió no la faig per cap 
incidència en concret. Però en 
dues jornades he detectat que 
la temperatura dels partits és 
alta. I s’ha de gestionar de la 
manera més positiva possible. 

D’altra banda, acabaré desta-
cant les disculpes del delegat 
de la Sénia, per la incidència 
del partit a Bítem. Es va 
equivocar. No ha de tornar a 
passar.  Segur que així serà. 

MICHEL
3A DIVISIÓ  

Hospitalet-Ascó diumenge 12h

1A CATALANA  

Solsona-Rapitenca dissabte 
16h

2A CATALANA  

Dissabte

R Bítem-Aldeana  17.30h

Diumenge

Camarles-la Sénia 17 h

Ulldecona-Perelló 17h

Tortosa-Móra Nova 17h

Amposta-Ebre Escola 18h

3A CATALANA  

Dissabte

Flix-Tortosa B     16.15h

Ametlla-J i Maria    17h

S Bàrbara-Amposta   17h

Roquetenc-Catalònia  17h

Rapitenca-Gandesa    17.45 h

diumenge

Alcanar-Benissanet  16h (a 
Vinaròs)

Corbera-la Cava   17h

Olimpic-Godall   17h

TERCERA DIVISIÓ
0-5: derrota contundent de 
l’Ascó, contra el Peralada
L’Ascó va perdre el primer par-
tit. Va ser una derrota doloro-
sa (0-5), contra el Peralada. 
L’equip, a diferència de les dues 
jornades anteriors, no va estar 
a l’altura i el Peralada va aprofi-
tar-ho. Al descans el resultat ja 
era de 0-2 i a la segona meitat 
no va haver-hi reacció asco-
nenca i l’equip es va ensorrar 
arran del 0-3. Al final, desfeta 
amb el 0-5 definitiu. 
German Inglés, tècnic de l’As-
có, després del partit, va dir 
que “faig una valoració posi-
tiva, encara que sorprengui,  
perquè s’han pogut veure totes 
les carències que té l’equip, en 

tots els aspectes, i jo com a en-
trenador possiblement també 
m’he equivocat, d’anar a ju-
gar-li des de l’inici de tu a tu a 
un rival com el Peralada. En de-
finitiva, els ho hem posat molt 
fàcil. El que em dol és la falta 
de companyerisme, d’actitud; 
vam fer un partit pèssim, i vam 
mostrar les nostres mancan-
ces. Però el positiu és que totes 
es van veure dissabte i més val 
que sigui en un partit que no en 
diversos. Està clar que hem de 
revertir l’estat anímic que tenim 
després del partit i hem de bus-
car reaccionar, sent realistes en 
la categoria que estem”. 

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va disputar dissab-
te passat el darrer partit de la 
pretemporada, al camp del Ca-
marles (0-4). 
Demà dissabte arriba l’hora de 
la veritat amb el primer partit de 
lliga, al camp del Solsona. 
Antoni Teixidó, tècnic del con-
junt rapitenc, davant del debut 
oficial en aquesta temporada diu 
que “les expectatives de tots els 
equips són sempre bones abans 
de començar un campionat. Per 

La Rapitenca comença la 
lliga demà, a Solsona

la nostra part, també hi ha mol-
ta il.lusió i ganes de disputar el 
primer partit. Tenim una plantilla 
competitiva i que està treballant 
amb bona actitud. L’equip s’ha 
d’anar fent i ens haurem d’adap-
tar a una nova categoria que, 
baix el meu punt de vista, serà 
més forta que la temporada pas-
sada. Seria important començar 
bé i amb aquesta idea ens des-
placem”. Rosales i Salva, amb 
molèsties, seran baixa.

CANAL TERRES DE L’EBRE
Dilluns, a les 21.30 ho-
res. Convidats:  Fernando 
Garcia (President UE Ra-
pitenca) i Josep Bertomeu 
(director esportiu CF Ca-
marles). Reportatges i gols 
dels següents partits: Hos-

Minut 91, dilluns  21.30 h
pitalet-Ascó, Solsona-Ra-
pitenca, R Bítem-Aldeana, 
Tortosa-M Nova, Camar-
les-la Sénia, Amposta-Ebre 
Escola, Roquetenc-Catalò-
nia, Rapitenca B-Gandesa i 
Pinell-Masdenverge.

El partit de 
Canal TE: 
Roquetenc-Catalònia

dissabte 23.30h

(Redifusió: Diumenge 8.30h i 
22.30h /Dilluns: 9h i 12.30h)

LA PROPERA
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INFORME TERCERA CATALANA          JOAQUIN CELMA
LLIGA MOLT OBERTA: RAPITENCA I VALLS HO TINDRAN MOLT COMPLICAT PER A PUJAR
Una nova primera catalana 
que per primera vegada tin-
dria tres grups. La Federació 
té una oportunitat d’or de 
fer-la amb cinc grups, un per 
província i dos de Barcelona 
i passar la tercera divisió a 20 
equips o dos grups de 16. Ho 
pot plantejar pressionant a 
la Federació Espanyola. An-
dalusia ja té dos grups. Pel 
que fa a la 1a catalana actual, 
que comença la lliga demà 
dissabte, enguany la nostra 
província només té tres re-
presentants i pensar que en 

va tenir sis fa set campanyes 
(Rapitenca, Vilaseca, Catllar, 
Reddis, Torredembarra i Am-
posta). Aquest any per gole-
jada guanyen els equips de 
Lleida amb sis representants 
(At Lleida, Mollerussa, Alcar-
ràs, Solsona, Tàrrega i Borges 
Blanques). Si bé la passada 
temporada la categoria va te-
nir un nivell més fluix, aquest 
any puja. I no poc. Més can-
didats que mai: els descendits 
de tercera Valls, que només 
ha tingut 4 baixes de l’equip 
bàsic i ha fet 9 altes, i l’Igua-

lada que ha renovat tot el seu 
bloc per recuperar la catego-
ria; el Mollerussa que va per-
dre contra l’Ascó la promoció 
i que ha realitzat bons fitxat-
ges; el Vilanova, que la pas-
sada campanya va quedar se-
gon classificat, manté l’equip 
bàsic i ha fet tres bons fitxat-
ges entre ells Matty (Rapiten-
ca) i l’At Lleida, que és el se-
gon amb més money, liderat 
per l’ex míster del Mollerussa, 
Jose Maria Turull, que s’ha en-
dut a 7 jugadors del seu exe-
quip. En resum hi ha 5 candi-

dats molt definits, o sigui una 
lliga molt igualada per dalt 
però cap que destaqui sobre 
els altres. El meu pronòstic és 
que Valls i Rapitenca  tenen 
equip per estar entre les tres 
primeres places però potser 
ni un dels dos pugue ascen-
dir. Per als descensos molta 
pressió dels 15 equips baixen 
4: Solsona i Alcarras, gairebé 
segurs i la incògnita és el Cat-
llar que té el pressupost més 
baix d’aquesta categoria però 
que s’ha reforçat molt bé. 
Dels equips que la temporada 

passada la Rapitenca va te-
nir en el seu grup, no estan 
aquest any Santboià, Sant 
Ildefons i l’ascendit Ascó.

La lliga comença 
aquest cap de 

setmana. 
15 equips i només 

en puja un

RAPITENCA
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

DAN REVERTE
JOSÉ LUIS RUIZ
ERIC ALARCON
JOAN SANCHO
MANEL SUBIRATS
XAVIER COTAINA
ANDI ALARCON
MARC VADILLO
JOSÉ LUIS ROSALES
PAU TELLEZ
ÀNGEL RANGEL
ÀLEX SAMPER
PACHU
DAVID SILVA
XAVI JAIME 
YATMA FALL
SALVA BES
ALEX LOPEZ
JORDI ORIBE
ALEX FORÉS 
IVAN VIDAL
OMAR OUHADADI
EDGAR SAMPER

2
2
3
2
2
2
3

EL CATLLAR
RAPITENCA B
LA JUNQUERA
QUEENS PARK

 2
5

ACERO
ASCÓ

LA CAVA 
NASTIC JUVE
RAPITENCA B

POBLA
9

FIGUERES
JESÚS I MARIA
RAPITENCA B

FAVORITS: AT LLEIDA, VALLS, RAPITENCA, IGUALADA I VILANOVA.
ALTRES CANDIDATS: MOLLERUSSA I BORGES.
MEITAT DE LA TAULA: VISTA ALEGRE I VILADECANS
POTSER REVELACIÓ: CATLLAR
DESCENSOS: SOLSONA, ALCARRÀS, TÀRREGA.
DUBTES: GAVÀ I MARTORELL

ELS MISTERS
EQUIP                              21/22

SOLSONA 
RAPITENCA
VALLS
GAVÀ
AT LLEIDA
VISTA ALEGRE
ALCARRÀS
MARTORELL
BORGES BLA.
IGUALADA
TÀRREGA
MOLLERUSA
EL CATLLAR
VILADECANS
VILANOVA 

VICTOR VERA
TONI TEIXIDÓ

MANEL CAZORLA
JUANJO GARRICONDO
JOSÉ MARIA TURULL

JORGE SÁNCHEZ
JORDI LOPEZ
JAVI CUESTA

IVAN CRISTINO
CARLOS LÓPEZ

CANI VILADRICH
ALEXIS PINTO

ÀLEX GONZALEZ
ALBERTO TRIGUERO

AGUS ISABEL

 21       20      19       18        17       16      15      14       13      

2C

6

8
17
13
2c
3d
14
11
18
12
19

17

12

9
2C
2 C
14
2
8
5

2C
4
7

10

3D

12
2C
2C
8
6
2C
2C
3C
4
2C

9

2B

11
2C
2C
2C
7

2C
2C
2C
9

11

3D

7
2C
3C
2C
5

2C 
2C
10
10
4

4

3D

2C
2C
2C
2C
13
15
17
3
11
12

3D

3D

14
2C
3C
2C
6
4
2C
10
2
9

3D

3D

6
2C
3C
2C
5
9
2C
2C 
3
10

TEMPORADA            EQUIPS PROVINCIALS A 1A       DESCENSOS PROVINCIALS       EQUIPS DE LA PROVINCIA PER TEMPORADA
2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019 

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

3

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

4

1

1

3

1

Valls, Catllar i Rapitenca 

Ascó, Catllar, Rapitenca i Gandesa

Valls, Ascó i el Catllar

Rapitenca i Cambrils Unió

Tortosa, Valls i Rapitenca

Rapitenca, Reus B, Vilaseca, Morell i J i Maria 

Rapitenca, Vilaseca, Catllar, Reddis, Torredembarra i Amposta

Catllar, Rapitenca, Reddis, Amposta i Torreforta

Torreforta, Torredembarra, Catllar, Amposta i J i Maria 

Ascó, Amposta, Torreforta, Torredembarra, Reddis, Valls i Morell

Rapitenca, Reddis, Ascó, Tortosa, Torreforta i Valls

4
3

3D
4
6
5
7

10
3

3D
9
1
9
6
2

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

HISTÒRIC VALLS
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

SERGI  MEDINA
ALBERT ALFONSO
JOAN DOMINGO
ALEX REQUENA
ARNAU MIRO 
RIKI DE ANTONIO 
GERARD BATISTE 
ERIC MARTI  
ÒSCAR TORRE
POL SABATE
IKER CID
JOAN NIN
SERGI GIRALTE  
ALBERT PLANA
SERGI GÓMEZ 
RAMÓN MIRANDA
MARC GUASCH
XAVI TOLDRA
GUILLEM MARTINEZ
XAVI FABRA 
SERGI GESTI
ÒSCAR GÓMEZ

EF VALLS JUV
TARREGA

BORGES BLA
EF VALLS JUV

3
3
4
7
2

VALLS JUV
JESÚS I MARIA

RODA BARÀ
4
7
3
6
4

BORGES BLA.
POBLA M

3
2
2

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

CATLLAR
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

GONZO GARCIA
ALBERT ROCA
JOAN CANALDAS
ARNAU OLLE
HUMBERT MALLAFE
JONATAN LUNA
DANI COSTA
ALBERT RULL
JORDI PRADES
AARON MORA
ERIK BARROSO
IAN ARQUES
JUAN VIZCAINO
VALENTIN VOLPI
LUCAS RIBEIRO
ERIC NIN
ALEXIS PAREDES
SERGIO RODRIGUEZ
ÒSCAR PEREZ
RAFA RIBEIRO
YOUNES
FRANCO DE MARCO

VALLS
ASCÓ

POBLA B
CAMBRILS

ASCÓ
POBLA B
LUGO JUV
POBLA B

VALLS
POBLA B
POBLA B

2
4

CERDANYOLA
VILANOVA

EUROPA JUV
2
2

VALLS
VILANOVA

ALBÍ
FLORESTA JUV 

PLANTILLES 

ACTUALITZADES 

DELS 3 EQUIPS 

PROVINCIALS 

A LA PRIMERA 

CATALANA. A LA 

PROCEDÈNCIA, 

EN NÚMERO, 

LES CAMPAN-

YES QUE PORTA 

AL CLUB.

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEL
DEL
M
M
M
M
M
M
M
DEF
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

Teixido torna a la Rapitenca després d’estar set temporades en aquest equip on va tenir una 
època Daurada. A Valls Pallarès passa de la banqueta a secretari tècnic i Manel Cazorla és el 
míster. Estava al Borges Blanques. Ivan Cristino, que estava a la Pobla B, on feia tàndem amb  
Àlex González que ara torna al Catllar on va estar fa 3 campanyes. Ull a la dada: si a Valls no 
surten les coses bé, tornarà Pallares .Un tècnic històric d’aquesta categoria, Raul Paje, deixa 
el Viladecans després de sis campanyes en el càrrec.

Nota: a les caselles amb els números apareixen les classificacions finals de les darreres temporades dels equips actuals de la primera catalana grup 3.
Si jugaven en una altra categoria, s’indica quina 

L’APOSTA DE CELMA CANVIS A LES BANQUETES
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GOLEJADA A 
UN ULLDECONA 
MINVAT 4-1
L’Aldeana va golejar l’Ulldeco-
na (4-1). Els falduts, minvats 
per les baixes, van ser febles 
en determinats moments i 
els locals, amb artilleria, van 
aprofitar-ho. Els aldeans ja 
van dur la iniciativa al primer 
temps. Tot i que el ritme fou 
lent, tenien el control de la 
pilota davant d’Ulldecona ben 
replegat. Però les dues esclet-
xes defensives visitants, van 
suposar dos gols locals, obra 
de Nacho (amb gran passada 
de Beranuy) i de Xavi Tena.  A 
la represa, l’Ulldecona va fer 
3 canvis, posant gent molt 
jove de refresc. Deco, amb una 
bona jugada i culminació, va 
fer el 2-1. La incertesa va durar 
pocs minuts. L’Ulldecona va 
fer dues aproximacions però 
en una contra local, assistèn-
cia magistral de Paez a l’espai, 
i Nacho no va perdonar. Va ser 
el 3-1 que ja va decidir. Al final, 
el local Xixo va marcar el 4-1 i 
l’Aldeana va tenir la possibili-
tat de marcar un altre gol.

L’Ulldecona presentava les 
baixes de Moha (va fer encara 
funcions d’entrenador fins 
l’arribada del mister Casti-
llejos), Pere, Zaragoza, Uriel, 
Lluc i Moha Arouc (fitxat 
del Vinaròs) mentre que Ion 
està pendent de la baixa de 
l’Alcanar. S’ha confirmat la 
incorporació de Carlos Pani-
sello (Aldeana), i s’espera que 
puguin arribar dos jugadors 
més.  

SEGONA CATALANA
El R-Bítem és líder en 
vèncer a Móra la Nova
El Remolins-Bítem és el líder de 
la taula passades dues jornades 
de la lligueta de Segona catala-
na. Dissabte va guanyar a Móra 
la Nova (0-1), amb gol de Bala-
da.
Ambrós Segura, tècnic del Móra 
la Nova, comentava que “va ser 
un partit en què en el seu primer 
tram el R-Bítem va estar millor, 
més còmode. A nosaltres ens va 
costar però amb els minuts vam 
entrar en situació tenint amb el 
0-0 fins a tres situacions de gol 
per poder marcar. No vam fer-
ho i el R-Bítem, un equip intens 
i que busca l’espai, va aprofi-
tar una pilota a l’esquena de la 
nostra defensa per originar una 
jugada que va ser el 0-1, resul-
tat amb el que es va arribar al 
descans. Penso que nosaltres 
havíem merescut marcar per les 
ocasions creades”. A la represa, 
segons el tècnic moranovenc, 
“vam insistir i vam tenir més 
profunditat davant d’un rival 
que va tancar els espais amb el 

seu treball defensiu. Vam tor-
nar a generar opcions, sobre tot 
dues de molt clares per empa-
tar. Però no vam assolir l’empat 
i, ells, amb més espais, van tenir 
un parell de contres. La segona 
va suposar l’expulsió d’Arnau. 
En general, ens va faltar aprofi-
tar les ocasions creades. Estem 
generant joc i oportunitats. Ens 
falta culminar-les”. Jordi Vallés, 
del R Bítem: “els primers 20 mi-
nuts van ser igualats, pot ser na-
tros una mica millor pero a par-
tir d’aqui el Móra la Nova ens va 
superar totalment fins al minut 
70. Els va faltar encert i natros 
el vam tenir a les dues àrees. Als 
darrers 20 minuts ja no vam ce-
dir opcions i llavors natros ha-
guéssim pogut sentenciar. Pels 
mèrits dels dos equips, el resul-
tat no és just. El normal és que 
del minut 20 al 70 ells hagues-
sen guanyat el partit”. El R-Bí-
tem, passades dues jornades, és 
líder amb dues victòries. Demà 
rebrà l’Aldeana (17.30h)

ALDEANA
La Sénia reacciona 
contra el Tortosa (1-1)
La Sénia va empatar contra el 
Tortosa en un derbi molt intens 
(1-1). Amb els locals va debutar 
el porter Fran Reolid. La Sénia 
presentacva diverses baixes: 
Ivan Gasparin, Gerard, Marc 
Lleixà, Querol i Lluis Capitan. 
Però va reaccionar després 
d’una setmana complicada. 
Juanjo Serrano, tècnic de la 
Sénia: “el nostre desig hagués 
estat llevar-li possessió de pi-
lota al Tortosa però no va po-
der ser perquè ells, amb juga-
dors de qualitat en cada línia,  
recuperaven ràpid després de 
les pèrdues i a nosaltres ens 
va tocar defensar tancant es-
pais i buscant el contraatac. El 
Tortoas va ser més dominador 
i en una acció un pel afortu-
nada es va avançar”. Va ser un 
tret de  Joel Marigot que va 
desviar un defensa. Fou el 0-1. 
A la represa, segons Serrano,≠ 
“l’equip va seguir sent intens i 
va tenir molta actitud. Vam ge-
nerar un parell d’ocasions, a 

còpia d’insistir. I en un córner, 
Roberto va empatar. Poste-
riorment, ens va tocar treballar 
molt per contrarestar el domini 
del Tortosa. Vam fer-ho i al final 
vam sumar un punt meritori pel 
treball”. Camarero, del Tortosa: 
“va ser un partit en què excepte 
una fase a l’inici de la segona 
meitat, vam tenir-lo dominat. 
Es cert que pel domini nostre 
en tres quartes parts del camp, 
no vam acabar de generar mol-
tes ocasions. Però l’equip va ser 
intens i no va concedir ocasi-
ons, rebent el gol en un córner. 
Hi ha aspectes a millorar però, 
tot i no haver pogut mantenir 
l’avantatge, satisfet amb el tre-
ball”. Sobre si el Tortosa ne-
cessitaria incorporar un parell 
de puntals per tenir més aspi-
racions, el tècnic deia que “tot 
el que sigui per millorar, no es 
descartarà. Però estic content 
de l’equip i seguirem treballant 
per poder estar entre els tres 
primers en esta primera fase”. 

Empat entre el Perelló i 
l’Amposta (1-1)
Perelló i Amposta van empatar 
en un partit molt intens (1-1). Des 
del Perelló consideraven que “va 
ser un partit igualat en què l’Am-
posta, al primer temps, va domi-
nar més i va tenir les seues opci-
ons. Nosaltres ens vam defensar 
amb ordre i vam buscar el con-
traatac. Va ser un contratemps la 
lesió d’Adri Alonso, durant el pri-
mer temps. Al segon, arran d’una 
acció d’estratègia ens vam avan-
çar, amb gol de Cristian. Ens vam 
quedar amb deu i ens vam haver 
de defensar amb molta intensi-
tat. Va haver una jugada clau que 
va ser una ocasió molt clara que 
hagués pogut ser el 2-0.  Del 2-0 
es va passar a l’1-1 arran d’un ju-
gada desafortunada per natros 
després d’una acció per banda 
de l’Amposta. Posteriorment, és 
cert que ells van tenir un parell 
d’opcions per haver marcat el 
segon gol. Però ens vam defen-
sar amb ordre i vam mantenir 
l’empat”. Arran d’una entrada 
lletja d’un jugador visitant va ha-

ver uns moments de tensió, ja al 
final: “creiem que  fou una entra-
da de vermella i no es va mos-
trar. I també dir que llavors van 
haver-hi actituds de jugadors vi-
sitants que van sobrar”.
Nando Garcia, de l’Amposta: 
“vam estar bé a la primera mei-
tat, dominant el joc. El Perelló 
va estar molt aplicat en defensa 
i ens cedia la iniciativa, buscant 
les contres. Vam tenir, durant el 
primer temps, dues o tres oca-
sions clares per marcar.  A la 
represa, vam seguir igual però 
arran d’una acció d’estratègia 
ens van fer l’1-0. I llavors és cert 
que ells, que es van quedar amb 
deu, van disposar d’una opció 
clara per fer el 2-0. Nosaltres 
vam reaccionar i vam empa-
tar i, després, vam disposar de 
dues ocasions per haver marcat. 
Cal valorar l’empat tot i que per 
les ocasions del final ens torna 
a quedar un sabor agredolç”. 
L’Amposta va reclamar un penal 
sobre Ferreres que no fou xiulat. 

Triomf de l’Ebre Escola, 
contra l’Ampolla (1-0)
L’Ebre Escola, en el debut a la 
segona catalana, va guanyar a 
l’Ampolla (1-0). Un gol del de-
butant Àlex López (Rapitenca), 
en la darrera jugada del duel, va 
valdre el triomf. 
Josep Balart, mister de l’Ebre 
Escola: “vam sortir excessiva-
ment tensionats, pel debut a la 
categoria. Per això a la prime-
ra meitat a natros ens va faltar 
tranquil.litat. I vam acusar-ho, 
al primer temps, sobre tot en el 
moment de generar joc i oca-
sions. A la represa, amb els 3 
canvis, va haver més circulació 
i ja vam fer més arribades, amb 
rematada. Penso que el resultat 
més just era l’empat però na-
tros sempre lluitem fins el final, 
i al 95 va arribar una contra, en 
què vam tenir sort perquè dos 
jugadors de l’Ampolla van rellis-
car, i que Àlex va saber definir 
molt bé. Triomf important per 
la confiança. Sabem que tenim 
limitacions pressupostàries res-
pecte altres equips de la cate-

goria però treballarem per estar 
a l’altura cada partit i intentar 
anar sumant. Satisfet perquè 
contra l’Ampolla no vam ser in-
feriors. Si que ells van tenir més 
domini i control de la pilota, so-
bre tot al primer temps, però no 
van generar ocasions clares”.   
Baltasar Capera, de l’Ampolla: 
“vam millorar respecte el primer 
partit. L’equip va estar més po-
sat i va tenir fases de domini del 
joc, creant diverses arribades. 
Ens va faltar, en general, més 
encert en les darreres passades. 
A la segona meitat el partit va 
obrir-se i van haver alternatives. 
Crec que hagués pogut passar 
de tot. Nosaltres vam anar a 
buscar el gol i ja en temps afe-
git, una contra local, va suposar 
l’1-0. Va ser una acció desa-
fortunada per natros. Estàvem 
abocats i va haver una rellisca-
da d’un jugador. Hem de seguir. 
Queden 18 jornades i, tot i ha-
ver perdut els dos partits, hi ha 
temps per a reaccionar”.  

1 .  R Bítem
2 . A l d e a n a
3 .  P e r e l l ó
4.  Tortosa
5 .  E b r e  E
6. Amposta
7. La Sénia
8.  Móra N
9. Ulldecona
10. Camarles
11. Ampolla

2
5
4
3
1
2
1
0
1
0
0

0
2
1
1
0
2
2
1
4
2
4

6
4
4
4
3
2
1
1
1
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. segona jornada

M Nova-R Bítem  0-1
Aldeana-Ulldecona 4 -1
La Sénia-Tortosa  1 - 1
Perelló-Amposta  1 - 1
Ebre Escola-Ampolla 1 - 1
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COMUNICAT DE LA 
JUNTA DIRECTIVA
Des de la junta del CF Jesús 
Catalònia volem comunicar que 
el partit que s’havia de jugar 
dissabte al camp de la Santa 
Creu entre el primer equip i el 
CD Roquetenc corresponent a 
la jornada 1 del grup 1 de 3a ca-
talana, finalment, es disputarà 
a Roquetes el mateix dissabte, 
dia 2 d’octubre, a les 17 h. 
Tot i que el CD Roquetenc va 
acceptar el canvi de calendari 
que els vam proposar per tal de 
poder disputar el partit dintre 
dels actes del nostre patró 
al camp de la Santa Creu, un 
error a l’hora de comunicar a la 
Federació Catalana de Futbol el 
canvi de l’horari del partit entre 
el filial i el Xerta, que hagués 
permès una bonica tarda de 
futbol dins del marc de les 
festes del poble, juntament 
amb la impossibilitat que el 
FC Xerta acceptés cap de les 
solucions proposades, són els 
motius que han fet que el derbi 
de la primera jornada es jugui a 
Roquetes i que el partit entre el 
filial i el Xerta no s’hagi pogut 
canviar d’hora i es jugui, final-
ment, a les 16:30 h. Agraïm al 
Roquetenc la comprensió que 
ha mostrat en tot moment i les 
facilitats que ens han donat per 
trobar una solució, i us empla-
cem a venir al camp a animar al 
filial en el partit contra el Xerta. 

FC XERTA
Des del FC Xerta, sobre la 
situació, s’han fet els següents 
aclariments: “se’ns comunica 
aquest dilluns, fora de termini, 
un possible canvi d’horari 
pel partit a Jesús. Un canvi 
que a nosaltres ens va força 
malament per disponibilitat 
d’efectius. A partir d’aquí el 
Catalònia fa diverses propostes 
i nosaltres també però malau-
radament no es pot trobar 
una solució. Ens sap greu 
trobar-nos al mig d’aquesta 
polèmica, el Catalònia és un 
club amic i amb el que tenim 
bones relacions. Per acabar, 
dir que no estem d’acord amb 
certes parts del comunicat que 
ha fet el Catalònia”.

TERCERA CATALANA
Presentació de la temporada 21/22 de la 
Unió Esportiva Campredó
Dissabte 25 de setembre, al 
camp municipal La Forja de 
Campredó es va fer la presenta-
ció de la temporada 2020-2021 
de la UE Campredó.  Enguany 
el club campredonenc disposa 
d’equips a futbol 7: prebenja-
mins, benjamins i aleví.  I tam-
bé recupera el futbol 11 amb un 
equip d’infantil. Continua l’equip 
de futbol 7 femení i l’equip de 
futbol sala (actual campió de la 
Lliga de Futbol sala de les Terres 
de l’Ebre).
La presentació de la temporada 
va servir perquè la nova presi-
denta de l’entitat, Lorena Puen-
te, també jugadora de l’equip 
de futbol femení, es presentés a 
l’afició. 

Des de l’Ajuntament de Campre-
dó “ens felicitem que Lorena hagi 
assumit aquesta responsabilitat; 
una dona valenta, amb vocació 
de servei i estima per l’esport. Li 
desitgem molta sort i encerts!”.
Des del consistori campredo-
nenc “mantenim el compromís 
de realitzar les millores i el man-
teniment de les instal·lacions es-
portives i de buscar sempre de 
millorar-les”

CF JESÚS 
CATALÒNIA

A LA FATARELLA
El Sant Jaume ja 
jugarà diumenge 
El Sant Jaume no ha disputat 
cap dels dos partits que fins al 
moment s’han jugat a Quarta 
catalana. Al club del Montsià li 
mancava acabar de tancar la in-
corporació de diversos jugadors 
i, per tant, no havia presentat en-
cara les fitxes que disposava. En 
les dues setmanes anteriors, el 
Sant Jaume va comentar la seua 
situació al rivals que tenia en les 
dues primeres jornades, Jesús i 
Maria B i Catalònia B i tots dos 
van acceptar la suspensió del 
partit. Però ja no podia haver-hi 
una tercera suspensió perquè 
això suposa, reglamentàriament, 
exclusió de la competició. A ho-

res d’ara, segons aquest dime-
cres van informar fonts de la UE 
Sant Jaume, ja s’han pogut fer 
les incorporacions i es presenten 
les fitxes i, per tant, diumenge la 
tarde l’equip disputarà el primer 
partit, al camp de la Fatarella. 
“Ens quedaran encara un parell 
de jugadors per confirmar però 
per aquest diumenge ja ho te-
nim solucionat i ja podrem dis-
putar la confrontació”, deia An-
ton, el tècnic de l’equip. 

CF ULLDECONA
Incorporació del porter 
Carlos Panisello
El porter Carlos Panisello (Alde-
ana) ha fitxat aquesta setmana 
amb l’Ulldecona. Precisament, 
diumenge es van enfrontar l’Al-
deana contra l’Ulldecona. I este 
era el fitxatge que vam avançar 
dilluns a Minut 91, tot i que, en el 
moment de la gravació del pro-
grama de Canal Terres de l’Ebre, 
encara no es podia confirmar. 
D’altra banda, aquesta setmana 
també han hagut altres novetats 
a l’Ulldecona, com han estat les 
baixes de Kazu i de Miquel Ca-
llarisa que no van acceptar la 
proposta que els va fer el club 
per seguir. Kazu ja va tenir una 
proposta d’un altre club el di-

marts però, de moment, no té 
previst jugar. Miquel Callarisa ha 
fitxat amb el Godall club al qual 
ja va estar fa unes temporades.  
De moment, l’Ulldecona ha in-
corporat també a Jona (Torre-
forta). Es gestiona poder fer dos 
fitxatges més en breu. Dimarts 
el nou tècnic Xavi Castillejos ja 
va dirigir el primer entrenament. 

DISCULPES DEL 
DELEGAT DE LA 
SÉNIA 
El delegat de la Sénia, Héctor 
Navarro, va ser sancionat amb 
17 partits després de la inci-
dència de la primera jornada a 
Bítem. Passada una setmana, 
el delegat ha volgut pública-
ment disculpar-se: “el que va 

succeir és injustificable i ho la-
mento de veritat. He passat un 
dies complicats i el que vull és 
disculpar-me. Demano discul-
pes als socis i aficionats del CF 
la Sénia perquè el club no me-
reix viure una situació com esta. 
També em vull disculpar amb el 
Remolins-Bítem, amb els seus 
jugadors, directiva, cos tècnic 
i afició. Així mateix, disculpes 
al comitè tècnic d’àrbitres i, en 

concret, a l’àrbitre d’aquell partit. 
Vaig presentar la dimissió i, tot i 
que la junta no me la va accep-
tar, he de dir que assumeixo la 
sanció i que, d’alguna manera, 
faig un pas al costat. Més enda-
vant ja decidiré que faré”.
La Sénia també va informar que 
no presentaria cap al.legació al 
comitè d’Apel.lació sobre la de-
cisió  que va prendre el de com-
petició. 

Kazu i Miquel Callarisa 
han estat baixa. 

Callarisa ha fitxat
amb el Godall 

El delegat de la 
Sénia es disculpa 

públicament per la
incidència de la 

primera jornada,
en el partit al

camp del Bítem

Lorena Puente 
és la nova presidenta 

de l’entitat

Els dos primers partits 
els havia ajornat
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4A CATALANA

LA CAVA B, 0
PINELL, 4

OLIMPIC B, 3
FATARELLA, 2

Eulogio, de la Cava B: “la prime-
ra meitat va ser igualada, arri-
bant-se al descans amb el 0-0. 
A la represa va seguir la igualtat 
fins que el Pinell va marcar el 
0-1. A partir de llavors ells es van 
fer amb el control del joc i na-
tros ja vam estar una mica pre-
cipitats, sobre tot quan teníem la 
pilota, de cara a la culminació de 
les jugades. El Pinell va portar el 
partit on ell volia i va saber sen-
tenciar quan avançada la represa 
va fer el 0-2 i després el 0-3. Fe-
licitar el Pinell per la victòria, a la 
segona meitat es va imposar. És 
un bon equip, amb aspiracions. I 
va demostrar-ho”.
Blai, delegat del Pinell: “un partit 
on el Pinell va ser molt superior 
a un rival molt voluntariós com 
la Cava, que no va desagra-
dar. Va ser una primera meitat 
sense gols però amb ocasions 
clares del Pinell però que no es 
van aprofitar. A la represa, aviat 
vam fer el 0-1 i després va ha-
ver més encert i es van concretar 
les altres ocasions. L’equip va fer 
una bona imatge, com contra 
l’Ametlla però amb més encert. 
Victòria va ser justa contra un 
bon equip”. 

Emilio Pedrola, de l’Olímpic: “la 
primera part fou molt disputada 
amb moltes alternatives. Fruit 
d’un lliure directe l’equip visitant 
es va avançar als últims minuts 
del la primera part i així es va ar-
ribar al descans. A la represa na-
tros vam jugar en molta més in-
tensitat i d’aquesta manera vam 
remuntar amb el 3-1. Ja al final 
els visitants tornaven a fer gol 
de lliure directe molt ben exe-
cutat i posant el definitiu 3-2”. 
Eulogio, directiu de la Fatarella: 
“com vam dir la setmana pas-
sada, anem recuperant efectius 
(tot i que dissabte encara falta-
ven el capi Rius i el central Nil). 
Una primera part molt distre-
ta i en què la Fatarella va jugar 
bé i així ho reflectia el marca-
dor amb el 0-1. A la represa va 
baixar el ritme (es nota la falta 
d’entrenaments) i l’Olimpic ho 
va aprofitar per remuntar amb 
el 3-1. No obstant La Fatarella 
va reduir distancies a darrera 
hora. En resum, una part per 
cada equip. De cara als pròxims 
partits esperem seguir en la línia 
ascendent i aconseguir els pri-
mers punts”.

GANDESA B, 5
LA GALERA, 1

XERTA, 2
J I MARIA, 0

EBRE ESCOLA B, 0
CAMARLES B 1

AMETLLA B, 1
GINESTAR, 2

Sergi Vidal, del Gandesa B: “vam 
començar sent dominadors del 
joc i això va suposar crear bas-
tantes ocasions i poder marcar 
els 2 gols. Ells van tenir alguna 
sortida i en un centrexut van fer 
el 2-1. Va ser el moment en què 
més ens van apretar. Al minut 40 
a un jugador de la Galera se li 
va sortir l’espatlla i el partit es va 
haver aturar. Ja a la segona mei-
tat vam seguiu dominant i vam 
fer aproximacions amb el penal 
i els altres gols que van ampliar 
l’avantatge”.
Laura Matamoros, entrenado-
ra de la Galera: “van haver dues 
parts ben diferenciades. Durant 
el partit el domini del joc va ser 
del Gandesa, però nosaltres a la 
primera meitat vam saber com-
petir i vam aguantar, tot i els dos 
gols rebuts. Vam fer el 2-1 i ens 
vam posar al partit fins que poc 
abans del descans es va lesionar 
un jugador nostre, amb l’atura-
da del joc, i a més cal afegir al-
tres que teníem molèsties. I la 
represa va ser una altra història. 
Nosaltres no vam competir ni en 
l’aspecte físic ni el tàctic i ells van 
passar-nos per sobre, marcant 
els altres gols”.

Des del FC Xerta: “partit que es 
presentava molt complicat i ho 
va ser. L’inici fou igualat. Poc a 
poc vam generar perill i al 25 
vam fer l’1-0. I abans del descans 
ampliàvem l’avantatge aprofitant 
una indecisió de la seva defen-
sa. En el primer temps el rival no 
havia tingut cap ocasió però rà-
pidament al segon el partit es va 
complicar quedant-nos amb 10. 
Tot i això l’equip es va saber de-
fensar. En els instants finals fins i 
tot vam tenir alguna possibilitat. 
Destacar l’esforç i l’actitud en-
front d’un bon rival”. David Tor-
res, del Jesús i Maria B: “va ser un 
partit en què ens va costar adap-
tar-nos al terreny de joc, tot i això 
vam competir fins el final. A la 
primera meitat, dos gols en deu 
minuts ens van penalitzar molt. A 
la represa el seu porter va ser ex-
pulsat i natros vam tenir un parell 
d’opcions per entrar en el partit. 
No va poder ser. En definitiva, 
el partit ha de servir d’experièn-
cia; som un equip molt jove. Ens 
vam enfrontar a un rival que se-
gurament estarà a la part alta de 
la taula i que a casa perdrà pocs 
partits. Content de l’actitud i del 
nivell competitiu dels jugadors”.

Miki, de l’Ebre Escola: “partit 
molt igualat, a la primera meitat 
natros vam crear alguna ocasió 
més clara que ells. A la represa, 
arran d’un desajust en defensa 
nostre ens van fer el gol. Vam 
intenbtar reaccionar però va 
costar i és que el partit, en ge-
neral, va ser molt travat”.
Per la seua part, Florin, del Ca-
marles B: “partit bastant igualat, 
sobre tot a la primera meitat, 
quan potser ells van estar millor, 
pressionant més amunt i acu-
mulant més jugadors davant. 
Això ens va obligar a sortir més 
a la contra. Ells van tenir un pa-
rell d’ocasions i natros un parell 
de situacions però va faltar en-
cert en la darrera passada. A la 
represa, nosaltres vam canviar 
una mica el sistema, amb 3 cen-
trals, i vam estar millor, fent el 
0-1 i tenint diverses contres per 
sentenciar. Al final vam acabar 
patint però sumant una victòria 
important per la confiança”. 
Va ser el primer triomf del Ca-
marles B, equip que en la jor-
nada vinent visitarà la Galera. 
L’Ebre Escola B es desplaça 
demà al camp del Jesús i Maria, 
en la tercera jornada. 

Jordi Subirats ‘To’, de l’Ametlla 
B: “va ser un partit en què ens va 
costar adaptar-nos davant d’un 
Ginestar ben plantat al camp. Ells 
ens van fer el 0-1 a la primera 
part i van tenir una altra ocasió. 
Nosaltres no vam estar bé tot i 
tenir possibilitats amb un parell 
de trets exteriors i una ocasió de 
Joan. A la represa, vam inten-
tar reactivar l’equip. Semblava 
que estàvem més posats però el 
Ginestar va  anar recuperant el 
control i va tenir una bona oca-
sió i, a més, va fer el 0-2. Vam ar-
riscar i Àlex va fer un gran gol; a 
més vam crear un parell de situa-
cions al final. Però no vam poder 
empatar.  Hem de seguir com ho 
estem fent en els entrenaments, 
amb bona actitud. Felicitar el 
Ginestar pel plantejament i per 
la victòria”. Morales, del Gines-
tar: “vam fer un bon partit davant 
d’un equip jove i molt lluitador. 
Vam estar ben posats al camp i 
vam traure profit del sistema. Ells 
a la represa van posar més da-
vanters i natros a la contra vam 
fer el 0-2 i vam tenir un parell 
d’opcions més. Ja al final ens van 
fer l’1-2 però vam saber aguantar 
el resultat. El triomf va ser just”. 

TIVENYS, 4
ALDEANA B, 2
El Tivenys va remuntar i va gua-
nyar el filial de l’Aldeana (4-2). El 
local Adama va ser clau amb el 
seu hat tric a la represa. 
El partit es va disputar en Festa 
Major en honor a Sant Miquel. 
El Tivenys va començar pressi-
onant molt amunt i tancant al 
rival a prop de la seua àrea. Però 
amb els minuts, l’Aldeana es va 
anar afiançant i va obrir-se tenint 
un parell de contres i marcant el 
0-1 arran d’un llançament de 
banda. El Tivenys va reaccionar 
i Omar, en posició dubtosa, va 
establir l’empat abans de des-
cans. A la represa, l’Aldeana va 
créixer i una bona jugada per la 
dreta va suposar el gol de Marc. 
Amb l’1-2, els aldeans van refer-
mar la seua bona feina defensi-
va i el Tivenys va acusar el gol 
rebut. I va fer canvis. Quan pitjor 
estava el conjunt d’Ignasi, Ada-
ma va empatar a la sortida d’un 
córner. Poc després, una contra 
liderada per Chiqui va significar 
el 3-2, amb bona culminació 
d’Abama, que també amb assis-
tència de Chiqui (va assistir en 3 
gols), va establir el 4-2 definitiu. 
Victòria treballada del Tivenys 
davant d’un rival molt lluitador. 

PERELLÓ B, 0
MASDENVERGE, 1
Martí, del Perelló: “va ser un par-
tit molt semblant al de la Cava, 
de la primera jornada. Vam es-
tar molt ben plantats al camp i, 
tot i que el Masdenverge va ser 
una mica superior i va tenir més 
oportunitats, natros també vam 
tenir-ne per a poder marcar. Ells 
ens van fer el 0-1 a la represa i 
després ja va ser més complicat 
encara que l’equip va lluitar i va 
treballar fins el final, amb bona 
actitud”. 
Cristian, del Masdenverge: “va 
ser un partit incomode per a na-
tros. El Perelló és un equip jove 
amb ganes de treballar i que 
defensivament va estar orde-
nat. Ens va costar mot. Malgrat 
això, l’important fou mantenir la 
porteria a zero i assolir la victò-
ria. També crec que a la primera 
meitat vam tenir unes aproxi-
macions que si les haguéssim 
aprofitar el partit s’hagués obert 
més. No va ser així i ells van 
anar creixent i a la represa es 
van igualar les forces i el partit 
va estar incert. Crec que, tot i 
que no va ser un bon partit nos-
tre, la victòria la vam merèixer, 
admetent que el Perelló ens va 
complicar molt el partit”. 

BREUS

1. Gandesa
2. Masdenverge
3. Xerta           
4. Olimpic
5. Pinell
6. Tivenys
7. Ginestar
8. Camarles
9.Ametlla
10. Ebre Escola
11. Perelló
12. La Galera
13. La Cava
14. S Jaume
15. Catalònia
16. J i Maria
17. Aldeana
18. Fatarella

9
8
4
6
6
6
4
1
3
1
0
2
0
0
1
0
2
3

1
1
0
3
2
4
3
2
4
2
1
6
4
0
3
2
8
10

6
6
6
6
4
4
4
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. quarta. 2 jornada

Perelló-Masdenverge 0-1
Ametlla-Ginestar          1 - 2
Tivenys-Aldeana           4-2
Gandesa-La Galera 5 - 1
La Cava-Pinell  0-4
Ebre E-Camarles          0 -1
Olimpic-Fatarella  3-2
Xerta-J i Maria  2-0
S Jaume-Catalònia              sus

* L’Olímpic està darrera de 
tancar la plantilla. Està cos-
tant poder fer-ho. De mo-
ment, ha incorporat a Raúl 
(Fabara), Salva Gómez (ex-
Pinell), Cristian (juvenil), De-
nis (Camp Clar) i Boualka i 
Abdo (filial). Falten més juga-
dors per arribar.
* Monforte, que va començar 
la pretemporada al Santa Bàr-
bara, ha fitxat amb la Cava. 
* Miquel Callarisa (Ulldecona) 
ha estat baixa a l’Ulldecona i 
ha fitxat amb el Godall amb 
qui jugarà al camp de l’Olim-
pic, diumenge. 
* Este cap de setmana co-
mença la lliga a Tercera. Dis-
sabte: Flix-Tortosa; Ametlla-J 
i Maria; S Bàrbara-Amposta; 
Roquetenc-Catalònia; Rapi-
tenca-Gandesa. Diumenge: 
Alcanar-Benissanet; Corbe-
ra-la Cava i Olimpic-Godall.

Dissabte: Gandesa-Tivenys 
( 1 5 . 3 0 h ) ; C a t a l ò n i a -X e r t a 
(16.30h); Perelló-Olimpic (18h);
Aldeana-Ametlla  18h; J i Ma-
ria-Ebre E (19h). 

Diumenge: Fatarella-S Jau-
me (16h); La Galera-Camar-
les (17h); Pinell-Masdenver-
ge  (17 h) i Ginestar-la Cava 
(17h).

PROPERA JORNADA 4A CATALANA
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La Copa Yamaha Blu Cru ja té 
el seu campió. El canareu Iker 
García (ARC Motor University 
Team) es va proclamar el cap 
de setmana del 19 de se-
tembre vencedor en la sexta 
prova disputada al circuit de 
Barcelona Catalunya, després 
de fer una primera posició en 
la primera cursa i una sèpti-
ma en la segona. Iker Garcia 
va aconseguir sumar la pun-
tuació necessària per asse-
gurar-se el títol, sumant un 
total de 180 punts, després 
de les sis proves disputades 
per aquest ordre a Misano 
(Itàlia), Donington  (Gran Bre-
tanya), Assen (Països Baixos), 
Most (República de Txèquia), 
Magny Cours (França), Bar-
celona (Catalunya).

BREUS

*HANDBOL CLUB PERELLÓ. 
Victòria del sènior contra el Vendrell en el darrer partit amistós 
(12-23). Les perellonenques van dominar en tot moment i es van 
imposar físicament. Destacar la bona defensa i els contraatacs 
que foren efectius. El cap de setmana vinent s’inicia la lliga 1a ca-
talana a casa del Lleida Pardinyes. (imatge: Facebook HC Perelló)
*FUTBOL SALA. 
El pròxim dia 02 d’octubre començarà la Lliga Territorial de Fut-
bol Sala de les Terres de l’Ebre. Una lliga organitzada per AFSTE 
i adherida a la Federació Catalana de Futbol Sala. Aquesta nova 
temporada estarà composta per 11 equips del territori ebrenc 
com, entre altres, Rasquera, Benifallet, Roquetes, Deltebre, Ca-
marles, Campredó i Tortosa. El campió de la lliga tindrà la opció 
de poder ascendir a jugar a la segona divisió nacional de Cata-
lunya.
*BITLLES. LA GALERA CAMPIÓ TARRAGONÍ
El passat cap de setmana s’han celebrat, per primera vegada, els 
Campionats Territorials de Clubs de bitlles catalanes. Els equips 
campions en cada província han estat el Siuranenc d’Horta a Bar-
celona, Perxa d’Astor A a Girona, Nayox Tàrrega a la província de 
Lleida i la Galera B ha estat el campió tarragoní.

L’HC Perelló inicia la lliga

XV Pujada al Montsià
HANDBOL

Empat a casa (30-30)
CLUB HANDBOL AMPOSTA

Iker Garcia, 
campió de la 

Copa d’Europa

ALCANAR

El sènior masculí del Centre 
Esports Tortosa va disputar 
un 3x1  a Tarragona. Van ser 
els últims partits de pretem-
porada. Contra el CH Tarra-
gona, els tortosins es van im-
posar per 17 a 24, en un partit 
amb dues parts diferenciades. 
En el segon partit, triomf del 
CE Tortosa contra el Sants 
per 20-36.
El juvenil masculí va fer tam-
bé un 3x1, en este cas a Am-
posta on va guanyar per 12-
14 a l’equip local i va perdre 
contra el Vendrell per 13-17.
Per la seua part, l’infantil 
masculí va disputar un partit 
amistós a la pista del CH Am-
posta. L’equip local va vèncer 
per 21-18. 

L’Amposta Lagrama va empatar 
en el primer partit a casa (30-
30) contra el Levante. 
L’Amposta va dominar els pri-
mers minuts de les dues prime-
res parts, mentre que el Levante 
fou capaç d’igualar l’encontre al 
final dels dos períodes.
14-16 era el resultat al descans 
del matx. 
En la recta final del duel, el Le-
vante aconseguia empatar quan 
faltaven quaranta segons per la 

finalització. 
Fou una confrontació en què els 
dos equips van tenir les seves 
possibilitats d’emportar-se la 
victòria, en tenir tots dos opci-
ons amb la possessió de pilota. 
Finalment el marcador no es va 
moure i el partit acabaria amb 
l’esmentat 30-30.
Destacar l’aportació de la jove 
jugadora, encara en edat juve-
nil, Rut Pagà. Demà dissabte, 
desplaçament a Castelló.

Centre Esports 
Tortosa

Aquest 26 de setembre de 
2021 es va celebrar la XV pu-
jada al Montsià, després del 
parèntesi de la pandèmia. En-
guany el lema de l’organitza-
ció portava un missatge que 
vol ser d’esperança, ànim i 
força per tota la població “di-
fícil, no vol dir impossible”. El 
guanyador de la prova de la 
categoria absoluta masculí 
(30 km) fou Agus Juan-Camps 
Castell del Centre Excursi-
onista Ulldecona, que es va 
proclamar campió invertint 
un temps de 3:08:40 h. Se-

guidament, en segona i ter-
cera posició respectivament 
van entrar el canareu Andreu 
Queralt Queralt i Oriol Güell 
Villar. Cal destacar que Andreu 
fou el primer local a arribar a 
meta, acompanyat al podi lo-
cal per Mireia Fibla Ferrer que 
va aconseguir la primera po-
sició local.  El pòdium femení 
d’aquesta mateixa categoria 
va estar format per l’Ingrid 
Ruiz Sánchez de l’Associació 
Esportiva Matxacuca seguida 
de l’Alba Alemany Esteve i de 
la Maria Elena Ferreres.

Reconeixement del 
CF Camarles a Arantxa Salvadó

Arantxa Salvadó va culminar fa 
unes setmanes una excel·lent 
i regular actuació a l’Open 
d’Espanya de Maratón BTT, 
proclamant-se campiona amb 
molta solvència. La ciclista 
camarlenca del Gobik Fac-
tory Team, va arribar a l’última 
cita amb una bona renda a la 

classificació general. Per este 
motiu, el Club Futbol Camar-
les, abans del partit amistós 
que va disputar dissabte passat 
contra la Rapitenca, li va fer un 
reconeixement a l’esportis-
ta camarlenca amb una placa 
commemorativa per destacar 
els seus grans resultats.

CAMPIONAT DE 
FUTBOL 
VETERANS
Este mes han quedat ober-
tes ja les inscripcions per al 
Campionat Futbol Veterans 
Terres de l’Ebre. Desprès de 
una temporada i mitja sense 
competir, ara ja, normalitzat 
el tema del COVID, es torna 

a rependre la competició.  Al 
mes d’Octubre  s’iniciarà la 
lliga i a finals de l’any 2021 
es disputarà la Copa.  “Si tot 
va com esperem a final de 
temporada 2021-2022 tor-
narem a fer la Cloenda de 
la Temporada, acte que ja fa 
dos temporades que no hem 
pogut realitzar i que afortu-
nadament tornarem a cele-
brar”.
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• 1 conill mitjà tallat en trossos
• 4 cebes blanques grosses
• 1 bitxo
• 1 fulla de llorer
• pebre vermell dolç
• sal i pebre
• oli d’oliva
• romer

Es salpebra el conill i es posa 
oli en una paella, de manera 
que quedi la base coberta.
Quan l’oli és calent, s’hi po-
sen els trossos de conill; 
s’ha de procurar que quedin 
daurats.
Es posa el conill dins una 
cassola de fang. Es pela i ta-
lla la ceba a làmines fines i 

CONILL
AMB CEBA

PREPARACIÓ:  INGREDIENTS 4 PERSONES:  s’afegeix a la cassola amb 
el llorer, el bitxo, la sal 
i el pebre, i es va coent 
a foc lent. Quan la ceba 
està estovada s’hi afegeix 
el pebre vermell dolç. Es 
segueix coent fins que la 
carn estigui tendra, uns 30 
minuts.
Bon profit!
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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

Vivim temps delicats 
pel que fa a la feina, 
però no et va tan 
malament. Si ho 
necessites, tindràs 
suport dels teus su-
periors. Tens ambició 
i això t’ajudarà a 
avançar.

aquari
21/01 al 19/02

Vols passar pàgina 
d’alguns assumptes, 
però abans de fer-ho 
hauràs d’acceptar el 
que t’ha tocat viure. 
Un amor del passat, 
sembla que es fa 
present des de la 
distància.

sagitari
23/11 al 21/12

Tens projectes pel 
que fa a l’habitatge, 
valora diferents 
opcions. Amb una 
amistat seguiu sense 
tancar un capítol 
d’atracció entre 
ambdós. Potser cal-
drà fer alguna cosa.

escorpí
24/10 al 22/11

Una atracció fatal no 
et deixa dormir. Si 
tens parella, valora 
la situació abans 
de vessar-la. Un as-
sumpte professional 
sembla que encara 
demana un temps 
més d’espera.

balança
24/09 al 23/10

Algú de la família 
podria fer-te perdre 
els papers i la teva 
educació habitual, 
no caiguis en el pa-
rany. Una escapada 
de cap de setmana 
t’ajudarà a prendre 
decisions.

àries
21/03 al 20/04

Mercuri retrògrad 
a Casa VII, inclina a 
repetir patrons en 
l’àmbit de la parella 
i social. Si alguna 
cosa no va bé amb 
els altres, observa la 
situació i aposta pel 
diàleg.

cranc
22/06 al 23/07

Més trobades fami-
liars amb persones 
d’edat avançada. 
Despeses en articles 
de la llar o per fer 
reparacions. Estàs 
més sensible i ho 
aprofites per fer 
alguna cosa creativa.

verge
24/08 al 23/09

Penses molt en 
una persona que 
t’atrau, però abans 
de posar-hi més 
energia, assegura’t 
que els dos cerqueu 
el mateix. Adeqües 
la teva economia per 
estalviar una mica.

taure
21/04 al 21/05

Vols millorar la dieta 
i alguns hàbits. 
Possible oportunitat 
per poder accedir 
a un lloc de treball 
que creies perdut. 
Necessitat de for-
mar-te per avançar 
professionalment.

peixos
20/02 al 20/03

Pots conèixer una 
persona que t’enci-
sarà i a la que et sem-
blarà que coneixes 
de sempre. Entren 
noves amistats amb 
les quals compartiràs 
filosofia de vida i 
algunes creences.

lleó
24/07 al 23/08

A la feina caldrà 
deixar les coses 
clares per evitar mal-
entesos que podrien 
perjudicar-te. Potser 
hauràs de fer costat 
a un germà o germa-
na que passa per un 
moment delicat.

bessons
21/05 al 21/06

Compte de no caure 
en l’obsessió per 
assumptes del pas-
sat. Està bé recordar 
però no t’autofla-
gelis. Si tens fills, és 
un període per fer 
reajustaments en la 
seva educació.

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. 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

JOVENCITAS, 
MADURITAS 

GUAPAS  MUY  
COMPLACIENTES 

24 H 
DISPONIBLE

680 239 519

AMPOSTA
CASA DE LATINAS

TORTOSA
SEXO, MASAJES Y 

MUCHO MÁS.
LLAMANOS

M A R T I N A
6 3 2  1 4 6  3 8 6

SEXO MASAJES Y 
MUCHO MÁS...

CON UNA 
HERMOSA 

LATINA JOVEN

667 250 912

¡Ven a
DISFRUTAR!

TORTOSA
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El passat divendres, Cinta 
Accensi, va presentar el seu 

darrer llibre “Els apunts d’en 
Rafael” in situ, als Jardins del 
Príncep, l’antic Balneari del 
Porcar. 

Els apunts d’en Rafael” és 
el seu tercer llibre. D’on ve 
aquest interès per donar a 
conèixer el nostre patrimo-
ni? 
Tot va començar l’any 2010 tre-
ballant al Bau, amb l’historiador 
Joan Hilari Muñoz, me va dir: “a 
l’arxiu comarcal hi ha molts llibres 
que parlen d’economia local, po-
dries fer recerca i publicar llibres”, 
ell me va ajudar i guiar. En arribar 
a l’arxiu vaig conèixer al director 
Albert Curto que me va encorat-
jar a fer recerca sobre la taula de 
canvi entre altres llibres.
Cal conèixer per després es-
timar...
I tant, la millor manera d’estimar 
el nostre patrimoni és conèi-
xer-lo. Actualment com a profes-
sora d’economia de l’Institut Des-
puig porto als alumnes a l’arxiu i 
intento ensenyar-los a fer recerca 
sobre la història local, ja que per 
mi és quelcom apassionant.
Disposa d’un talent espe-
cial a l’hora d’aproximar el 
passat  a l’actualitat, sobre-
tot amb temes que semblen 
una mica feinosos com és el 
cas de l’origen de la Banca 
Pública o la ruta de la Tau-
la de Canvis. Però, el seu 
llenguatge proper i travat 
d’anècdotes ens empeny i 
endinsa cap al nostre passat.
Cert, captar l’atenció del públic 
objectiu, mitjançant anècdotes 
i historietes (que són totes reals) 
fruit de la recerca i explicar-les 
amb símils amb l’actualitat, com 
si la línia del temps és creues... és 
brutal... sent totalment entene-
dores quan faig exemplificacions 
entre el passat i el present.
Ens caldria aprendre a ob-
servar el passat per enten-
dre millor el present i inten-
tar anticipar el futur. Una 
tasca possible perquè la his-
tòria es repeteix, almenys 
dues vegades, si no més. “La 
primera vegada com una 
tragèdia, la segona vegada 
com una farsa”, va dir Karl 
Marx...

Sí, la recerca ens ensenya com 
ha estat el passat i ens permet 
aprendre ara en el present i pel 
futur, la llàstima és que les histò-
ries se repeteixen i com a societat 
no evolucionem lo que deuríem.
Com explica al seu llibre, La 
Taula de canvis i dipòsits de 
la ciutat de Tortosa (Cosse-
tània), es va crear la Taula 
de Canvis per evitar la cor-
rupció.
Efectivament va haver-hi corrup-
ció, funcionaris de la casa de la 
vila (Ajuntament) on el clavari (el 
que té la clau de la caixa) junta-
ment amb els escrivans i altres 
oficis (que devien custodiar els 
llibres) van perdre la memòria i 
van robar els diners, fent desapa-
reixent els llibres comptables per 
a què ningú que havia fet els di-
pòsits els pogués reclamar. I com 
havien deixat allí a la Casa de la 
Vila que era el primer banc públic 
que va existir, els diners en forma 
de dipòsit sense cap document 
que ho acredités, com que no 
van aparèixer ni els llibres ni els 
diners, van perdre tot dret...
Una amnèsia col·lectiva? 
Sembla un acudit, no?
(riu) Sí, però és real. En un altre 
lloc potser hi hauria hagut una 
revolta social, però tenint en 
compte el context històric i so-
cial, això no va passar, ja que era 
un període on la justícia era total-
ment inquisitiva i teníem la figura 
del botxí local “Joan Gabriel de 
les Fantasies”... Imagina com de-
via torturar per rebre aquest so-

brenom, com per anar i reclamar!
El seu darrer llibre, Els 
apunts d’en Rafael (Visitur), 
es divideix en  dos parts: la 
primera ens parla del  Ma-
nantial  d’en Porcar com a 
embotelladora d’aigua per 
ús terapèutic fins a ser un 
Balneari amb balls, teatre... 
Un referent com emprene-
doria i un referent d’oci amb 
molta activitat social. Tot un 
luxe per aquella època!
Ben cert. Un dels personatges a 
destacar d’aquell període fou el 
seu impulsor, Manuel Porcar i Tió. 
El definiria com un visionari, un 
emprenedor. Polític, empresa-
ri, batlle de Barcelona... Va saber 
veure la riquesa de la nostra terra, 
la nostra matèria prima, i va saber 
explotar aquell indret com nin-
gú... Amb l’oli va treure or, i amb 
el Balneari i la seva aigua medi-
cinal va treure reconeixement, 
premis en diferents països per 
aquella aigua i renom. La llàstima 
a ser que els seus descendents 
no van heretar el seu talent i no 
van saber conservar aquest gran 
patrimoni.
Un treball de minuciosa re-
cerca i de col·laboració amb 
la néta de l’administrador 
del Balneari.
La néta de l’Administrador del 
Balneari, la senyora Dolores Mar-
ro, té una col·lecció privada de fo-
tos, cartes, postals, etiquetes del 
Balneari, que amb molta gene-
rositat va compartir amb mi per 
poder fer la present recerca.

Els documents posen de manifest 
múltiples fets: el primer és que la 
gestió del Balneari era dirigida per 
correu pel propietari i el seu avi 
que era l’Administrador era l’en-
carregat d’executar les ordres. El 
segon fet que destacaria, són les 
postals del seu avi amb clients per 
diferents ciutats europees... Tam-
bé anècdotes que recorda, a tall 
d’exemple: “quan era petita el seu 
avi marxava i viatjava per comer-
cialitzar l’oli així com per buscar 
companyies de teatre, actors de 
renom... amb la finalitat que ac-
tuessin al teatre i oferir una car-
tellera innovadora i diferent. Mar-
xava tot ben vestit, i quan estava 
aquí anava amb la roba habitual 
dels pagesos del temps”, i ho do-
cumenta amb fotografies”... Una 
passada!
Passat els  anys l’edifici es 
converteix en un noviciat i 
una escola i ara en museu 
d’escultures  de Santiago 
de Santiago, i aquí també 
compta amb l’estimada aju-
da, per la interpretació de 
cada escultura, del seu pro-
pi escultor, Santiago de San-
tiago, a través de Rafael Pa-
nisello, lo guia del museu.
Quan tenia 18 anys vaig treballar 
al Museu, substituint les vacances 
del senyor Rafael, el funcionari 
públic que el regentava. Aquell 
home era un àngel, per ajudar-me 
a treure’m quatre propines  me 
va explicar en detall el parc, tant 
la botànica com el conjunt es-
cultòric, tal com el mateix escul-
tor Santiago de Santiago li havia 
explicat a ell abans de la inaugu-
ració del parc, jo anava prenent 
nota com una bona estudiant, i li 
anava preguntant tot  lo que  me 
venia al cap. Han passat més de 
vint anys i al trobar els apunts vaig 
pensar que era una negligència 
no fer un llibre i escriure l’expli-
cació de cada composició, i per 
donar-li les gràcies per la genero-
sitat que havia tingut amb mi.
Una mena d’homenatge?
Si, perquè fent-me partícip del 
seu saber vaig decidir que el lli-
bre portaria el seu nom, sent un 
homenatge al seu record, ja que 
som el que deixem en el cor de 
les persones, i Rafael va deixar 
molts amics, amb la seva bondat 
i amor.
Vostè té unes quantes lli-

cenciatures  (ADE, Investi-
gació i Tècniques de Mercat, 
Grau i Màster en Dret, Post-
grau de Turisme especialit-
zat en Terres de l’Ebre…). La 
pregunta és: Com es passa 
de ser un territori amb un 
passat d’esplendor a parlar 
ara de despoblament?
Si agafem les dades de l’IDES-
CAT 1 comparant dades de 1998 
al 2020  veiem  que les  dos  co-
marques que tenen un descens 
de la població tenint en compte 
el paràmetre geogràfic, habitant 
per quilòmetre quadrat, són la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta, les 
altres  dos  comarques Montsià i 
Terres de l’Ebre en  este  període 
NO tenen despoblació.
Per què?
Les raons poden ser múltiples, 
però les més lògiques serien la 
falta d’oportunitats laborals per la 
gent jove, la piràmide poblacio-
nal envellida... entre d’altres, però 
crec que aquest terme pot ser re-
versible, ja que l’atractiu i poten-
cial turístic que jo li veig a aques-
tes comarques és brutal, de tal 
manera que s’hauria d’incentivar 
la iniciativa privada conjuntament 
amb polítiques econòmiques 
keynesianes on el sector públic 
(ja sigui ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions), incre-
mentés les inversions en la zona 
per incentivar el seu poblament i 
creixement econòmic. Tenint en 
compte la tendència creixent en 
el comportament de la població, 
on marxen de les grans ciutats 
buscant qualitat de vida i tranquil-
litat.
Altres projectes en ment?
Sí, espero en un anyet tenir el 
quart llibre enllestit, ja l’he co-
mençat, també serà fruit de la 
recerca sobre la història econò-
mica local que té molt per contar. 
Per tan noves històries venen i les 
altres ja escrites en el temps ro-
mandran.

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ   
“ELS APUNTS D’EN RAFAEL”

“LA MILLOR 
MANERA 
D’ESTIMAR EL 
NOSTRE PATRIMONI 
ÉS CONÈIXER-LO”
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