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EEls Consells Comarcals ebrencs, a través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), impulsen un ls Consells Comarcals ebrencs, a través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), impulsen un 

pla de sostenibilitat turística de la Reserva de la Biosfera, amb una inversió de 6,3 MEUR. Es tracta d’un pla que centra les pla de sostenibilitat turística de la Reserva de la Biosfera, amb una inversió de 6,3 MEUR. Es tracta d’un pla que centra les 

actuacions en les zones rurals per tal de permetre que incrementen els beneficis derivats de les activitats actuacions en les zones rurals per tal de permetre que incrementen els beneficis derivats de les activitats rrecreatives i turístiques, ecreatives i turístiques, 

que actualment es concentren més en les zones litorals.que actualment es concentren més en les zones litorals.  PP33

««Protegim lo Trabucador, Protegim lo Trabucador, 
Protegim lo DeltaProtegim lo Delta»»

«« Turisme Sostenible  Turisme Sostenible »»

Antoni Teixidó no 
seguirà com a 

mister de
 la Rapitenca

La lliga va acabar diumenge, amb l’ascens a Tercera divisió ja 
assolit. El tècnic Teixidó va anunciar que no continuarà a la 

banqueta rapitenca.

                     P17

Tortosa aprova 
la modificació 
pressupostària

L’Ajuntament destinarà 2,6 MEUR de romanent a obres de via 
pública, equipaments i promoció. El volum d’endeutament se 

situarà en 31,6 M€, al final del 2022, la xifra més baixa del consistori.

                     P4
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HOME, SOLITARI, BLANC, SENSE EDUCACIÓ
Aquest és el retrat dels joves 

assassins nord-americans 
com l’assassí d’Uvalde, Texas, 
que tenia 18 anys, igual que 
el recent tiroteig de Buffalo i 
tants altres.  
Per als joves nord-americans, 
les armes són alhora un objec-
te comú i una amenaça. De fet, 
els Estats Units és el país on hi 
ha més armes que habitants! Allí, 
qualsevol pot comprar una arma 
per caprici, per això prop de 400 
milions d’armes circulen actual-
ment al país que té 300 milions 
d’habitants. I per una bona raó, 
la segona esmena de la Consti-
tució dels EUA, la Carta de Drets, 
garanteix el dret a portar una 
arma. Recordo el meu últim viat-
ge als Estats-Units, ara fa 4 anys, 
un somni pels meus  60  anys, 
fer la ruta 66, i un xoc en pas-
sar per Texas... Al principi em va 
semblar bucòlic que la majoria 
d’homes i alguns nens portes-
sin el típic barret de cowboy, 
però en aturar-me a les diferents 
estacions de servei dels estats 

surenys, per omplir el dipòsit 
del 4x4 de lloguer que condu-
ïa, vaig veure que la majoria de 
cotxes i furgonetes aturades, 
portaven una mena d’escope-
ta ajustada al canvi de marxes... 
Ho vaig comentar al mateix bar 
d’una de les estacions de ser-
vei, amb un somriure forçat, per 
saber si hi havia algun perill... La 
majoria d’homes allí asseguts 
van riure i em van contestar que 
era per seguretat personal, que 
hi havia molta distància entre 
les granges, «Everything  is  big-
ger  inTexas» (Tot és més gran a 
Texas)... La resposta em va fer 
retornar a la meua adolescència, 
a la sèrie Falcon Crest! Vaig fugir 
de Texas amb la imatge de l’An-
gela Channing al darrere.
Així, a Texas, com a altres llocs, és 
molt fàcil aconseguir una arma. 
Encara que siguis un delinqüent 
habitual, pots  aconseguir  una 
pistola en una fira i sense ni tan 
sols presentar un document 
d’identitat! Els fabricants d’armes 
ho han entès bé i han produït 

EDITORIAL

més de 139 milions d’armes de 
foc durant els últims vint anys...
“Per l’amor de Déu, quan ens en-
frontarem al lobby de les armes? 
No em digueu que no podem fer 
res amb aquesta carnisseria”?, 
va dir el president nord-americà 
Joe Biden després d’aquest últim 
tiroteig.
Recordem que Joe Biden va 
prometre, durant la seua campa-
nya, fer d’esta causa una prioritat 
des del primer dia del seu man-
dat. A l’abril, el líder demòcrata 

va endurir la normativa sobre ar-
mes “fantasma”, kits d’armes que 
es poden fabricar a casa i parts 
de les quals es poden comprar 
en línia o produir amb una im-
pressora 3D, però no s’ha fet cap 
gran avenç  a nivell nacional, a 
causa de l’estreta majoria par-
lamentària dels demòcrates. Un 
altre fre i de gran magnitud és la 
National Riffle Association (NRA), 
aquest lobby molt poderós del 
port d’armes i que finança molts 
líders polítics republicans.

Manifest que s’ha llegit en la concentració 
que s’ha realitzat aquest dilluns 30 davant la Regió Sanitària 

Terres Ebre en rebuig de la imputació de Carmen Cabezas
Des de la Regió Sanitària 

Terres Ebre, com a 
extensió del Departament 
de Salut al territori, ens 
trobem aquí per a mostrar 
el nostre rebuig a la 
imputació de la Carmen 
Cabezas, ex-Subdirectora 
de Promoció de la Salut 
i actual Secretaria de 
Salut Pública, Adrià 
Comella, exdirector del 
Servei Català de Salut, 
Sara Manjón, directora 
de l’àrea d’Organització 
i Professionals del Servei 
Català de la Salut i Xavier 
Rodríguez, director de 
Serveis del Departament de 
Salut. 
La pandèmia de COVID-19 ha 
estat la pitjor crisi sanitària de 
les nostres vides. A Catalunya 
han mort més de 27.000 per-
sones per aquesta malaltia. La 

vacunació ha estat sense cap 
mena de dubte la mesura de 
salut pública més eficaç per 
a la seva prevenció, especi-
alment la de les formes més 
greus i la mortalitat associa-
da. 
El programa de vacunació 
enfront de la COVID-19 es va 
iniciar conjuntament a tota 
Catalunya el 27 de desem-
bre de 2020. El programa ha 
seguit sempre l’estratègia 
comuna per tot l’Estat espa-
nyol, elaborada pel Consejo 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. La prio-
rització dels grups a vacunar 
es va realitzar segons criteris 
ètics i d’evidència científica, 
començant per les persones 
més vulnerables i per aquelles 
amb un major risc d’exposició 
i de transmissió, seguides dels 
col·lectius amb una funció 

essencial per a la societat.
La primera etapa de la vacuna-
ció contra la COVID-19 va estar 
marcada per una disponibilitat 
limitada de dosis de vacunes i 
pels canvis generats deguts a 
problemes en el subministra-
ment, o les dificultats logísti-
ques que es van produir fruit de 
les modificacions del tipus de 
vacuna a utilitzar segons edat. 
Totes les modificacions que es 
van anar realitzant en l’estratè-
gia de vacunació les marcava 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, i el 
programa de vacunació a Ca-
talunya va seguir estrictament 
aquestes indicacions.
Aquesta campanya ha requerit 
l’esforç de milers de persones 
i ha posat de manifest la con-
fiança de la ciutadania en els 
professionals de la salut i la 
solidaritat de cadascú de no-

saltres envers la societat. Les 
cobertures vacunals a Catalu-
nya són de les més elevades 
del món, arribant al 91,2% de 
la població d’edat igual o su-
perior a 12 anys. A les Terres 
de l’Ebre hem administrat un 
total de més de 367.718 dosis 
de la vacuna contra la CO-
VID-19.
La Carmen Cabezas i la resta 
de professionals ara objecte 
d’aquesta investigació judici-
al han estat clau en l’èxit del 
procés de vacunació. El seu 
compromís professional i de 
servei a la societat son in-
qüestionables, igual que els 
de tota la resta de professi-
onals que han participat en 
aquest procés. Amb aquest 
escrit volem deixar palès el 
nostre més profund reconei-
xement i agraïment a la seva 
tasca. 
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 MÉS NOTÍCIES
NOU HOSPITAL
La plataforma per a un nou 
Hospital a les Terres de l’Ebre 
valora com a paraules i no fets 
la modificació de pressupost de 
l’ajuntament de Tortosa per a 
la compra dels terrenys (plana 
4). Es per això que ha presentat 
una instància per a personar-se 
com a part interessada a 
l’expedient administratiu del 
consistori.

IGUALTAT I 
FEMINISMES 
El Departament d’Igualtat i Fe-
minismes reforçarà els serveis 
de primera acollida i els serveis 
d’informació i atenció a les 
dones de la vegueria de Terres 
de l’Ebre amb una transferèn-
cia extraordinària de més de 57 
mil euros.

EDUCACIÓ 
Una trentena de famílies 
demanen a Educació obrir una 
nova línia de P3 a l’Escola del 
Temple. Denuncien que en les 
primeres assignacions no els 
ha tocat cap de les opcions 
escollides. 

La plataforma anomenada 
‘Volem escollir l’educació dels 
nostres fills i filles’, es van 
concentrar davant dels Serveis 
Territorials per a exigir una so-
lució. Des dels Serveis Territori-
als d’Educació els han demanat 
“paciència” fins que no es 
resolguin totes les matriculaci-
ons, tot confiant que es pugui 
trobar una solució “raonable” 
un cop quedin assignades les 
places. (ebredigital.cat)

TURISME
Els Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre

impulsen un pla de sostenibilitat turística amb 
una inversió de 6,3 milions d’euros

Els Consells Comarcals de les 
Terres de l’Ebre, a través del 
Consorci de Polítiques Ambien-
tals de les Terres de l’Ebre (CO-
PATE), impulsen un pla de soste-
nibilitat turística de la Reserva de 
la Biosfera. Un projecte que opta 
als fons europeus de recupera-
ció Next Generation, concreta-
ment a la convocatòria extraor-
dinària de plans de sostenibilitat 
turística en destinacions (2022-
2024), amb una inversió global 
de 6,3 milions d’euros.
El projecte inclou un total de 
22 actuacions que es centren 
en quatre eixos: transició verda 
i sostenible, millora de l’eficièn-
cia energètica, transició digital i 
competitivitat.
“Aquest pla serà una eina de 

transformació territorial, una 
eina que ha de permetre aplicar 
un model de turisme sostenible 
en el marc de la Reserva de la 
Biosfera i convertir-se en para-
digma de com el sector turístic 
és capaç d’exercir de palanca de 
canvi del territori”, ha explicat el 
president del Consorci de Polí-
tiques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (COPATE) i del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavi-
er Faura, que juntament amb 
el president del Consell Co-
marcal del Montsià, Joan Roig; 
la presidenta del Consell de la 
Ribera d’Ebre, Gemma Carim i 
la presidenta del Consell de la 
Terra Alta, Neus Sanromà, han 
presentat el pla. Es tracta d’un 
pla que centra les actuacions en 

les zones rurals de les Terres de 
l’Ebre per tal de permetre que 
incrementen els beneficis deri-
vats de les activitats recreatives 
i turístiques, que actualment es 
concentren més en les zones 
litorals.

21a piraguada lúdica i 
reivindicativa el 12 de juny

La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) espera amb es-
cepticisme la publicació del 
nou Pla Hidrològic de la conca 
de l’Ebre, que preveu al llarg 
de juny. L’entitat antitrans-
vasament no espera que el 
document introdueixi canvis 
substancials en la política del 
govern espanyol cap a l’Ebre 
que, segons recorden, priorit-
za els interessos de les grans 
companyies “hidroelèctriques” 
i “regants”. “Fan un procés par-
ticipatiu perquè hi estan obli-
gats. Això els ajuda a omplir-se 

la boca de que la gent opina, 
participa i diu el que pensa. 
Després fan la política que fan i 
estan sota les ordres d’empre-
ses i oligopolis”, ha apuntat la 
portaveu Matilde Font. La PDE 
organitza el pròxim 12 de juny 
la 21a edició de la seva pira-
guada lúdica i reivindicativa.

Escepticisme davant 
dels canvis que pugui 
introduir el nou Pla 

Hidrològic 

“Enllaçar la Via Verda des de
l’Aragó fins al Delta de l’Ebre”

El pla de sostenibilitat, que im-
pulsen els Consells Comarcals, 
preveu una serie d’actuacions 
que permetran enllaçar la Via 
Verda des de l’Aragó fins al 
Delta, “presentem un projec-
te transversal per potenciar el 
turisme a la Reserva de la Bi-
osfera. Entre altres actuacions, 
la rehabilitació de les estaci-
ons ajudarà a donar a conèixer 
el producte local, a la creació 
de sinergies entre els diversos 
sectors econòmics i potenciar 
allò que ens representa”. 
“Volem assolir un equilibri en el 

desenvolupament socioeconò-
mic del territori”.
Així es desenvoluparan accions 
vinculades a la restauració i po-
sada en valor d’ecosistemes flu-
vials i de ribera per fomentar-ne 
l’ús públic i turístic; a la millora 
dels itineraris naturals i la seua 
interconnexió per a la pràctica 
del cicloturisme i senderisme; 
a la implementació d’actuaci-
ons que potencien el caràcter 
singular del patrimoni cultural 
ebrenc i accions vinculades a 
l’estratègia digital de promoció 
del turisme de natura.

El projecte inclou 
22 actuacions i opta 
als fons europeus de 

recuperació
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 MÉS NOTÍCIES
’PUMP TRACK’
Tortosa crea una pista d’ha-
bilitats per a bicis, patinets i 
monopatins (‘pump track’) 
al barri de Sant Llàtzer. El 
nou equipament va ser una 
demanda proposada als 
pressupostos participatius i 
va assolir una de les màximes 
votacions.

‘WOKSHOP’ 
Una jornada a Tortosa 
reflexionarà el dimecres 8 de 
juny sobre economia circular i 
sobre l’ús eficient de l’aigua.
Per segona vegada, la ciutat 
acull un ‘workshop’ que posa 
damunt la taula temàtiques 
relacionades amb l’aprofita-
ment sostenible dels recursos.

CAMPREDÓ 
L’Ajuntament de Campredó, a 
Tortosa, ha alertat que estan 
patint un “augment incon-
trolat” de mosques que pot 
provocar un greu problema de 
salubritat pública. El consistori 
assenyala que la situació es va 
agreujant cada any per molts 
factors com l’augment de les 
temperatures, les explotacions 
agràries, la indústria farine-
ra, les illes de contenidors 
de brossa o els abocaments 
incívics, però adverteixen que 
la situació enguany és “alar-
mant”. Des de fa setmanes 
han requerit a les instituci-
ons superiors i competents 
la presència de tècnics que 
puguin avaluar la situació “a fi 
de catalogar-la com a plaga i 
donar-hi una solució global”.

PLE

Enric Roig no serà l’alcaldable del PSC 
a Tortosa i dimitirà de regidor

El primer secretari del PSC de 
Tortosa i primer tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Tortosa, 
Enric Roig, no serà l’alcaldable 
dels socialistes en les elecci-
ons municipals de l’any que 
ve. Roig ha anunciat que avi-
at deixarà també el seu càrrec 
al consistori “per emprendre 
nous projectes personals i pro-
fessionals”. El PSC ha gover-
nat amb Junts des del gener 

del 2020, “després de 12 anys 
d’oposició responsable, contun-
dent i exigent”. D’aquest perío-
de, Roig n’ha destacat la reacti-
vació econòmica, les inversions 
industrials o la regeneració dels 
espais públics. El portaveu soci-
alista ha defensat que per acon-
seguir l’alcaldia de Tortosa l’any 
que ve cal “una regeneració tant 
de persones com de trajectòries 
polítiques”. (Foto: ACN)

Tortosa aprova la modificació pressupostària 
que destina més recursos a via pública, 

equipaments i promoció
El ple de Tortosa ha aprovat 
este dimecres, en sessió extra-
ordinària, la modificació pres-
supostària que permet destinar 
2,6 M€ del romanent de tre-
soreria a diverses actuacions 
de millora en equipaments, via 
pública i promoció de la ciu-
tat. L’aprovació s’ha fet per una 
àmplia majoria, amb els vots 
a favor dels grups municipals 
al govern (Junts per Tortosa i 
PSC), i també de Movem i ERC.
La modificació pressupostària 
destina 375.000 euros a seguir 
reduint l’endeutament muni-
cipal. De fet, amb esta quanti-
tat finalitzarà el pla d’ajust que 
s’havia establit des del 2012 i el 
volum d’endeutament se situa-
rà en 31,6 M€ al final del 2022, 
la xifra més baixa de l’Ajunta-
ment. D’altra banda, la modificació 

reserva 900.000 euros per a 
l’adquisició de béns immobles, 
entre els quals hi ha la compra 
dels terrenys que l’Ajuntament 
té previst posar a disposició del 
departament de Salut per a la 
construcció del nou hospital 
anunciat per la Generalitat.
Les actuacions a la via pública 
també reben part dels 2,6 M€ 
del romanent, que permetrà 
ampliar les partides ja existents 
al pressupost municipal. D’una 
banda, incrementa en 225.000 
euros els recursos per a la mi-
llora de camins. També inclou 
una nova actuació per a habili-
tar un mirador a la part alta de 
Santa Clara, a tocar de la mu-
ralla del Rastre (120.000 euros). 
Inclou més recursos per a la 

A final d’any el deute de l’Ajuntament de 
Tortosa serà de 31,6 MEUR, la xifra més 

“reduïda del consistori”

instal·lació de sistemes de pa-
cificació del trànsit així com per 
a seguir renovant l’enllumenat.
També distribueix recursos a 
actuacions en equipaments 
municipals, com la rehabilita-
ció del pavelló 8 de l’antic es-
corxador per a que aculla una 
sala d’exposició permanent 
amb autors referents tortosins 
de l’últim segle; per a la trans-
formació digital de l’auditori 
Felip Pedrell, o per a seguir mi-

llorant l’eficiència energètica. 
De la mateixa manera, preveu 
habilitar un espai de dol peri-
natal al cementeri de Tortosa, 
i un seguit de millores al ce-
menteri dels Reguers.
Pel que fa a la promoció de la 
ciutat, amplia en 190.000 eu-
ros els recursos per a la Fes-
ta del Renaixement, i destina 
90.000 euros per a la pròxima 
edició de la fira Festast, previs-
ta per a la tardor.

La modificació reserva 
900.000 euros per a 
l’adquisició de béns 
immobles, entre els 

quals hi ha la compra 
dels terrenys que 

l’Ajuntament té previst 
posar a disposició del 
departament de Salut 
per a la construcció del 
nou hospital anunciat 

per la Generalitat

Junts per Catalunya ha presentat a Tortosa els principals eixos de 
la candidatura de Laura Borràs i Jordi Turull com a nous màxims 
dirigents. La jesusenca Mònica Sales continuarà a l’executiva del 
partit una vegada es ratifiqui al congrés de demà 4 de juny. El pro-
cés conclourà al congrés quan es ratificarà a Laura Borràs com a 
nova presidenta. (Ebredigital.cat) (Foto: Natàlia Segura/ACN)

Junts per Catalunya
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ALCANARBREUS

**L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA s’adhereix al 
Programa ADA per formar a 
les dones en eines digitals. 
El programa del SOC permet 
l’adquisició i millora de 
competències digitals per 
impulsar l’emprenedoria, el 
desenvolupament rural i reduir 
la bretxa de gènere.

** L’AJUNTAMENT contrac-
ta 12 persones a través del 
programa Treball i Formació. 
Els contractes, que tenen un 
any de durada, estan subven-
cionats pel SOC

** LA BIBLIOTECA Sebastià 
J. Arbó reobre a l’Oficina de 
Turisme. El servei de consulta 
i préstec es realitzarà tempo-
ralment en aquest espai, el 
dimarts i dijous al matí i cada 
tarda de dilluns a divendres.

** LA DIPUTACIÓ atorga 
50.000€ a l’Ajuntament per 
a l’adquisició del mobiliari i 
maquinària del FabLab.
Aprovat a la Junta de Govern 
de l’ens provincial del 17 de 
maig.

AJUNTAMENT
Es tanca el 2021 amb un 
45,74% d’endeutament 

consolidat
L’Ajuntament d’Amposta ha 
tancat els comptes del 2021 
amb un endeutament consoli-
dat (el que contempla Ajunta-
ment i Hospital Comarcal) del 
45,74%. És una de les magni-
tuds econòmiques de les quals 
es va donar compte en el ple 
ordinari del mes de maig, ce-
lebrat dilluns 30. “Vam adquirir 
el compromís de deixar l’ajun-
tament amb menys endeuta-
ment consolidat que el que ens 
vam trobar el 2015, que era del 
65%”, argumentava l’alcalde, 
“per tant, el tenim vint punts per 
sota”. Tomàs també va apuntar 
que “una altra cosa és com es 
distribuïa llavors aquest endeu-
tament i com es distribueix ara 
entre les diferents entitats que 
conformen el consolidat”. En-
tre les dades econòmiques que 
van passar pel ple també hi ha 
el Període Mig de Pagament 

als proveïdors de l’Ajuntament, 
que se situa en 38,08. “Això és 
així perquè es va prioritzar pa-
gar factures vinculades a la 
subvenció Feder del projecte 
de renovació de l’enllumenat 
per poder justificar l’ajut, i van 
endarrerir el pagament d’altres 
factures”, explicava l’alcalde, 
“però en cap cas ha sigut per un 
problema de tresoreria”. El ple 
del mes de maig també va por-
tar a aprovació les instruccions 
municipals reguladores de les 
condicions que regiran la pres-
tació de serveis de consergeria, 
socorrisme i monitors/es de la 
piscina municipal a Amposta 
Serveis Municipals. Un altre dels 
punts de l’ordre del dia va ser la 
modificació de pressupost de 
309.000 euros. 100.000 euros 
per a les vies públiques i 50.000 
euros per a fer una millora al 
camí vell dels Freginals.

Dues mocions

El ple del mes de maig va deba-
tre dues mocions. La primera, 
de la Junta de Govern presen-
tada a instàncies de l’Associació 
Viure en Bici per instar a l’Ajun-
tament d’Amposta a modificar 
el règim cinegètic de diversos 
terrenys i espais municipals, 
que va ser aprovada per una-
nimitat. La segona, la del PSC, 
per instar al govern de la Ge-
neralitat la creació d’una unitat 
de trastorns de conducta ali-
mentària a les Terres de l’Ebre, 
que ja va presentar el grup mu-
nicipal de Som Amposta fa uns 
mesos. Com llavors, la propos-
ta no va prosperar amb els vots 
en contra d’ERC i la regidora 
no adscrita i els vots a favor del 
PSC, Som Amposta i Junts per 
Amposta.

PLEProp de 200 
treballadors 
de l’Hospital 
d’Amposta i de 
la FUSSMONT 
deixaran de ser 
temporals
Prop de 200 treballadors de 
l’Hospital Comarcal i de la 
Fundació Serveis Socials del 
Montsià (FUSSMONT), de ti-
tularitat municipal, deixaran 
de ser temporals. El procés 
d’estabilització dels contrac-
tes es fa després que l’Estat 
aixequés la limitació de con-
tractació fixa de personal a les 
empreses i administracions 
públiques. La seva regularitza-
ció es farà mitjançant una va-
loració de mèrits per als llocs 
estructurals ocupats que eren 
existents a la plantilla abans 
de l’any 2016 i un concurs de 
mèrits sumat a un altre d’opo-
sició per aquells que van ser 
ocupats amb posterioritat al 
2016. L’estabilització de les 
places no modificaran la mas-
sa salarial ni la despesa de 
personal d’ambdues entitats.
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DELTEBREL’AMETLLA

El Ple aprova el conveni de 
Lidl i el dels funcionaris

El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat definitivament, aquest di-
marts, l’acord amb la cadena 
Lidl Supermercats SAU, des-
prés de resoldre les al·legaci-
ons presentades. 
En la sessió també s’ha apro-
vat el conveni col·lectiu dels 
funcionaris de l’Ajuntament, 
la modificació de taxes de la 
Llar d’Infants i altres mocions 
d’interès públic. Lidl apor-
tarà 500.000 euros a l’Ajun-
tament, 160.000 dels quals 
corresponen a la liquidació de 
les quotes urbanístiques de la 
parcel·la privada i la venda de 
la parcel·la municipal situades 

en aquest sector. Els 340.000 
euros restants, en el cas que el 
2029 l’Ajuntament no hagi tirat 
endavant els costos del sector 
sencer, hauran de ser retornats 
a Lidl.Així, finalment la cons-
trucció del vial tindrà un cost 
inferior al pressupostat inici-
alment -que era d’1,4 milions 
d’euros- i la venda de la parcel-
la municipal servirà per finan-
çar altres despeses importants 
de les arques municipals, com 
la compra del solar per ampli-
ar el Centre d’Atenció Primària 
o el pagament dels terrenys 
ocupats del parc del Bon Re-
pòs. (La Cala Ràdio)

L’Ajuntament segueix 
enllestint el nucli de Riumar 
per a la temporada d’estiu 
Més enllà de les inversions que 
s’estan executant al casc urbà 
de Deltebre, a hores d’ara tam-

L’Ajuntament draga la bocana del riu Ebre 
i reclama que la Generalitat es faci càrrec 

dels dragatges futurs 

Tal com es va anunciar set-
manes enrere, l’Ajuntament de 
Deltebre està dragant la bo-
cana del riu Ebre per facilitar 
l’accés i la sortida de les em-
barcacions pesqueres i nàu-
tiques, atenent les demandes 
dels sectors. No obstant, des 
de l’Ajuntament es continua 
reclamant que sigui la Gene-
ralitat qui assumeixi els futurs 
dragatges que facilitin la boca-
na navegable.
L’alcalde, Lluís Soler, ha expli-
cat que “com a Ajuntament de 
Deltebre sempre estarem al 
costat dels sectors del nostre 
municipi i per això hem assu-

mit, malgrat que no és la nos-
tra competència, la realització 
d’un dragatge que entenem 
que és necessari de manera 
puntual al llarg de l’any i que 
hauria d’efectuar la Generali-
tat”.
En casos de temporal, com els 
viscuts en els últims temps, 
el sectors pesquer i nàutic no 
poden accedir o tenen veri-
tables dificultats per entrar al 
port amb les seves embarca-
cions a causa del moviment 
d’arenes, un fet que té greus 
conseqüències econòmiques 
i que, en molts casos, suposa 
un perill per a la vida dels na-

Aquest dragatge té un 
cost econòmic previst 
inicial de 43.439,91€ i 

s’assumeix directament 
per l’Ajuntament

vegants. Soler ha explicat que 
“no té sentit que al seu temps 
es construís un Port Fluvial, 
l’únic a tota Catalunya, i que a 
hores d’ara s’estigui construint 
una Llotja al mateix Port, i que 
no es vetlli per tal que les em-
barcacions puguin atracar al 
port en tot moment”.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat definitivament, 
aquest dimarts, l’acord amb la cadena Lidl 
Supermercats SAU, després de resoldre les 

al·legacions presentades

bé es realitzen diferents obres de 
millora i de manteniment a Riu-
mar per seguir projectant el nucli 
com un pol d’atracció turística i 
fomentar la desestacionaliztació 
del turisme.



7anunci DIARI MÉS EBRE • divendres 3 de juny / 2022



8 DIARI MÉS EBRE • divendres 3 de juny / 2022 baix ebre
SOCIETATCAMARLES
ONU-Hàbitat concretarà en dos anys 
les accions per fer l’Ebre resilient al 
despoblament i al canvi climàtic
La Generalitat i ONU-Hàbitat 
començaran aviat la recolli-
da de dades i informació per 
concretar, en un màxim de dos 
anys, les accions a implementar 
a les Terres de l’Ebre el progra-
ma de Resiliència Urbana i que 
l’ha de convertir en un territori 
més resilient al canvi climàtic, el 
despoblament i la transformació 
digital. La metodologia, que s’ha 
implementat en ciutats d’arreu 
del món s’aplicarà per primera 
vegada en un territori, i el mo-
del ebrenc “es replicarà a altres 
regions del món”. El vicepresi-
dent del Govern, Jordi Puigne-
ró, ha presidit l’acte institucional 
a Ascó amb què es dona el tret 
de sortida al programa, acom-
panyat d’una cinquantena de 
representants socioeconòmics 
i polítics. El vicepresident del 
Govern, Jordi Puigneró, ha des-
tacat la importància de projecte 

per a les quatre comarques de 
l’Ebre perquè Nacions Unides 
acompanyarà amb aquest “pro-
grama específic” de resiliència 
urbana l’abordatge dels proble-
mes específics que el territori 
també pateix i comparteix amb 
l’agenda de canvis globals ja si-
gui el canvi climàtic , el despo-

Torna la mostra de 
tapes, Destapa’t

Camarles recupera la mostra 
de tapes “Destapa’t Camarles”, 
després de dos anys sense dur-
se a terme a causa de la pandè-
mia. La cita gastronòmica tindrà 
lloc demà dissabte 4 de juny, a 
partir de les 19 h, a la plaça dels 
Presidents i està organitzada 
per l’Associació de Comerç i 
Serveis de Camarles i Lligallos. 
Els establiments que oferiran 

degustacions són: La Carnis-
seria del Paulo, Cafès & Pizza, 
Bar Lo Centro, Fruites i Verdu-
re Lo Mercadet, Cocoa & Blues 
i Bar Musical Soterrani. Seguint 
la línia de l’última edició, a les 
17 h es farà el taller infantil a 
càrrec de Germans Marín. A 
més, se celebrarà el 7è concurs 
de tapes amateur i professional.
Més info a plana 15.

blament o la transició digital.
Un dels casos que tindrà “espe-
cial interès” en aquest estudi és 
Ascó, que s’ha de preparar per 
l’etapa postnuclear, un repte en 
què el municipi no es vol que-
dar sol, com ha aprofitat per 
reclamar l’alcalde Miquel Àngel 
Ribes. (ACN)

El pròxim dia 9 de Juliol, ar-
riba a l’Aldea el festival de 
música de la Trobada de Jo-
ves 2022. “Tindrem concerts 
de música en directe a partir 
de les 18.30 h amb els grups 
Mifos, Som Rock i un cap 
de cartell de luxe com és el 
grup català BLAUMUT, a par-
tir de les 00.00 h i fins la ma-
tinada, sessió disco amb els 
millors DJ’s locals”. El festi-
val comptarà amb dos esce-
naris, Food Trucks i servei de 
barra a càrrec dels quintos i 
les quintes del 2004. “Podeu 
comprar les vostres entra-
des a les oficines de l’Ajun-
tament i al web Entradium 
fins divendres 8 de juliol a 
un preu de 10 € i el mateix 
dia a taquilla a 15 €”. Josep 
Franch Regidor de Joventut: 
“Des de la Regidoria de Jo-
ventut estem molt contents 
que puguem celebrar aquest festival d’aquestes característiques, un festival que 
comptarà tant amb artistes locals i del territori, com un grup important a nivell 
nacional com són els BLAUMUT. Esperem que vingui tota la gent de l’Aldea i del 
territori a passar-s’ho bé i fer de la trobada de joves un festival de referència a 
les nostres terres”. A més a més, la jornada es complementarà amb activitats 
durant el dia a càrrec de l’associació de Joves de l’Aldea, com l’esmorzar jove o 
activitats de lleure, entre d’altres. 

BLAUMUT, cap de cartell de la 
Trobada de Joves de l’Aldea 2022
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ALCANAR EL 10 I 11 DE JUNY TORNA 

TOP RANKING FESTIVAL
Torna Top Ranking Festival 
a la Ràpita el 10 i 11 de juny. 
L’associació Top Ranking i 
l’Ajuntament organitzen un 
cap de setmana de música 
en directe on hi haurà ioga 
a càrrec de ‘Actos y pala-
bras’, un espai en família 
amb Tataküa Coop, l’espec-
tacle del circ Baires Bozzà, 
foodtrucks i markets, entre 
altres activitats, al Parc de 
Garbí. La cinquena edició 
del festival celebrarà, un 
any més, l’aniversari del 
Top Ranking Reggae Radio 
Show.
La regidora de Cultura, 
Èrika Ferraté, exposa que 
“després de dos anys, 
podrem gaudir d’un festival 
ja consolidat a la Ràpita 
que aglutina molta gent 
de diferents edats en un 
espai familiar i de música 
en directe a l’aire lliure 
i que compta amb una 
programació diversa que 
ens portarà ritmes jamai-
cans i la millor reggae i dub 
music”.

LA RÀPITA
El ple nomena Emilio Pascual 
Cortés com el jutge de pau 

El ple va aprovar nomenar, de 
nou, jutge de pau titular del ter-
me de la Ràpita a Emilio Pascual 
Cortés. Tots els grups munici-
pals del plenari han votat favo-
rablement el nomenament del 
jutge de pau. El plenari també 
va aprovar una moció de Jx-
CAT per manifestar el suport a 
la tasca que realitzen els jutges 
i jutjats de pau. D’altra banda, 
en el ple ordinari, el consistori 
va aprovar dues mocions més, 

presentades pel PSC. La prime-
ra per demanar la redacció del 
projecte constructiu del nou 
hospital a les Terres de l’Ebre, i 
l’altra sobre la millora de la pro-
tecció de les persones òrfenes 
víctimes de la violència de gè-
nere.

Josep Caparrós, ratificat per 
encapçalar la candidatura 
d’Esquerra Republicana a 
l’alcaldia de la Ràpita
L’Assemblea de militants d’Es-
querra Republicana de la Ràpita 
ha ratificat per unanimitat a Jo-
sep Caparrós, com a candidat 
a l’alcaldia per a les  eleccions 
municipals de 2023. Caparrós 
optarà al seu tercer mandat 
consecutiu, després de gua-
nyar les eleccions municipals 
de 2015 per majoria simple i les 
darreres de 2019 per majoria 
absoluta. El candidat es va mos-
trar molt il·lusionat de poder 
continuar transformant la Ràpi-
ta en la seva millora econòmica 
i social, i fer realitat  projectes 
estratègics de gran importància 
com l’habilitació de la via verda 
o el centre d’economia blava. 
“Tenim clar quina Ràpita volem 
i com la volem, aquestes dues 
legislatures que portem encap-

çalant el govern municipal hem 
engegat canvis transformadors 
que cal acompanyar i continuar 
desenvolupant per fer de la Rà-
pita un poble econòmicament 
fort i socialment just”, va afirmar 
Caparrós. Esquerra ha guanyat 
totes les eleccions que s’han 
convocat al municipi des de 
l’any 2014 fet que l’ha convertit 
en la força política hegemònica.

Tots els grups van votar 
favorablement 
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ALCANAR

‘Comprar al mercat té premi’
Comprar al mercat municipal 
té premi, en concret un dinar 
o sopar doble. L’Ajuntament, el 
Col·lectiu Gastronòmic d’Alca-
nar i les Cases, i  el conjunt de 
paradistes del mercat  munici-
pal han impulsat, un any més, 
la campanya “Vine al mercat:  
Compra i et convidem a les X 
Jornades Gastronòmiques del 
llagostí” amb l’objectiu que els 
clients i clientes del mercat pu-
guen guanyar menús dobles 
per a restaurants del Col.lectiu. 
Durant dos setmanes consecu-
tives se sortejaran quatre menús 
dobles d’alguns dels restaurants 
que participen de les X Jorna-
des Gastronòmiques del Lla-

gostí, que se celebren del 27 de 
maig al 19 de juny. Avui diven-
dres es realitzarà el primer del 

CONSELL COMARCAL
Caixes del coneixement 
LGTBI i Salut
Conèixer i normalitzar el col-
lectiu LGBTI i la importància 
de la higiene personal i la salut 
des de ben petits, això és el que 
permetran les caixes del conei-
xement. Un recurs amb materi-
al pedagògic que ensenyarà de 
manera ludicoeducativa contin-
guts matemàtics, lectoescriptu-
ra, discriminació visual, emoci-
ons... a l’alumnat de les escoles 
bressol i d’educació infantil. Es 
tracta d’un projecte impulsat 
des dels serveis comarcals de 
Joventut que d’acord amb les 
seves polítiques ha situat l’em-
poderament del jovent al cen-
tre. «El contingut de les caixes 
ha estat ideat per persones que 
acabaran fent de l’educació in-
fantil la seva professió, i això és 
molt important perquè ja par-
teix de persones formades en 
aquest àmbit i que a més, te-
nen una visió concreta com a 
persones joves i amb la mirada 
posada a les necessitats dels 

infants», explica Sònia Tomàs 
Roiget, consellera comarcal de 
Joventut i Polítiques d’Igualtat i 
LGTBI al Montsià.  
D’altra banda, les famílies del 
Montsià amb infants que cursen 
educació infantil, de primària, 
de secundària o educació es-
pecial a la comarca i que el seu 
centre tingui servei de menjador 
ja poden sol·licitar els ajuts per 
l’assistència a menjadors esco-
lars per al proper curs. El termini 
per presentar les sol·licituds fi-
nalitzarà el proper 30 de juny i 
s’ha de fer via telemàtica.
Finalment, en clau també del 
Consell, el proper 8 de juny 
s’obre la convocatòria per de-
manar el Bo de lloguer Jove de 
fins a 250 euros. Ho poden de-
manar totes les persones d’en-
tre 18 i 35 anys inclosos, que 
estiguin empadronades a l’ha-
bitatge de lloguer,  tinguin una 
font regular d’ingressos i cobrin 
menys de 24.301 euros anuals.

sorteig i, el pròxim divendres, 10 
de juny, tindrà lloc el segon dels 
sorteigs. Més info en plana 9

** SANTA BÀRBARA: El municipi planer va acollir este cap de set-
mana la primera cantata de La Clika a les Terres de l’Ebre i ho va 
fer amb èxit de participació, amb gairebé mil assistents i més de 
300 alumnes de 9 centres educatius de les comarques ebrenques.

** AMPOSTA: Les maletes del projecte “Igualtat sobre rodes” ja 
estan disponibles per als centres de primària i secundària d’Am-
posta que vulguin treballar la igualtat i diversitat a les aules. “Hem 
d’aconseguir posar en valor la igualtat en tots els espais, per això 
impulsem polítiques de transformació social com aquesta”, deia 
l’alcalde, Adam Tomàs.

** SANT JAUME D’ENVEJA: avui divendres tindrà lloc una assem-
blea participativa, a les 19h a l’Auditori municipal. “Es votarà la idea 
que més t’agradi”. Entre la majoria de vots “treurem un nou espai 
social a l’edifici del Convent”. 
D’altra banda, informar, dins de l’actualitat del municipi, que des 
d’ahir dijous, l’oficina de Correus de Sant Jaume d’Enveja es troba 
ubicada al local municipal situat al C/ Pau Casals, 2 (antiga Cam-
bra Agrària). Finalment, comunicar que en commemoració al Dia 
Mundial del Medi Ambient es farà una neteja dels espais naturals. 
Serà demà Dissabte, 4 de juny (10h), a la Platja Migjorn. Col·labora 
Illa de Buda, Societat de Caçadors de Sant Jaume, Parc Natural del 
Delta de l’Ebre i Fundación Diagrama.

** ULLDECONA: Les Jornades Musicals de l’Ermita de la Pietat 
(JEMP) d’Ulldecona, al Montsià, celebren divuit edicions, la ma-
joria d’edat, amb el seu cartell més internacional i una proposta 
musical “molt acurada i multiestilística”. Una quinzena de grups hi 
aturen la gira i ho presenten disc, també els locals Pepet i Marieta. 
Les JMEP estrenen enguany un mercat del vinil i un carnaval romà. 
Els concerts es fan tots els diumenges de juny i juliol i es clourà el 
28 d’agost coincidint amb el tancament del festival Eufònic.

** LA SÉNIA va gaudir, el cap de setmana passat, de la X Diada 
Commemorativa del Camp d’Aviació. “Una jornada que va ser un 
èxit”.
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Fila superior (d’esquerra a dreta): Àngel Rangel, Òscar Nogales, Omar, Cristian Del Pozo, Ferran, Sancho, Andy, Vadillo i Dan.
Fila intermitja (mateix ordre): Manel, Aida Targa (Fisio), Jordi Cardona (Prep. Porters), Edu Marin (Segon Entrenador),

 Fernando Garcia (President), Antoni Teixidó (Entrenador), Pepo Reverter (Vocal), José Luis Rosales (Vicepresident),
Joanma Rodriguez (Director Esportiu), Àlex Forés i Èric.

Asseguts: Rovira, Samper, Oribe, Pachu, Yatma, Rosales, Peke, Iván Vidal i Edgar. Foto: UE RAPITENCAwww.mesebre.cat
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Les Àrees de Dinamitza-
ció Econòmica i Cultura 
de l’Ajuntament de Roque-
tes amb la col·laboració del 
Consorci per a la normalit-
zació lingüística, presenten 
la campanya “Català de pro-
ximitat” i l’exposició “8 raons 
perquè l’empresa parli cata-
là” per fer valdre els noms 
tradicionals dels diferents 

productes de mercat, fusi-
onant l’ús de la llengua ca-
talana en l’àmbit comercial 
i empresarial. D’altra banda, 
dins de l’actualitat del mu-
nicipi, l’Ajuntament ha in-
format que s’ha publicat a 
la plataforma la licitació del 
bar “Casal Municipal Hort de 
Cruells”. Termini presenta-
ció ofertes, el 16 de juny.

Salvadó: “Ens preocupa l’alta sinistralitat 
al tram de l’Ebre de l’AP-7, especialment 

davant l’inici del període d’estiu”
El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha presidit aquesta setmana la 
reunió ordinària del Consell de 
Direcció de l’Administració Ter-
ritorial de la Generalitat en què 
entre d’altres temes ha desta-
cat l’augment de la sinistralitat 
de l’AP-7 els darrers mesos. En 
aquest sentit, des del Departa-
ment d’Interior treballen, a tra-
vés del Servei Català de Trànsit, 
per proposar mesures al Minis-
terio que es puguin implemen-
tar a curt termini per minimitzar 
l’impacte de l’alt volum de tràn-
sit al tram de les Terres de l’Ebre 
d’aquesta via ràpida. Albert Sal-
vadó ha destacat que “ens pre-
ocupa molt l’alta sinistralitat, 
especialment davant l’inici del 
període d’estiu amb les vacan-
ces i l’obertura novament del 
pas de l’Estret que suposarà un 
augment superior del trànsit, 
per això, treballem per propo-
sar mesures, com per exemple 
prohibir els avançaments dels 
camions en el tram ebrenc, que 
es puguin implementar a curt 
termini, perquè la situació de la 
via ràpida també comporta un 
augment del trànsit i de la sinis-
tralitat a les vies secundàries”. El 
Govern espera arribar a acords 
amb l’Estat, titular de la via, per 
tal que es puguin implementar 

en breu mesures que redueixin 
la sinistralitat a l’AP-7, única via 
ràpida que creua les Terres de 
l’Ebre.
D’altra banda, en la sessió del 
Consell de Direcció també han 
posat sobre la taula l’aposta 
del Govern per l’impuls de l’Es-
tratègia Delta amb la definició 
d’un pla a mitjà i llarg termini 
amb mesures concretes i ca-
lendaritzades “que mos per-
metran disposar en 3 o 4 anys 
dels  projectes executius que 
han de permetre mantenir la 
línia de costa en totes les zo-
nes vulnerables del Delta, Buda, 
Marquesa i Trabucador, i llavors 
esperem que l’Estat autoritze 
aquestes actuacions, com a ti-
tulars de l’espai que són”,  ha 

El Govern aposta amb 
l’Estratègia Delta per 
disposar de projectes 

executius a mitjà termini 
per a totes les zones 
vulnerables del Delta

DELEGACIÓ DE GOVERN

explicat el delegat del Govern. 
En aquesta línia des del Govern 
també valoraven molt positi-
vament els programes que es 
desenvolupament a les Terres 
de l’Ebre per implementar un 
model de territori de futur mo-
dern, sostenible i resilient com 
són l’impuls de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre o 
el projecte pilot de la Generali-
tat i l’ONU per analitzar la resili-
ència de les Terres de l’Ebre que 
s’ha presentat a Ascó (vegeu 
plana 3). Finalment, a la reunió 
també s’ha destacat la situació 
d’”estabilització a la baixa” de 
les xifres d’arribada de refugiats 
per la guerra a Ucraïna a les Ter-
res de l’Ebre, que es manté des 
de la passada setmana en un to-
tal de 512: 172 al Baix Ebre; 274 
al Montsià, 61 a la Ribera d’Ebre, 
i 5 a la Terra Alta. 

Campanya de denúncia #StopBretxaSalarial 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya va portar a a les Ter-
res de l’Ebre la campanya de 
denúncia #StopBretxaSalarial 
per exposar les desigualtats 
existents per la discriminació 
retributiva que pateixen les 
dones, respecte als homes, els 
quals cobren salaris superiors. 
A través d’un diàleg distès que 
va comptar amb la participa-
ció del públic, la presidenta 
de la Diputació, Noemí Llau-
radó, i la gerent de l’empresa 
de Xocolates C.R.E.O., Cinta 
Benet, van anar desgranant 
les condicions que generen 
la bretxa salarial. Llauradó va 
denunciar que aquesta com-
porta una diferència entre al 
salari mitjà dels homes res-
pecte el salari mitjà les dones 
de gairebé 6.000 € anuals. 

“Hem d’intentar  apropar-nos 
cada vegada més al salari mit-
jà dels homes, i que no hi hagi 
aquesta diferència pel fet de 
ser home o dona”. La dirigent 
republicana va apuntar que 
“algunes de les causes de la 
bretxa salarial són invisibles i és 
necessari posar-les a l’agenda 

Callau pregunta al govern 
espanyol sobre la millora de 
la mobilitat de l’AP-7 entre 

Ulldecona i l’Ametlla
La senadora Vanessa Callau ha 
registrat diverses preguntes per 
escrit al govern espanyol sobre 
l’estat del tram de l’AP-7 entre 
Ulldecona i  l’Ametlla Mar, així 
com les accions a emprendre 
per millorar la seguretat i la 
fluïdesa del trànsit en aquest 
tram.
Callau ha manifestat que “el 
tram d’autopista AP-7 que pas-
sa pel Baix Ebre i el Montsià és 
únicament de doble carril, sen-
se cap altra via ràpida alterna-
tiva, així que amb la supressió 
dels peatges l’any 2020 s’ha 
incrementat de manera molt 
important la circulació de vehi-
cles, sobretot de gran tonatge 
i transport de mercaderies, fet 
que ha comportat una major 
inseguretat i un augment de la 
sinistralitat”.
La senadora  ha explicat que 
“volem saber si el govern es-
panyol té previst aplicar me-
sures que milloren la seguretat 
d’aquest tram d’AP-7, com per 
exemple la de prohibir l’avan-
çament continu entre cami-
ons, igual que ja s’aplica en al-
tres trams d’aquesta autopista 
a Castelló o Girona, que també 
només són de doble carril”.
D’altra banda, també ha pre-
guntat per la quantitat econò-
mica que el govern destinarà 
aquest any 2022 i el 2023 al 
manteniment del ferm d’aquest 

tram d’autopista, i també sobre 
si hi ha previst construir-hi un 
tercer carril, i si s’executarà el 
projecte d’autovia A-7 entre la 
Jana i l’Hospitalet de l’Infant.
“És evident que si el volum 
de trànsit habitual és l’actual, 
al marge del gran creixement 
que hi haurà a l’estiu una vega-
da superat l’efecte covid, s’han 
de pensar actuacions a curt i 
mitjà termini que ajudin a mi-
llorar la seguretat i la fluïdesa 
del trànsit”, ha dit Callau.

Roquetes: ‘Català de proximitat’

pública i política”. Llauradó i 
Benet van coincidir en la im-
portància de treballar per la 
igualtat des de tots els àm-
bits, generant des de l’empo-
derament femení els canvis 
necessaris per fer una socie-
tat justa, sense discriminaci-
ons de gènere.

“Volem saber si el 
govern espanyol 

preveu aplicar mesures 
que milloren la 

seguretat d’aquest 
tram d’AP-7”
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MÓRA D’EBREASCÓ

La fira d’espectacles literaris de 
Móra d’Ebre, Litterarum, s’ha 
acomiadat aquest diumenge de 
la quinzena edició i s’ha reafir-
mat com un referent a tot Ca-
talunya. Més de 3.500 persones 
han gaudit d’un programa que 
ha apostat pel públic infantil i 
jove. Precisament per atreure 
aquest segment de la població, 
s’ha fet un maridatge literari que 
ha penjat el cartell de complet, 
tal com ha celebrat la directora 
del certamen Gemma Sastre. Pel 
que fa a la fira del llibre ebrenc, 
s’ha batut rècord de vendes amb 
més de 800 exemplars venuts en 

tres dies. Enguany s’ha recuperat 
la presencialitat dels actes i s’han 
programat catorze espectacles 
literaris i una trentena de pre-

Comença el 28è cicle 
d’operació després de 
recarregar combustible

La unitat 2 de la central nucle-
ar d’Ascó ha començat el 28è 
cicle d’operació després de re-
carregar combustible. Segons 
han indicat els responsables 
de la instal·lació, la planta es va 
connectar novament a la xarxa 
elèctrica ahir dimarts quan pas-
saven cinc minuts de les tres de 
la tarda. Més de 1.000 profes-
sionals addicionals de diferents 
perfils i especialitats han parti-

cipat en l’aturada, que s’ha fet 
sota mesures de prevenció si-
milars a les implementades a les 
darreres recàrregues de cen-
trals operades per ANAV. Durant 
l’aturada s’han renovat 64 dels 
157 elements que conformen 
el nucli del reactor i s’han dut a 
terme diferents activitats d’ins-
pecció. També s’ha substituït un 
canviador de calor d’aïllament i 
peces de transformadors. (ACN)

sentacions de llibres amb autors 
o obres vinculades a les Terres 
de l’Ebre.
(ACN)

** RIBERA D’EBRE: Dimecres, des del Consorci per a la Gestió 
de Residus Ribera d’Ebre+Priorat+Terra Alta es va donar tret 
de sortida als nous serveis de recollida porta a porta a les po-
blacions de Corbera, Garcia, La Torre de l’Espanyol, Capçanes, 
Marçà i Falset.
** ASCÓ: Els Bombers van donar per extingit cap a dos quarts 
de sis de la tarda d’aquest dimarts l’incendi que es va declarar 
dilluns. El foc es va originar cap a tres quarts de cinc de la tarda 
en una zona propera al Castell.
** CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE: Aquest di-
lluns, nou professionals del sector digital s’han instal·lat a la 
Ribera d’Ebre per fer feina en remot durant una setmana. I és 
que la comarca ha estat un dels territoris escollits com a seus 
del ‘Catalunya Rural Hub’ 2022. La iniciativa Barcelona Digital 
Talent, que té com a objectiu atraure professionals de l’àmbit 
digital a zones poc poblades de Catalunya per generar un im-
pacte comercial i econòmic al territori.
** TERRA ALTA: La manca d’habitatges per viure a la Terra Alta 
porta a la comarca a rehabilitar edificis antics.
*GANDESA: Resultat de l’elecció popular. Pubilleta: Ona Aubà 
sabaté, Hereuet: Enric borràs Dandu; Pubilla: Laura Uguet 
Montañés; 1a dama: Paula Vieito Piqué; 2a dama: Anna Folqué 
Clua; Hereu: Tomàs Deosdat Omedes; 1er fadrí: Joan Foz Co-
lomer; 2n fadrí: Àlex López Guerrero.
** BATEA: El dissabte, la Banda Comarcal de la Terra Alta va 
oferir un concert a Batea en benefici de l’Associació de Malalts 
Mentals.  La Banda està formada per músics procedents de 
diversos municipis de la Terra Alta i compta amb el suport del 
Consell Comarcal. 
** GANDESA: L’ajuntament ha adquirit un vehicle 4x4 pickup 
en el marc del pla PENTA de Protecció Civil, que reforçarà  les 
tasques de prevenció, vigilància i actuació en cas d’emergèn-
cies.
** ASCÓ. La CUP demana obrir diligències pel vessament d’oli 
industrial de la central nuclear d’Ascó al riu Ebre. Els cupaires 
qualifiquen de “greu negligència” l’omissió d’informació i exi-
geixen que es depurin responsabilitats.

En un 1 minut

Litterarum es reafirma 
com a referent d’espectacles literaris
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16 remeis naturals

FIGUERA / HIGUERA  
FICUS CARICA O RELIGIOSA

Arbre caducifoli de la família de les moràcies que pot assolir fins a 5 m d’alt. Presenta un tronc gruixut amb l’escorça llisa i de color gris. Les seves fulles són 
grans, 10-20 cm de longitud, i es disposen de forma alterna a les branques i són aspres al tacte i lluents a l’anvers i més clares i tomentoses al revers, amb una 
nervació força marcada. Aquesta planta desprèn un làtex blanquinós.

Ús: fulles, branca, fruits, làtex.
Propietats: mineralitzant, tos convulsiva, infertilitat, berrugues, hernies infantil, picada abella. Les fulles en tisana són hipoglucemiants, adequades per la tensió, 
colesterol, màcula. El làtex per a les berrugues i durícies dels peus. Hèrnies d’infants que s’ha de passar per l’interior d’una rama esberlada o tallada pel mig la 
nit de Sant Joan.

Posar 3 figues seques en un got de vi, es deixa reposar tota la nit i en dejú es veu el vi (per la tos i refredats), lo mateix amb aigua pel restrenyiment. 
Per a les picades d’abella o vespa, treure el fibló i aplicar el làtex a la zona de la picada. Per a les berrugues i durícies, deixar 8 hores en remull una figa 
fresca i fregar amb la figa la zona. Per la diabetis: Dos fulles fresques trossejades i posar a bullir en 250 cc. a foc lent 15 minuts, deixar refredar i prendre 
en dejú i abans d’anar a dormir. També es pot fer amb fulles seques recollides en època, quan són verdes, i assecades al rebost.

El fruit o figa, no és indicat per a diabètics, enteritis i en tractaments antidepressius.

Per la zona Mediterrània, és silvestre, habita en zones seques i assolellades amb terra fresca i humida i també a zones rocoses. És una espècie molt resistent i es cultiva amb 
finalitats ornamentals i com a fruiter. Produeix dos tipus de flors, masculines i femenines, que es troben en un receptacle en forma de pera anomenat siconi. Els fruits, la figa i 
la figaflor, una al setembre i l’altra a la primavera.

Si hi ha una figuera al jardí de la casa, la fertilitat queda reduïda.
És considerat un arbre sagrat i NO es coneix que hi hagi caigut mai un LLAMP a cap Figuera.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

30

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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NO HI HAURÀ 
LLIGA EBRENCA 
Molts clubs ebrencs estan 
que trinen, ens han fet un gol 
en fora de joc. El promès que 
era el gran canvi no es farà. 
Desil.lusió total: la segona 
catalana de 16 equips ebrencs 
no es durà a terme. Es tor-
narà als clàssics 18 equips de 
la província, a la temporada 
23/24. La gran il·lusió que 
tenien sis equips de tercera 
catalana d’ascendir la tempo-
rada vinent, s’ha quedat en 
un somni: només en pujarà 
un i aquesta categoria serà de 
16 equips. 
Baix el meu punt de vista, 
no s’ha inventat res. Es farà 
una Súper-Lliga de futbol 
català d’un grup quan això ja 
existia i va ser un fracàs. De 
les temporades 1991/2011, el 
que serà la Súper-Lliga  era la 
1 catalana d’un grup, a sota 
hi havia la Preferent de dos 
grups, l’únic invent és que hi 
ha un grup més de Primera 
catalana però es vol mirar 
de que en siguen dos. Jo els 
asseguro que la temporada 
que ve, dels tres ascensos 
de la 2a catalana només pot 
interessar pujar al Tortosa i a 
un altre equip, igual el tercer 
renuncia. La 3a divisió enlloc 
d’un grup haurien de ser 
dues, i la futura Súper-Lliga 
d’un grup haurien de ser 4 o 
5. Quan em vaig assabentar 
del nou pla de competició, 
em vaig quedar frustat. La 
federació no vol fer canvis. I 
sé que la delegació ebrenca 
ha lluitat però ens quedem 
sense lliga ebrenca. 

CELMA

LA LLIGA 
EBRENCA
Després del programa Minut 
91 de dilluns, quan vam 
informar dels nous planteja-
ments pel pla de competició 
23/24, amb la creació de la 
nova Súper-Lliga, van haver 
reaccions diverses. I quan 
es va comentar que la lliga 
ebrenca de Segona no es 
contempla, el malestar va 
pujar. I és comprensible. 
Fa mesos, es va anunciar a 
veu plena que es faria i així 
estava acordat. I hi ha clubs 
de Tercera catalana que 
estan treballant pensant 
amb els diversos ascensos 
que es podien produir per la 
reestructuració. De cop, s’han 
quedat bocabadats. 
Els arguments de Competició 
es poden entendre. I està clar 
que gestionar enmig d’una 
pandèmia és molt complicat-
Però això s’havia de pensar 
amb antelació. Les raons són 
les mateixes ara que fa uns 
mesos. I amb unes eleccions 
pel mig....s’anuncia passades 
les mateixes. Estic segur 
que la delegació ha defensat 
l’acord existent. Però ara hi 
ha clubs que no entenen res. 

MICHEL TEIXIDÓ NO SEGUIRÀ

Les Terres de l’Ebre es queden sense lliga de Segona catalana

   El partit de Canal TE: 
Masdenverge-J i Maria B
Dissabte 23.30 h // Diumenge 12.30h 

i 21.30h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Els darrers dies s’ha conegut la 
nova proposta de competició 
que existeix per la temporada 
23/24. Tal com vam parlar di-
lluns a Minut 91, es crearà una 
Súper-Lliga que estarà entre la 
Primera catalana i la Tercera di-
visió. I la Primera catalana que-
darà en 3 grups tot i que s’estu-
diaria fer-ne dos.
Per tant, es torna al sistema de 
competició dels anys 90 quan 
es va crear la primera catalana 
i hi havien 2 grups de Preferent. 
A la segona catalana, es torna-
rà a la lliga de 18 equips (amb 
plantejaments de que quedi 
en 16 més endavant) i hi haurà 
sis grups a Catalunya. O sigui, 

l’acord de creació de la segona 
catalana formada per 16 equips 
ebrencs (7è grup) s’esvaeix. La 
notícia, en general, no ha agra-
dat després de mesos d’estar 
anunciada i perquè s’hagi pro-
duït una setmana després de les 
eleccions. Des de la Delegació 
ebrenca, Miquel Piñol, el dele-
gat, aclaria que “som conscients 
de l’acord que hi havia des de 
fa 3 anys amb la delegació de 
Tarragona. Però ara cal analit-
zar que venim d’una situació 
excepcional per la pandèmia i 
això ha comportat que pugessin 
molts equips i que no en baixes-
sin. I poc a poc es vol recuperar 
la normalitat de les competi-

cions, millorant-les, amb una 
estructura piramidal. La nova 
Súper-Lliga permetrà ajustar de 
nou les categories. I en l’elabo-
ració del nou pla de competició 
s’ha considerat que crear un 
altre grup de Segona suposaria 
un contratemps perquè haurien 
d’haver més ascensos. Ha es-
tat una decisió que ha ocasio-
nat debat i des de la delegació 
hem defensat la creació d’este 
grup ebrenc de Segona, tal com 
estava acordat. Però, tot i els 
nostres arguments, també en-
tenem els que té competició i, 
agrade o no, s’han d’acceptar, 
assumint les responsabilitats. La 
creació del grup ebrenc de 16 

de Segona es creu que genera 
una pèrdua de qualitat per a les 
categories, i la Tercera i Quar-
ta ho haguessin notat també. 
Sap greu perquè s’havia anun-
ciat però ens hem d’adaptar 
als nous plantejaments. També 
dir que 2a catalana passarà a 
ser una categoria interterrito-
rial (equips que d’una província 
hauran d’anar a una altra). I aquí 
a l’Ebre això no afectarà perquè 
els equips sempre competiran 
en el mateix grup”. Tot plegat 
s’haurà d’aprovar en l’assem-
blea del dia 27 a Blanes. Dilluns 
en parlarem, amb representants 
de clubs, a Minut 91, a Canal 
Terres de l’Ebre. 

La Rapitenca va rebre el pas-
sadís de campió el diumenge, 
abans del partit a Mollerussa. 
L’equip, tot i les nombroses 
absències, va estar a l’altura, 
tot i caure derrotat per 3-1. El 
Mollerussa, que es jugava po-
der participar a la Copa del 
Rei, va estar més posat i es va 
avançar en el marcador, tenint 
altres opcions com un gol anul.
lat. Però a la represa, el partit 
va igualar-se i Edgar va empa-
tar, a la sortida d’un córner. I la 
Rapitenca va donar incertesa i 
va gaudir de possibilitats com 
un tret de Yatma. No obstant, 
una falta magistralment execu-
tada pel local Adri, va ser el 2-1 
que ja va encarrilar el triomf 
lleidatà. Nogales, que va debu-
tar sota els pals de la porteria 
rapitenca, va aturar un penal. 
No obstant, als darrers minuts, 
en una contra, el local Moro va 
sentenciar.  El Mollerussa, se-
gon classificat i que ha estat un 
rival directe de la Rapitenca en 
el darrer tram de la lliga, va as-
segurar amb el triomf, la parti-
cipació en la Copa. 

“Se’n va el millor entrenador de la 
història del club”

No seguirà
Antoni Teixidó no seguirà. Va 
anunciar-ho en acabar el par-
tit a Mollerussa. Dilluns estarà 
a Canal Terres de l’Ebre per 
analitzar la temporada. Ha 
tornat a fer història a la Rapi-
tenca i la deixa al lloc on va 
agafar-la, a Tercera divisió. A 
Xarxes socials, esta setmana, 
la UER informava que “se’n 
va el millor entrenador de la 

història del club”. D’altra ban-
da, els campions van tenir una 
recepció oficial, dissabte, a 
l’Ajuntament, signant el llibre 
d’honor. I també van visitar 
L’Onada.
Finalment, dir que tot apunta a 
que el proper mister de la Ra-
pitenca sigui Albert Company 
‘Beto’, que va estar a l’Ampos-
ta, al Benicarló, al Reus i a la 
Pobla de Mafumet.  

Teixidó estarà a Minut 91, dilluns (21.30 h)
Antoni Teixidó serà el convidat 
que obrirà el programa Minut 
91 de dilluns, a Canal Terres 
de l’Ebre. Teixidó ha pujat a la 
Rapitenca a la Tercera divisió 
però ha decidit no seguir. 

D’altra banda, durant el pro-
grama, en parlarem també de 
la nova proposta del pla de 
competició i, a  la vegada, fa-
rem un homenatge al Masden-
verge per l’ascens de categoria. 

Tot i ser dia festiu, Minut 91 
s’emetrà igualment el dilluns 
vinent dia 6 de juny i, a la ve-
gada, el dimarts es podrà tor-
nar a veure, també per Canal 
Terres de l’Ebre.  

Albert Company ‘Beto’, que va estar a l’Amposta, Benicarló, Reus i Pobla, 
és l’opció ferma per entrenar a la Rapitenca. Aviat es farà oficial
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Tots dos equips 
ja treballen per la 
temporada vinent

EL TORTOSA S’ACOMIADA DE L’AFICIÓ AMB UN TRIOMF 
CONTRA L’ALDEANA

El Tortosa, en el darrer partit de 
la temporada, a casa, va guanyar 
l’Aldeana (4-1). Un partit en el 
que no hi havia res en joc, una 
vegada se sabia que dissabte el 
Cambrils Unió havia superat el 
Reddis, per 1-0. D’aquesta for-
ma, Reddis i Cambrils U són els 
equips que pugen.
Tot i este escenari, cal dir que el 
partit va ser interessant, sobre 
tot a la primera meitat.  Els roi-
giblancs van posar-li intensitat 
i certa velocitat en les transici-
ons, pressionar en un bloc alt 
que els va permetre crear diver-
ses ocasions. L’Aldeana, menys 
intensa en la pressió, va deixar 
jugar i, amb els minuts, va tenir 
més profunditat a mesura que 
el partit va anar obrint-se, com 
era lògic que passés. El Torto-

sa va trobar premi amb un tret 
de Konu i amb una falta que va 
traure Duran. Amb el partit ja 
més obert, Paez va reduir dis-
tàncies. A la represa, aviat, una 
centrada de Guillem, actiu per 
la dreta, donant amplitud, va su-
posar una rematada acrobàtica 
de Konu. Amb el 3-1, l’Aldeana 
va passar a ser dominadora i a 
jugar a camp contrari, però sen-
se generar excessives ocasions. 
El Tortosa, amb espais, va acabar 
sentenciant amb el 4-1, un bon 
gol de Duran arran d’una cen-
trada des del costat esquerre. 
Tots dos equips, en la línia de les 
darreres jornades, van presentar 
baixes.
Ferran Simó, mister de l’Aldeana, 
admetia que “a la primera mei-
tat, tot i reduir distàncies amb 

el 2-1, no vam estar ben posats 
en el partit. A la represa, malgrat 
que ens van fer el 3-1, l’equip va 
reaccionar i va ser més domina-
dor. Al final el 4-1 és abultat. La 
veritat és que tal com estem, ar-
ribem justos i ens està costant”. 
L’Aldeana ja ha anunciat renova-
cions i està tancant incorporaci-
ons per apuntalar la plantilla. 
Jordi Fabregat, mister del Tor-
tosa, sobre el fet de no poder 
tenir opcions d’ascens, deia que 
“ vam tenir dos partits per a po-
der fer el salt, contra el Reddis i 
a Cambrils, però els vam perdre 
i es van esvair les possibilitats. 
Ara ja no podem mirar enrere. 
Ho hem de fer avant”. El tècnic 
afegia que “estem treballant per 
a la propera temporada. Encara 
queda un partit i no hem anun-

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS

NOU PLA DE COMPETICIÓ
A la plana anterior ja hem ex-
plicat la proposta del nou pla 
que contempla la creació d’un 
Súper-Lliga, entre la tercera 
divisió i la Primera catalana, 
per la temporada 23/24. I una 
segona catalana que tornaria 
al grup de 18 equips, com fins 
ara, amb clubs de l’Ebre i Tar-
ragona al mateix grup.
Per a la propera campanya,  
22-23, la segona catalana serà 
de 20 equips, amb dos grups 
de 10, un a Tarragona i l’altre 
a l’Ebre. Estaria previst que els 
quatre primers de cada grup 
disputessin el play off d’as-
cens. Seria una lligueta de 8 i 
en pujarien 3 amb possibilitat 
d’un quart (la Súper-Lliga fa 
estirar els equips per omplir 

vacants). El col.lapse ve pel 
descens. Serien dos grups de 6 
i en baixarien 3 de cada grup. 
Cal dir que es planteja que a 
la segona fase els equips co-
mencin amb els punts amb 
què han acabat la primera. 
De Tercera catalana, per la 
temporada vinent, lliga de 16 
i es contempla un ascens (el 
campió) per cadascun dels 3 
grups de Tarragona. Però fa la 
sensació que hauran de ser-ne 
més per completar la Segona. 
A Tercera hi haurà dos des-
censos. I de Quarta, està pre-
vist que puge el campió. 

ELS LLISTATS DE 
FITXATGES

1. Reddis
2. Cambrils U
3. Tortosa
4. Canonja
5. Aldeana
6. Ampolla

23
15
13
9
9
2

8
5
15
12
17
14

equip                    GF       GC     PNTS

PLAY OFF ASCENS. 9 jornada

Cambrils U-Reddis               1-0
Ampolla-Canonja                0-2
Tor tosa-Aldeana          4 -1

22
20
15
9
5
5

Propera jornada:
Canonja-Tortosa
Aldeana-Cambrils U
Reddis-Ampolla
(pugen Reddis i Cambrils U)

1. Camarles
2. La Sénia
3. Morell
4. Montblanc
5. Bonavista

24
19
23
17
4

13
11
9

20
34

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.4. 10 jornada

Montblanc-Bonavista               6-2
Camarles-la Sénia                4-3
Descansava Morell 

Propera: Bonavista-Camar-
les-la Sénia-Morell. Descansa 
Montblanc (Baixen Montblanc i 
Bonavista)

16
15
14
7
0

L’estiu serà llarg. Hi ha equips 
que fa setmanes que han aca-
bat. Els whatsapps dels jugadors 
trauen fum. De moment, en ge-
neral, els clubs estan contactant 
amb un bon nombre de juga-
dors i això fa que n’hi hagi algun 
que tingui entre 3 ó 4 propostes. 
I l’estiu no ha començat.  

ciat ni altes ni baixes perquè 
creiem que és el millor per als 
jugadors, estant en competició”. 
El Tortosa visita la Canonja, en la 
darrera jornada de la tempora-
da. Foto: Facebook CD Tortosa

PASCUALE DEIXA L’AMPOLLA I DIU QUE ESTÀ 
“DECEBUT” I QUE SE SENT “TRAÏT”

temporada vinent i vaig dir que 
no pensant amb l’Ampolla i que 
em devia al club”. Pascuale asse-
gurava que “pel demés, m’em-
porto un gran record de la meua 
estada a l’Ampolla, del tracte i 
respecte de l’afició. Vam arribar 
i l’equip era penúltim i vam po-
der, amb molt d’esforç, accedir 
al play-off d’ascens assolint l’ob-
jectiu que era la permanència”. 
Pasquale està dolgut perquè 
l’Ampolla ha fet gestions amb un 
altre mister i “no m’han donat ra-
ons del perquè no se’m renova”. 
El president, Llàtzer Bru, per la 
seua part, comentava que “estes 
situacions són sempre compli-

L’AMPOSTA PRESENTA NOVES 
AL.LEGACIONS, A APEL·LACIÓ

Pascuale va deixar de ser el tèc-
nic de l’Ampolla el dijous passat, 
tal com vam informar en la dar-
rera edició de Més Ebre. Dilluns, 
Pascuale, va intervenir a Minut 
91, a Canal Terres de l’Ebre. L’ex-
tècnic de l’equip ampollero, va 
dir que “a nivell futbolístic estic 
decebut i també em sento traït 
per com ha anat tot. Penso que 
les formes no han estat les ade-
quades i crec que no la situació 
s’ha gestionat bé. Jo alguna cosa 
em temia. Crec que està història 
és com les d’amor, si vols inici-
ar-ne una de nova primer has de 
tancar l’anterior”. El mister afe-
gia que “tenia propostes per la 

La setmana passada ja vam 
informar que el comitè havia 
desestimat les al.legacions del 
CF Amposta respecte la dar-
rera jornada de la lligueta, en 
concret per la impugnació del 
partit Vilaseca-Remolins Bí-
tem. També vam informar que 
l’Amposta estudiava presentar 
noves al.legacions, ara a Apel.
lació. I així ha estat esta set-
mana. 
Per tant, el contenciós té un 
punt i seguit.  
La decisió d’Apel.lació pot de-
terminar si el conflicte queda 
tancat o no. Sí és que si, que 
es tanca, caldrà veure si des-

prés l’Amposta acaba anant al 
Tribunal Català de l’Esport. 
En el moment del nostre tan-
cament, ahir dijous per la tar-
de, no es coneixia encara que 
havia dictaminat Apel.lació. 

cades i admeto que potser no 
s’ha gestionat com hagués cal-
gut. De totes formes, no estic 
d’acord en què no es van donar 
explicacions, perquè sí que va 
fer-se. També dir que darrera-
ment han hagut algunes situa-
cions a nivell intern que potser 
tampoc s’han gestionat com 
corresponia dins del vestidor. En 
tot cas, agraïts a Pascuale per tot 
el que ha aportat. Ens hagués 
agradat que hagués acabat la 
temporada, però ell va decidir 
no fer-ho”. 
Mario Javaloyes apunta a ser el 
proper mister de l’Ampolla, per 
la temporada vinent. 

El tècnic va presentar la dimissió i diumenge
no va estar a la banqueta

En el moment del 
nostre tancament, 

no es coneixia 
encara la  la decisió 

d’Apel·lació

El Tribunal Català de l’Esport 
ha donat trasllat a la Fede-
ració Catalana de Futbol del 
recurs que va presentar el 
candidat en les eleccions a 
la presidència Àlex Talavera 
qui va denunciar irregula-
ritats en l’actualització del 
cens i en el procés de vota-
ció i demana que es repetei-
xin els comicis celebrats el 
mes passat.. 
El Tribunal Català de l’Esport 
ha demanat tota la docu-
mentació a la FCF per estu-
diar el cas i decidir si admet 
a tràmit la sol·licitud.

Eleccions a la 
Federació
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3A CATALANA

EL CATALÒNIA VISITARÀ EL CAN CARTRÓ, 
EN LA COPA CATALUNYA

El Catalònia va rebre el passadís 
de campió en la darrera jornada, 
al camp del cuer, l’Olímpic. El 
conjunt de Pau Alegria, poste-
riorment, va golejar 1-12.
El Cata, com a campió del grup 
1 de Tercera catalana, juga la 
copa i demà dissabte visitarà el 
Can Cartró (18 hores)
Can Cartró és una localitat del 
municipi de Subirats (Alt Pene-
dès). L’equip penedesenc va ser 
campió del grup 10 de Quarta.
El tècnic jesusenc explica que 
“és un partit que afrontem amb 
moltes baixes perquè la tem-
porada s’ha acabat i ara hi ha 
compromisos personals que ja 
estan adquirits. I és un despla-
çament d’una hora i mitja amb 
el que comporta. Jo penso que 
la Copa s’hauria de fer en par-
tits de pretemporada, a partir 

EL ROQUETENC TANCA LA LLIGA EN 
QUARTA POSICIÓ
El Roquetenc va tancar la tem-
porada amb una nova victòria, 
contra el Benissanet (5-0). Una 
campanya en què cal destacar 
la trajectòria de l’equip i el seu 
gran treball. També ha fet una 
esplèndida gestió el mister Car-
los Gilabert que, dissabte, tam-
bé s’acomiadava d’esta etapa al 
CD Roquetenc, una vegada ja es 
coneix que ha fitxat amb el Ca-
marles, equip al que entrenarà la 
campanya propera. Així mateix, 
en finalitzar el partit es va fer un 
homenatge a tres jugadors que 

LIZASO NO 
SEGUIRÀ AL FLIX

ALBERT SALTOR, 
TÈCNIC DEL FLIX

feia setmanes que estava con-
sumat. Ara falta saber que pas-
sarà. El president Miquel Agustí 
s’ha de reunir amb l’Ajuntament. 
Cal esperar per veure en quin 
estat es troba el club i que pas-
sarà l’any vinent, si el president i 
la junta que queda segueixen o 
han d’haver canvis que a hores 
d’ara no es preveuen fàcils. 

Albert Saltor, que va ser jugador 
del Flix en dues etapes diferents, 
i que ara entrenava al futbol 
base del club, és el proper en-
trenador del primer equip, de-
butant d’aquesta forma en cate-
goria amateur. 

valorar-ho”.  Del partit, dir que 
l’Amposta va remuntar en dues 
ocasions i que a la represa va 
confirmar la reacció amb el 4-2. 
Oliver, de l’Amposta B: “a la pri-
mera meitat no vam estar ben 
posats i el Tortosa, en general, 
va ser superior. A la represa vam 
millorar i vam fer dos gols gai-
rebé seguits que ens van posar 
per davant. Vam competir bé i 
vam acabar bé la lliga davant de 
l’afició. Ara a esperar com aca-
ba el tema del primer equip per 
saber on competirà l’amateur”. 
Oliver s’incorporar la temporada 
propera a Futbol Formatiu, com 
a tècnic del juvenil. 

Albert Lizaso no seguirà a Flix. 
El tècnic va acomiadar-se de 
l’afició en la jornada passada. 
L’equip va cedir una derrota 
contra el Gandesa. Lizaso volia 
“agrair la confiança del Flix d’es-
tos anys. Penso que, tot i les ad-
versitats que hem tingut en di-
ferents moments per les baixes, 
hem fet bona campanya i és que 
hi havia un bon equip. Ara crec 
que ha acabat una etapa i si hi 
ha cap altra proposta, l’estudia-
ré. I, si no, a descansar que no 
anirà malament. Valorar el trac-
te de l’afició, de la junta i dels 
jugadors. Només tinc paraules 
d’agraïment per al Flix”. 

MERITÒRIA 
PERMANÈNCIA DE 
GODALL, CORBERA 
I BENISSANET
Els 3 equips van acabar gole-
jats en la darrera jornada. Però 
estaven salvats amb antelació. 
La situació de l’Olímpic i Alca-
nar ha comportat que Godall, 
Corbera i Benissanet no hagin 
passat angoixes. En tot cas, cal 
destacar també la feina d’es-
tos clubs amb totes les adver-
sitats que viuen amb les baixes 
i sense disposar de juvenil per 
agafar jugadors. Les dificultats 
ja comencen a la pretempo-
rada, per perfilar la plantilla. 
Poblacions petites que a cò-
pia d’il.lusió tiren avant per 
conservar una categoria molt 
competida com la Tercera ca-
talana. Per tant, destacar el 
treball i la gestió dels clubs 
modestos que han de patir per 
assolir la salvació. Per això té 
més merit que puguen asso-
lir-la i cal valorar-ho.

del mes d’agost. Es una opinió, 
però crec que seria més reco-
manable que no pas ara, quan ja 
has acabat. Tindrem moltes bai-
xes però presentarem un bon 
equip, amb jugadors també del 
filial i del juvenil. I intentarem 
plantar cara a un rival que ha 
fet uns números extraordinaris, 
només perdent un partit en tota 
la temporada. Ho intentarem i 
farem el possible per tancar de 
la millor forma possible un any 
que ha estat sensacional”. El 
pichichi Aleix Robert (37 gols) ja 
s’ha anunciat que renova per la 
campanya propera.
D’altra banda, el club de la Santa 
Creu organitza un torneig d’in-
fantils demà dissabte i diumen-
ge dia 12 celebrarà el Torneig 
Leandro Rovira i Ramon Lapeira, 
en categoria aleví. 

han penjat definitivament les 
botes, es tracta de Joel Forné, 
David Vilanova i Jordi Valls. El 
cas de Jordi Valls es significatiu 
perquè ha estat sempre fidel al 
Roquetenc, des de pre-benjamí 
fins al Roquetenc B, debutant al 
primer equip el 06/12/2009 al 
camp del Sant Ildefons i ha for-
mat part del primer equip durant 
13 temporades, disputant 188 
partits, jugant 11.244 minuts i 
marcant 4 gols. Només les lesi-
ons i motius laborals li han im-
pedit jugar més partits i minuts.

El catalònia, campió, va rebre el passadís, al camp de l’Olímpic. 

XAVI MARQUÈS, 
NOU MISTER DE LA 
RAPITENCA B
Fernando Garcia, president de 
la Rapitenca, va informar dilluns 
a Minut 91 que Parra, tècnic del 
filial, ha decidit prendre’s un any 
sabàtic. Xavi Marquès, director 
esportiu del filial , serà el proper 
entrenador, segons va informar 
el president. La Rapitenca B va 
perdre en el comiat de la lliga 
0-6 contra la Cava.

LESIÓ DE MARC 
VIDELLET, DEL 
TORTOSA B
En el derbi de filials entre l’Am-
posta B i el Tortosa B (4-2), va 
haver uns moments de pati-
ment quan, arran d’una topada 
fortuïta, el jugador del Tortosa B 
Marc Videllet va quedar a terra 
amb símptomes clars de dolor. 
El partit es va aturar fins que va 
arribar l’ambulància, la qual va 
traslladar a Marc a un centre 
clínic. El diagnòstic, dilluns, va 
ser fractura de la clavícula. 
Des del CD Tortosa s’ha desta-
cat “el bon tracte i les atencions 
del CF Amposta. Van fer costat 
en tot moment i cal agrair-ho i 

L’ALCANAR, A 
QUARTA
L’Alcanar, un dels més històrics 
del nostre futbol, baixa a Quar-
ta. Una situació dolorosa però a 
la que s’arriba després d’un any 
molt complicat. Els aiguats del 
setembre van crear greus des-
perfectes a la Fanecada. Des 
de llavors, tot i la il.lusió que 
hi havia en esta temporada, el 
camí ha estat un malson. Des-
plaçaments a Vinaròs per jugar 
i entrenar que han penalitzat. 
L’equip ja en la recta final no 
podia entrenar i la plantilla va 
anar minvant. No s’ha pogut re-
vertir la situació i el descens ja 

EL MIRACLE DE 
SANTA BÀRBARA
El Santa Bàrbara ha acabat vui-
té, amb 44 punts. Es podria dir 
que, en la situació que vivia a 
pocs dies d’iniciar la lliga, la 
seua temporada ha estat de 
matricula d’honor. A dies de 
començar el campionat es va 
fitxar a Chema. El tècnic tenia 
el repte de fer un equip amb la 
lliga en marxa. Va haver pacièn-
cia i poc a poc el Santa Bàrbara, 
dins de les seues possibilitats 
pressupostàries, va anar aga-
fant cos. Els resultats van ar-
ribar i la segona volta, tot i les 
ensopegades de les darreres 
jornades, ha estat fabulosa. 44 
punts. Una realitat que al se-
tembre passat pocs es podien 
imaginar. 
Els problemes tornen ara. Silve-
rio, president, i César, secretari, 
van anunciar que no seguien. 
Chema també va informar que 
no continuava. 
Esta tarde hi ha una assemblea  
general. Passen les setmanes 
i, si bé la continuïtat del futbol 
base sembla que podria existir, 
no hi ha relleus per agafar el 
primer equip. Situació d’urgèn-
cia que, de moment, no veu 
solucions a curt termini. 

  

Roquetenc-Benissanet    5-0
Flix-Gandesa     1-2
Olimpic-Catalònia    1-12
Ametlla-Godall     5-0
S Bàrbara-Alcanar    4-1
Amposta-Tortosa                     4-2
Rapitenca-la Cava    0-6
Corbera-J i Maria             1-5

1. Catalònia
2. J i Maria
3. La Cava
4. Roquetenc
5. Gandesa
6. Rapitenca
7. Ametlla
8. S Bàrbara
9. Flix
10. Amposta
11. Corbera
12. Godall
13. Benissanet
14. Tortosa
15. Alcanar
16. Olimpic

105
88
86
60
65
67
72
59
56
53
60
48
40
42
33
21

equip                    GF       GC     PNTS

30
26
27
20
32
55
46
45
47
69
84
84
91
68
102
129

77
72
70
64
64
52
49
44
43
31
28
26
24
23
14
8

3A CATALANA. DARRERA JORNADA

J. I MARIA I LA CAVA, PUNTS DE TÍTOL
El Jesús i Maria ha acabat segon, 
després de 21 jornades sense 
perdre. 72 punts. Una campanya 
en què ha anat de menys a més 
i ha estat un rival directe del lí-
der, sent un equip emergent. Ha 
sumat una puntuació de campió. 
Com també ho ha estat la de la 
Cava (70). L’equip cavero, tercer, 

ha acabat la lliga recuperant el 
seu millor nivell. El van penalit-
zar els tres empats seguits, quan 
s’havia reforçat i estava pressi-
onant al líder.  La Cava ha estat 
19 jornades sense perdre. Per 
destacar. Les temporades del J i 
Maria i de la Cava posen més en 
valor la campanya del Catalònia. 
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· A l’Ampolla estan batent rè-
cords. Cessament de Gerard 
Capera, tot just començar la 
Lliga. Els va funcionar l’estratè-
gia; va arribar Pascuale i els va 
portar al play off dels ascensos, 
contra pronòstic. La setmana 
passada es va reunir amb la di-
rectiva i li van agrair la seva feina 
i estaven molt contents amb ell, 
però li van comentar que vo-
lien canvis. El mister no ho va 
entendre: “em diuen que estan 
contents amb la meva feina; 
vam entrar al play-off d’ascens 
i ara em fan fora”, em va dir 
Pascuale, que va presentar la 
seva dimissió. Jo entenc la seva 
postura. 
La directiva va decidir que Pas-
cuale no seguís. ¿Qui va decidir 
el canvi? D’aquí a molts anys ho 
contaré. 
· Compte amb la dada: la ter-
cera catalana la formaran, per a 
la temporada 23/24, 16 equips, 
a Tarragona i Lleida, 17 Barcelo-
na i Girona 18 per ser d’una al-
tra galàxia. Perquè les Terres de 
l’Ebre no podem tenir 17 o 18 
equips com la resta de provín-
cies?. I de la il·lusió de l’ascens 
de tercera catalana a 5/6 equips 
se’n queda ara a només un. Gol 
al futbol ebrenc amb el nou pla 
de competició.
· De cent casos, només fallo 
un 5 per cent. A la jornada 5 
el campió està entre els 4 pri-
mers. Aquest any va fallar la 
Rapitenca, que no ho estava:  
era sisè. Cambrils Unió i Reddis 
eren líders. Aldeana va quedar 
campió, era 4 a la jornada 5 (un 
equip descansava cada jorna-
da). Catalònia era líder ja a la 4 
jornada. A Quarta, els dos pri-
mers llocs eren per a Masden-
verge i Xerta, a la jornada 4.
· L’assemblea de la federació 
es farà el 27 de juny a Blanes, 
dilluns per la tarda; a 284 qui-

lòmetres de La Sénia. No s’entèn 
perquè es torna a fer a Blanes, 
no hi ha més llocs a Catalunya?. 
S’hauria de fer un autobús gra-
tuït amb càtering, per als clubs 
ebrencs. Potser algun no aniria ni 
així. Però és que és molt lluny i 
mal dia. 
· La setmana passada volia publi-
car que el Madrid seria guanya-
dor de la Champions; no em vaig 
atrevir però ho intuïa. Per què? 
Molt fàcil. Aplico la tècnica de 
l’energia: Mappe és un pesseter 
i prefereix seguir a París sense 
assolir titols. El jugador va ser un 
motivador per al Madrid amb la 
seua decisió. L’energia negativa 
que va generar per donar cara-
basses al Madrid, es va convertir 
en positiva per a l’equip.  Amb 
aquesta teoria, veia que el Madrid 
guanyaria, és una llei que no falla 
mai. El Madrid 5 champions de 
les últimes 9. És màgia o ciència 
ficció? I el Barça buscant diners 
sota les pedres.
· El Cambrils Unió torna a 1a ca-
talana de la mà de Jesús Benito, 
pare de dos jugadors que han 
acabat jugant a Cambrils: Pol i 
Marc. I el germà del mister, Uri 
Benito, ha pujat amb el Reddis. 
Dissabte passat es van enfrontar 
Cambrils U i Reddis. Han pujat 
tots dos. 
· Fa un anys Ulldecona era gaire-
bé un desert amb el futbol base i 
ara corren temps meravellosos i 
per a xulos els Juvenils. Seran els 
únics que tindran un juvenil a la 
preferent i a més en faran un altre 
juvenil, més dos infantils. És un 
miracle el que està passant a Ull-
decona. O és que el futbol base 
d’altres clubs no l’estan portant 
bé? Això de tenir equips a Prefe-
rent pujar i baixar no funciona. A 
Ulldecona intentaran trencar la 
dinàmica. És un cas atípic, és per 
estudiar-lo i meditar que alguna 
cosa cal canviar al futbol base en 

TOP SECRET general. Per cert Manu seguirà. 
És un mister amb molt de futur, 
gran persona i bon estratega.
· La Floresta es va plantejar re-
tirar-se de la competició de 2a 
Catalana. Ara busca alternatives 
futures per donar un impuls a 
l’equip.
· Ferran Roig i De la Torre poden 
canviar d’aires, entre els dos su-
men 6 ofertes. El porter Aitor de 
l’Ampolla pot fitxar per un altre 
equip de segona catalana, se-
gons les meues fonts.
· Dani Iniesta i Cristian Arasa, (Ca-
talònia) fitxaran amb el Masden-
verge per ajudar l’equip del seu 
poble., La temporada propera. 
· El Jesús i Maria fa 4 temporades 
va quedar primer i no va poder 
pujar per estar sancionat. Ara ha 
quedat segon i no pot pujar. I si 
ho farà el Torredembarra, segon 
de l’altre Grup. El més lògic seria 
fer un play off dels tres segons; 
és el món al revés.
· Jo fa mesos que sabia que Tei-
xidó no seguiria. Se’l va intentar 
convèncer, gairebé amb taló en 
blanc: “Demana el que vulguis”. 
Però ni així. Ho sento per Michel 
Viñas que va perdre l’aposta, ho 
sento per la Rapitenca que me-
reixia que continués el gran mes-
tre però ell ha pres la decisió. En 
properes setmanes explicaré en 
una editorial les deu raons per-
què no segueix Súper Teixidó. Ull, 
pot agafar algun equip de futbol 
base o un equip de Segona que 
no comenci bé. O si la Rapitenca 
a tercera divisió es complica po-
dria ser el revulsiu. No donin per 
acabat a Teixidó perquè està més 
viu que mai.
· El club, entre els grans del nos-
tre futbol, amb menys movi-
ments a les banquetes és el Ca-
marles. En quinze temporades, 
només 5: Bartolo, Ramon Barbo-
sa, Xavi Cid, Kiki i Alberto, tot un 
exemple.
· El que fos jugador del Bilbao,, 
Julen Guerrero i seleccionador 
de la lliga espanyola de la cate-
goria juvenil, té un pis a la Ràpita 

i ha vist molts entrenaments de 
l’equip de Teixidó.
· L’Aldeana tornarà un bon equip 
aquesta temporada hi haurà 6/7 
baixes. I uns fitxatges compe-
titius  per apuntalar la plantilla. 
I s’espera que un o dos siguen 
‘bombes’.
· Vaig parlar al programa de te-
levisió de Michel i vaig dir que 
sabia qui seria l’entrenador de la 
Rapitenca. Jo ja sabia al progra-
ma que no seria Garcia Sanjuan, 
que era el candidat 1. Està vin-
culat amb un club. Em va enviar 
un àudio en ple programa de 58 
segons). Jo sabia que si deia quin 
era el meu favorit, la Rapitenca 
fitxaria a un altre i així va ser. Entre 
línies, vaig dir que devia serà era 
Pallares dos ascensos seguits del 
Morell de 2a catalana a 3a divisi-
on i a Valls va repetir gesta, nin-
gú a Tarragona té aquest record. 
Guanyador nat. Per a mi, els tres 
millors entrenadors del futbol de 
Tarragona són Teixido, Fabregat i 
Pallarès. La meua intuïció no va 
fallar i Beto fou l’elegit. Ho vaig 
saber cent per cent al programa 
de Michel. El que no entenc és 
perquè no han trucat a Pallares 
que ja va entrenar a la Rapitenca. 
Primer contacte amb Beto fou 
dimarts nit. Està tancat al 99,99. 
Sort Rapitenca i soet Beto.
· Aquest any menys dependèn-
cia d’entrenadors de Tarragona: 
a Camarles va  Carlos Gilabert; 
a l’Ampolla, Mario Javaloyes i a 
Ulldecona Gerard Capera. Alber-
to, Castillejo i Pascuale han fet 
una bona feina. I hi ha tècnics de  
Tarragona que em diuen: “que 
sàpigues que tornaria el futbol 
ebrenc”. No és tot ‘money’ però 
als entrenadors de Tarragona els 
enamora el futbol ebrenc i altres 
coses.
· Rècord Guines d’Aleix Robert. 
Vaig dir que podria superar els 
30 gols, i n’ha marcat 37 aques-
ta temporada, fent el seu millor 
registre; la propera campanya en 
marcarà 19.
· Els clubs que volen fitxar juga-

dors amb qualitat per a Segona 
catalana es troben en la matei-
xa resposta: “és que m’ha trucat 
el Tortosa”. El telèfon de Nacho 
Pérez treu fum.
· Quin gran final de temporada 
han fet Jesús i Maria i la Cava 
que totalitzen 39 partits sense 
perdre.
· El futur del Perelló no pinta bé, 
no es presenta ni un candidat 
i al final hi haurà una gestora. 
Ja pel juny s’espera poder te-
nir una sèrie de socis perquè es 
puguin presentar, però cal que 
vulguen. Entenc que la idea, pel 
que fa al futbol, és unir el pri-
mer equip i el filial. Però si tar-
den molt, faran tard. Crec que 
Molinos hauria d’agafar l’equip.
· La tercera catalana és tren-
ca cada temporada. Olimpic 8 
punts, Montbrió 3 i Cunit 3. Per 
la part de dalt molts gallets, a la 
zona mitjana equips per anar ti-
rant i a la zona de baix equips 
als que cada vegada els és més 
difícil sobreviure.
· L’ascens de la Rapitenca ha 
col·lapsat al club; trucades de 
representants per oferir a juga-
dors; missatges de jugadors de 
nivell que volen venir. I la foto 
de l’ascens la van descarregar 
75.000 persones per twitter.
· Àlex Forés és el jugador més 
veterà de la Rapitenca. Teixidó 
el va fer debutar amb 16 anys a 
tercera Divisió. El vol com si fos 
un pare esportiu. Amb ell porta 
dos ascensos. Un altre jugador 
m’ha dit que s’hagués baixat la 
meitat del sou si és necessari 
perquè Teixidó hagués seguit. 
Com és que el volen tant? Si di-
uen que té un caràcter de mil 
dimonis. Però sota la cuirassa 
hi ha una persona molt senti-
mental. 
· Hi ha una persona que ara fa 
un any va obrir la porta de la 
junta del Catalònia i va dir: “No 
busqueu entrenador, el teniu a 
casa: Pau Alegria”. I quanta raó 
tenia i ara altres es posen les 
medalles, com és la vida.

EQUIPS PROPERA TEMPORADA
3A DIVISIÓ

RAPITENCA
POBLA 
MONTAÑESA
TONA 
EUROPA 
BADALONA 
SAN CRISTOBAL 
CASTELlDEFELS 
VILAFRANCA 
PERELADA 
GRAMANET 
VILASSAR 
HOSPITALET 
S ANDREU 
GIRONA B

1A CATALANA
VALLS
CATLLAR
CAMBRILS UNIÓ
REDDIS
ASCÓ
BALAGUER
MOLLERUSSA
AT LLEIDA
VILANOVA
SANTS
MARTORELL
IGUALADA
VILADECANS
TÀRREGA
SAN MAURO
ALPICAT

CANONJA
RODA DE BARÀ
RIUDOMS
VILASECA
ARBOÇ
MORELL
POBLA B
FLORESTA
SALOU
TORREMBARRA

ULLDECONA
MÓRA NOVA
TORTOSA
AMPOLLA
ALDEANA
CATALÒNIA
EBRE  ESCOLA
CAMARLES
LA SÉNIA
R-BÍTEM

3A CATALANA
JESÚS I MARIA
LA CAVA
ROQUETENC
GANDESA
RAPITENCA B
AMETLLA
S BÀRBARA
FLIX
AMPOSTA
CORBERA
GODALL
BENISSANET
TORTOSA B
XERTA O PINELL
PERELLÓ
MASDENVERGE

4 CATALANA
OLIMPIC
ALCANAR
TIVENYS
CATALÒNIA B
CAMARLES B
GINESTAR
XERTA O PINELL
AMETLLA B
J I MARIA B
LA FATARELLA
LA CAVA B
LA GALERA
SAN JAUME
GANDESA B
AMPOSTA B
EBRE ESCOLA B
ALDEANA B

El Nàstic ha entrat al play-off. La penya de les Terres de l’Ebre sempre fa costat a l’equip. 

A la foto, els germans Monforte, al camp, en un partit d’esta temporada.  

JOAQUIN CELMA 2A CATALANA
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El Perelló: Ferran Torres i Martina Comes 
guanyen la cursa de 10 quilòmetres de la 

Running Series  Terres de l’Ebre
El Perelló ha acollit aquest dis-
sabte al matí als més de 100 
corredors i corredores han par-
ticipat en la quarta prova del 
circuit Running Series Terres de 
l’Ebre.
La cursa ha estat organitzada 
per l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment del Perelló i Running Seri-
es, amb la col·laboració de la 
Secretaria General de l’Esport, 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, el Trail Running Cabra Fei-
xet i diferents empreses locals.
En una jornada rodona, tant pel 
que fa al bon temps com a la 
organització, en la distància de 
10 quilòmetres de la cursa, que 
ha transcorregut per un circuit 

urbà i totalment d’asfalt, el més 
ràpid ha estat Ferran Torres en 
un temps de 35 minnuts i 46 
segons. Xavier Ortín i Luis Fran-
cisco Puentes han completat el 
podi. En categoria femenina, la 
més ràpida en completar recor-
regut llarg ha estat Martina Co-
mes, qui ho ha fet en 41 minuts 
i 55 segons. El podi, l’han com-
pletat Aida Pallarés i Carla Rallo. 
D’altra banda, la prova dels 5 

L’infantil A ha ascendit a Preferent. 

En la distància curta 
del circuit, de 5 

quilòmetres, els més 
ràpids foren Àxel 

Zarranz i Ruth Martí

Futbol Formatiu Terres de l’Ebre

L’aldeana Judit Torta Fosch, 
sotscampiona de bàsquet 

L’aldeana Judit Torta Fosch que milita 
a les files del Club de Basquet Vinaròs 
Servol ha aconseguit aquest diumen-
ge el sotscampionat de basquet de 
la Comunitat Valenciana, al  disputar 
a Calp (Alacant), la final autonòmica  
femenina 2022 enfront del CB Elda. 
El resultat  final va ser C. B. Elda 62- 
C.B. Vinaròs Servol 56. Des de l’Ajun-
tament de l’Aldea “volem felicitar a 
Judit i a tota la seua família pel títol 
aconseguit”.

kilòmetres l’han dominat Àxel 
Zarranz (17 minuts i 38 segons) 
i Ruth Martí (20 minuts i 08 se-
gons). El regidor d’Esports del 
Perelló, Ferran Chavarria, ha 
remarcat el “gran ambient” que 
s’ha viscut a la població i ha fet 
un “sincer agraïment” als 60 vo-
luntaris locals i empreses col·la-
boradores que han fet possible 
que la cursa “hagi estat tot un 
èxit”.

El Masdenverge acarona el 
títol de campió

El Masdenverge, equip que 
ha pujat a Tercera, necessita-
va guanyar dissabte a Camar-
les per ser campió. El partit va 
acabar amb empat a un. El diu-
menge, el Gandesa B va perdre 
per 1-2 contra el Perelló. Per 
tant, a falta de dues jornades, el 
Masdenverge era campió. Però 
els gandesans han impugnat el 
partit, sembla ser que per una 
possible alineació indeguda 
del Perelló. I el partit està in-

L’infantil B ha pujat a Primera.

Benjamí A, ascens a Preferent

Futbol Formatiu: de l’infantil, el porter Josep Gonzalvo ha fitxat 
amb el Levante. Alba i Adriana ho han fet per l’Espanyol. I Joel 
i Eloi van anar a provar pel Nàstic. 5 jugadors/es d’este mateix 
equip. 

coat d’expedient. Per tant falta 
esperar resolució. 
Masdenverge i Gandesa tenen 
el golaverage particular igualat 
però el general es molt favo-
rable als arlequinats que, per 
tant, serien ja campions virtu-
als. El líder rebrà demà a un fi-
lial que es la revelació, el Jesús 
i Maria. El Xerta, equip que fa 
història, jugarà contra la Gale-
ra. Cas d’haver de pujar un se-
gon equip, ho té a prop. 

En la final de Copa de vete-
rans, el Roquetenc i el Tor-
tosa  van empatar a 3 en un 
partit molt interessant. 
Als penals, el Roquetenc va 
estar més encertat i es va 
proclamar campió, consu-
mant el triplet, Súpercopa, 
Lliga i Copa. Este cap de set-
mana, amb l’Amposta, debu-
taran a la Copa Catalana.

Veterans: 
Roquetenc 

campió de Copa

El Futbol Club Levante las Pla-
nas, on juguen les ebrenques 
Emma Martin i Núria Llop, és 
de Primera Divisió. 
El conjunt de Sant Joan Despí 
va superar per 3-1 a l’Espanyol 
a l’últim partit de lliga i, torna 
a Lliga Iberdrola vuit anys des-
prés. La migcampista de Ro-
quetes Emma Martin i Queralt, 
a més, va marcar el 2-0 del seu 
equip. Un gran premi després 
de tants sacrificis.

Emma i Núria
són de Primera

Finals intercomarcals futbol 7, 
benjamí i prebenjamí

Dissabte, a Amposta, es va disputar la fase final. 
En categoria benjamí mixte, a la final, l’Ampolla va guanyar el 
Jesús i Maria per 7-3. En prebenjamí mixte, l’Alcanar va véncer 
a l’Ampolla per 2-1.
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ARRÒS BASMATI 
DE VERDURES A LA CÚRCUMA

PREPARACIÓ:
Rentar i/o pelar les hortalisses i 

tallar en petits cubs. En una paella 

amb oli calent, sofregir uns minuts 

la ceba juntament amb els alls 

tendres, panses i pinyons. Afegir el 

porro i sofregir uns instants. Afe-

gir els pebres amb la pastanaga i 

continuar sofregint a foc mitjà uns 

minuts més.

Afegir la carabassa i el carabassó i 

ofegar 10 minuts amb l’olla tapa-

da. Afegir sal i cúrcuma. Reservar. 

Rentar l’arròs basmati 3 vegades 

i disposar en una cassola. Cobrir 

amb aigua amb una mica de sal i 

barrejar. Coure a foc moderat amb 

l’olla tapada fins que es consumeixi 

tota l’aigua. Reposar uns 5 minuts 

INGREDIENTS 4  PERSONES:  
• 400 g d’arròs basmati
• 2 alls tendres
• 1 ceba
• 1 porro
• 1 pastanaga
• 1/2 carabassó
• 150 g de carabassa
• 1/2 pebre vermell
• 1 pebre verd
• Brots de soja
• Panses
• Pinyons
• Cúrcuma
• Oli d’oliva verge
• Sal
• Pebre 

i mesclar l’arròs amb el sofregit 

d’hortalisses, barrejar i servir.
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Has après a pro-
tegir-te, però no 
et tanquis a casa. 
Relaciona’t. Segur 
que hi ha algú tan 
especial com tu. No 
deixis per més en-
davant els dubtes 
vers la salut.

aquari
21/01 al 19/02

Si cercaves casa, 
però res t’encaixa-
va, ara pots trobar 
el que t’agrada. Si 
vas patir un mo-
ment, tens amb un 
amic, parla-hi abans 
de donar l’amistat 
per acabada.

sagitari
23/11 al 21/12

Disminuir despeses 
et deixarà dormir 
millor. Practicar 
l’autocontrol et 
donarà més segu-
retat. No deixis els 
talents aparcats 
per culpa de les 
obligacions diàries.

escorpí
24/10 al 22/11

S’obren les portes 
al diàleg amb la 
parella per aclarir 
alguns malentesos. 
Lluites pel que 
creus que és teu 
i no dubtes en 
recórrer a la justícia 
si és necessari.

balança
24/09 al 23/10

No oblidis les 
gestions fiscals que 
tinguis pendents. 
Serà millor posar-te 
al dia. Un ex cap 
podria contactar 
de nou amb tu 
per demanar que 
treballis amb ell.

àries
21/03 al 20/04

Cuida la gola i 
no abusis de les 
begudes fredes. 
Els canvis a la dieta 
poden ser benefi-
ciosos per la teva 
salut. Tens ganes de 
vacances i fas plans 
per l’estiu.

cranc
22/06 al 23/07

Pots trobar la clau 
a un problema, 
oculta entre els teus 
somnis. La Lluna 
creixent afavoreix 
l’avenç d’una relació 
i també el desen-
volupament dels 
negocis.

verge
24/08 al 23/09

Després de fer 
moltes cabòries et 
decideixes a parlar 
amb la persona del 
teu interès. T’apun-
tes a una activitat 
lúdica amb amics 
als quals fa temps 
que no veus.

taure
21/04 al 21/05

T’has proposat 
tenir encara més 
paciència per assolir 
alguns reptes labo-
rals. Augmentes el 
moviment i fas més 
exercici. Tires la can-
ya a la persona que 
t’agrada.

peixos
20/02 al 20/03

Amb l’aspecte de 
Sol i Lluna, calmes 
l’ansietat i actues 
amb coherència 
en relació amb un 
tema familiar. Poden 
oferir-te una nova 
vida, lluny d’on vius 
actualment.

lleó
24/07 al 23/08

Prens consciència 
de la importància 
de les emocions i 
de la teva part més 
vulnerable. Això 
t’apropa als qui 
estimes. Al sector 
professional cal con-
tinuar formant-se.

bessons
21/05 al 21/06

Mercuri es posa 
directe i ja no perds 
més el temps. Con-
tactes amb qui sigui 
per dur endavant el 
teu projecte. Més 
comunicacions. 
Sembla que el mò-
bil va de bòlit.

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TRIDENT 214 NIGEAN
El Trident 24, define un poco el diseño y la historia naval Británica. 
Este pequeño crucero tiene un historial notable como barco de 
travesía a Las indias Occidentales y España.
También muchos viajes a través de los canales Europeos hasta 
el mediterráneo y un sin número de pasos por el Canal de la 
Mancha a Francia y a los Países Bajos.
Es un velero pequeño, sólidamente construido por Marcon; con 
tres quillas que permiten una rápida puesta en muelle seco y la 
facilidad de mantenerse estable en amarres de constante marea. 
También es apropiado para navegar en aguas poco profundas 
hasta de 1 m de profundidad.

El casco fue moldeado según las especificaciones de Lloyds, y se construyeron alrededor de 250 versiones de PRFV en total. Con un techo de carrocería tradicionalmente escalonado, el Trident es un 
“verdadero yate”. Los Trident tienen una buena reputación de navegabilidad, y uno de ellos ha cruzado el Atlántico en travesía solitaria.
El motor está ubicado convencionalmente debajo de la escalera de acceso.
Esta imagen muestra un Trident equipado con un motor diesel Yanmar de 10 hp.

Características técnicas:
Nombre de embarcación:
Trident Nigean Mara 214.
Tipo de embarcación: Velero de crucero
Diseñador: Alan Colina
Constructor: Macron
Fabricante: Trident
Modelo: No.24
Año: 1972
Literas: 4
Cabinas: 2
Aseos: 1
No. de motores: 1

Modelo del motor: Yanmar 1GM10
Potencia del motor: 10 hp
Tipo de combustible: Gasóleo
Velocidad de crucero: 5 nudos
Velocidad máxima: 6 nudos
Longitud total: 7,3 mts
Longitud en la línea de flotación: 6 mts
Manga: 2,2 mts
Calado: 0,76 mts
Material del casco: PRFV
Tipo de casco: monocasco
Desplazamiento: 1800 kg
Capacidad de combustible: 25 litros

Tel. 636 840 488
PRECIO 8000 EUROSPRECIO 8000 EUROS

680 239 519

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

AMPOSTA

C R I S
CHICA LATINA 

DE 40 AÑOS 
FOGOSA Y 

JUGUETONA

VEN A PASAR 
UN RATO 

DIFERENTE

641 53 03 88

COMPREM
CAMPS

I FINQUES
RÚSTIQUES 
610 395 327

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement busca 

personal per a treballar a la zona de 
Terres de L’Ebre:

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES    · INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
Interessats, trucar al  617 702 159

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Local a l’avinguda La Ràpita 
en lloguer. Superfície 220 

m2. Ideal qualsevol tipus de 
negoci. Dona a dos carrers. 

610203325.
ULLDECONA

 Local en lloguer o venda de 
35m, al carrer major. 

977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,

a primera linea de mar, 
al davant del Club Nàutic. 

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

AMPOSTA 
Solars en venda a Pla 

d’Empuries. Molt 
econòmics. 674355349

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

LLoguer Pis ideal parelles, 
consta de menjador amb 
sortida balconada, cuina 

independent equipada, 
lavabo amb dutxa reformat, 

hab. doble i hab ind.
661707383

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda 

solar urbà cantoner.
674 35 53 49

(Només WhatsApp)
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MARÍA JOSÉ DESCARREGA
“MULTITUD”  
ESPORTISTA I CREADORA

Coneixia la María José 
Descarrega esportista, 

una atleta que ha estat 
campiona d’Espanya i Europa 
en la seua categoria, el 
llançament de martell, però, 
sempre hi ha persones que 
et sorprenen en esta vida 
perquè traspassen la barrera 
de l’excel·lència. María José és 
una d’aquestes persones.

Un tracte fàcil, proper i transpa-
rent. Curosa amb la família i les 
amistats, però curiosa i inquieta 
en la manera de viure i sentir. 
La seua obra, exposada al Museu 
de l’Ebre de Tortosa, es carac-
teritza per un estudi de formes 
que desvetllen una certa nuesa 
de la seva ànima. La fragilitat de 
l’obra ens convida a una refle-
xió... “Multitud”.

Coneixem a la María José com 
atleta veterana i guanyado-
ra de diverses medalles d’or, 
però molts desconeixíem 
la seua vessant artística...
Vaig començar fa trenta-tres 
anys quan vivia a Saragossa. A 
través de l’ajuntament feia uns 
cursos d’introducció a la cerà-
mica, fins que al  tornar a Torto-
sa, em vaig matricular a l’Escola 
d’Art. Durant onze anys vaig con-
tinuar estudiant i finalment em 
vaig treure el títol de tècnic en 
arts aplicades, especialitzant-me 
amb ceràmica. I ara tinc la sort de 
poder tenir el meu taller a casa. 

Com definiria la seua obra?
La definiria de línies senzilles, 
buscant sempre transmetre el 
concepte de manera clara i fàcil 
per a l’espectador.

La  seua  exposició s’anomena 
«Multitud» per què aquest 
nom?
El títol surt del nom d’una peça 
de l’exposició, que també és la 
protagonista del cartell. Per mi 
aquesta obra és la síntesi del 
concepte que volia transmetre.

Què vol transmetre a través de 
la seua obra?
Vull transmetre de forma senzilla 
però contundent la massificació. 
Tots formem part d’una mateixa 

multitud, no importa el color 
o les formes dels que estem 
fets. He volgut reinterpretar els 
diferents paisatges on trobem 
aquestes multituds.

Per què ha escollit la ceràmica 
com a forma d’expressió?
Sempre m’ha resultat fàcil el trac-
te en la ceràmica, la seva textura 
m’agrada i crec que dona molt 
de si, es pot fer gairebé de tot.

Diria que cada material té 
una forma d’expressió dife-
rent?
Si és clar. Per mi la ceràmica 
és el meu mitjà de comunica-
ció principal, amb el que m’ex-
presso amb més facilitat gràci-
es a la  seua  tridimensionalitat. 
Però sempre m’ajudo d’altres 
materials com cordes, l’acer o 
l’alumini per donar sentit a la 
peça.

Una altra de les  seues  formes 
d’expressió és l’esport. Ha 
aconseguit diferents medalles 
en llançament de martell en 
diferents campionats d’Espa-
nya i d’Europa. Continua dedi-
cant-se al món de l’esport?
Sí, de fet encara no he acabat la 
temporada.

Per què va escollir el llança-
ment de martell?
Vaig començar fent llança-
ment de pes, però a mesura que 
m’anava fent gran trobava que 
perdia força, especialment als 
braços. El meu entrenador em 
va animar a provar el martell i de 
seguida vaig notar que em resul-
tava més fàcil, ja que l’important 
d’aquesta disciplina és tenir una 
bona tècnica.

Per estar dintre del món de 
l’esport es necessita tenir unes 
qualitats físiques i neurològi-
ques. Quines qualitats es ne-
cessiten per ser ceramista?
Com en tot, la pràctica fa al 
mestre, diuen. No vull ser mes-
tra de res, però sí, tenir una certa 
sensibilitat i destresa ajuda.

Per a les seues creacions, pre-
para la peça abans? La dibui-
xa?

Quan estudiava sí que a vega-
des havia de dibuixar les pe-
ces..., però crec que lo que més 
importa és imaginar-les i dei-
xar-te portar. Mentre treballes 
amb la ceràmica et trobes a ve-
gades amb certs impediments 
tècnics i has d’estar constant-
ment modificant el material fins 
que trobes el que estaves bus-
cant.

Quin és el seu moment preferit 
del procés?
La màgia del forn, la sorpresa en 
obrir-lo i veure que ha passat allà 
dins.

Fins quina data podem veure 
les  seues  obres al Museu de 
l’Ebre?
Estarà obert fins al 3 de juliol, no-
més els caps de setmana.
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“LA CERÀMICA ÉS 
EL MEU MITJÀ DE 
COMUNICACIÓ”


