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

«« El servei bancari és un  El servei bancari és un 
servei essencial servei essencial »»

Albert Company 
‘Beto’ és el nou 

entrenador de la 
UE Rapitenca

Tal com va avançar Més Ebre la setmana passada,
Albert Company és el nou mister 

de l’equip rapitenc.
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El nou edifici 
assistencial de 

l’Hospital de Tortosa 
estarà funcionant en 
poc més de dos anys

La directora del CatSalut defensa que el projecte
és irrenunciable i que no condiciona la construcció 

del nou hospital.
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NO DEIXEM QUE L’AIGUA DE PLUJA ES MALGASTI

L’escalfament global és la 
causa de llargs períodes 

de sequera i això ens fa 
reflexionar sobre el preu de 
l’aigua que es converteix en el 
líquid més preuat del nostre 
planeta.   
Cada cop hi ha més inundacions 
a causa de les pluges més vio-
lentes, provocades pel canvi cli-
màtic. Des de fa dècades, i mas-
sa sovint, hem anat construint, 
formigonant, asfaltant, sense 
preocupar-nos de la direcció 
que prendrà l’aigua de pluja i 
aquestes aigües de pluja han in-
flat irremeiablement els rierols 
utilitzats com a sòl urbans. Les 
aigües no en saben res d’aquests 
canvis i segueixen el seu camí 
natural  absorbides  per aquests 
sòls permeables.
Avui en dia, hi ha una necessitat 
urgent de posar-hi remei. Com? 
Busquem estalviar recursos i 
diners mitjançant mètodes inu-
suals i innovadors com la trans-
formació de l’aigua salada dels 
oceans en aigua potable... però, 

que fem amb l’aigua de pluja? 
Està clar que en ser un produc-
te resultant de la societat, l’aigua 
de les precipitacions es conta-
mina inicialment i arriba conta-
minada al magatzem subterra-
ni, capa freàtica. Encara que els 
humans no en bevem, s’infiltra i 
passa als nostres aliments vege-
tals i animals. Podem enumerar 
uns quants contaminants que 
arriben a l’atmosfera: combus-
tió, òxid de nitrogen del trànsit 
d’automòbils, diòxid de sofre a 
conseqüència d’activitats indus-
trials, i nitrat d’amoníac emès 
durant els treballs agrícoles. Tot 
això té un impacte negatiu en la 
qualitat de l’aigua de pluja, però 
la podem aprofitar, no per trans-
formar l’aigua de pluja en aigua 
potable, perquè aquest planteja-
ment, ara, seria car i poc rendi-
ble, però sí que podem recupe-
rar aquesta aigua, que no conté 
ni calç ni clor, per a tots els usos 
que no requereixen aigua pota-
ble, com la cisterna del WC, la 
rentadora, la neteja, per regar 

EDITORIAL

gratuïtament els jardins (l’aigua 
de pluja té una qualitat excepci-
onal per a molts usos: les plantes 
agraeixen el reg amb aigua sen-
se calç ni clor, la rentadora no 
té problemes de calç, estalviem 
en detergent i suavitzant per a la 
bugada o aigua per a la planxa), 
per refrescar en circuit tancat, 
les cobertes i les superfícies de 
formigó durant els períodes de 
sequera... Podríem reduir les fac-
tures de consum d’aigua..., gai-
rebé el 50% del nostre consum 
es podria fer amb aigua no po-
table i la nostra factura baixaria 
a la meitat. Què necessitem per 
adoptar aquesta solució senzilla 

però eficaç? En primer lloc, obli-
gar a totes les noves construc-
cions, industrials i individuals, a 
instal·lar un tipus de dipòsits, que 
ja existeix al mercat i, en segon 
lloc, començar a subvencionar 
aquestes instal·lacions en edificis 
ja existents, com es fa actual-
ment per a l’aïllament d’edificis i 
plaques solars...
Això crearà nous negocis, no-
ves professions (instal·lacions i 
manteniment) i sobretot resta-
blirà un equilibri amb els milers 
de metres cúbics que ens aporta 
la natura i que aterren a l’asfalt. 
Recuperar l’aigua de pluja ja és 
urgent, per què esperar tant?

El conseller Argimon 
rep els representants 

del Projecte Emma, que 
investiga el càncer de 

mama a les Terres de l’Ebre  

El conseller de Salut, Josep M. 
Argimon, ha rebut els repre-
sentants de l’equip de recerca 
del Projecte Emma: el coor-
dinador i investigador princi-
pal, Carlos López, i les inves-
tigadores Laia Reverté, Noèlia 
Gallardo, Esther Sauras i Júlia 
Casanova, que durant la visi-
ta han estat acompanyats per 
Joan Nin, gerent de la Regió 

Sanitària Terres de l’Ebre; Ma-
ria Ferré, gerent territorial de 
l’Institut Català de la Salut, i 
Maria José Rallo, directora de 
l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta. 

El Projecte Emma, gràcies a una 
campanya de captació de fons, 
ha rebut un important impuls per 
dotar el grup de recerca en Pa-

tologia Oncològica Bioinformà-
tica de les Terres de l’Ebre, que 
té la seu a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa, i que compta 
amb el suport de la Fundació 
Doctor Ferran. La seva investi-
gació té com a objectiu conèi-
xer els mecanismes que, a través 
dels ganglis de l’aixella, propa-
guen el càncer de mama a la 
resta del cos.

El Dr. Carlos López, coordi-
nador del Projecte Emma, ha 
detallat els diversos aspectes 
sobre l’avenç de la investigació 
fent especial èmfasi en la gran 
implicació i el fort compromís 
de la gent, entitats i empreses 
de les Terres de l’Ebre, que han 
aconseguit més de 180.000 €, 
gràcies als quals s’han pogut 
contractar dues investigadores.

Els investigadors del projecte han explicat al 
conseller l’èxit de la campanya de captació de 
fons, gràcies a la gran col·laboració ciutadana i 

l’inici de la investigació.
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 MÉS NOTÍCIES
S’APROVA LA 
LLEI DEL CATALÀ 
El Parlament aprova la llei 
del català per respondre la 
sentència del 25% amb els 
vots d’ERC, Junts, PSC i co-
muns. El Consell de Garanties 
Estatutàries (CGE) avala la 
norma amb l’argument que 
“s’amplia l’ús del castellà” a 
l’escola. D’altra banda, la pla-
taforma Pública i en Català 
veu “un enorme pas enrere” 
la llei per donar resposta a 
la sentència del 25%. COS, 
SEPC, CGT, USTEC i Inter-
sindical reclamen un comitè 
jurídic que afronti possibles 
denuncies contra els docents. 

COMITÈ 
D’EMPRESA DE 
L’HOSPITAL DE 
JESÚS 
El Comitè d’Empresa de 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús ha informat que dilluns 
dia 13 hi haurà una nova 
manifestació. A les 16.30 h, 
concentració al Passeig del 
Riu de Ferreries (Xapla) i 
seguidament s’iniciarà una 
marxa pel Pont fins a l’Ajun-
tament. “No jugueu ni ens 
enganyeu. Seguim en lluita. 
Volem el que és nostre”.

ACTUALITAT
Salvadó defensa que cal garantir l’accés als serveis 

bancaris i caixers automàtics a tots els municipis

El nou edifici assistencial de l’Hospital de Tortosa 
estarà funcionant en poc més de dos anys

El Parlament va aprovar traslla-
dar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats una proposició de llei 
per garantir l’accés als serveis 
bancaris i a caixers automàtics 
a tots els municipis. La iniciativa, 
impulsada pels grups parlamen-
taris d’Esquerra Republicana, 
Junts, la CUP i els comuns, vol 
posar remei a l’exclusió finance-
ra que, en l’actualitat, pateixen el 
47% dels municipis catalans.
“El servei bancari és un servei es-
sencial que hauria de ser abordat 
com ho són els serveis de tele-
comunicacions i d’energia, amb 
la fixació per llei estatal d’unes 
prestacions mínimes de caràcter 
obligatori”, ha defensat el diputat 
republicà Lluís Salvadó durant el 
debat que arribarà a l’aprovació 
final de la llei d’aquí a quinze 
dies. Aquesta llei estatal és “ur-
gent”, perquè, des del 2008, a 

Catalunya s’han tancat el 64% de 
les oficines bancàries i “l’exclusió 
financera continua creixent”, ha 
alertat.
Si bé és cert que, actualment, la 
gran majoria de tràmits bancaris 
es fan online, i que l’any 2008 la 
xifra d’oficines bancàries respo-
nia a la bombolla immobiliària i 
financera, Salvadó ha subratllat 
la gravetat del fet que gairebé 
la meitat de municipis catalans 
no tinguin accés a efectiu, i ha 
assenyalat que l’exclusió finan-
cera “incideix en la vulnerabilitat 
per raons d’edat, de formació o, 
senzillament, per falta d’equitat 
territorial”.
“Barris metropolitans perifèrics, 
pobles menuts, gent gran i famí-
lies afectades per la fractura di-
gital veuen com els seus factors 
de vulnerabilitat i de discrimina-
ció creixen; si no fem res, veu-

El diputat republicà Lluís Salvadó. Foto: Sílvia Jardí (ACN)

rem com la totalitat dels munici-
pis de menys de 2.000 habitants 
no tindran ni oficina ni accés a 
l’efectiu”, ha advertit Salvadó, tot 
afegint que “el despoblament 
respon a molts factors: a la man-
ca d’oportunitats o d’habitatge, 
però, també, a la manca de ser-
veis com aquest”.

La UNESCO inicia la revisió decennal de 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre

El consell científic del progra-
ma Home i Biosfera (MaB) de 
la UNESCO ha començat la 
revisió decennal de la Reserva 
de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre, deu anys del reconeixe-
ment que es complirà el 28 de 
maig del 2023. El doctor en Bi-
ologia per la Universitat de les 
Illes Balears, Joan Rita, mem-
bre del comitè científic ha vi-
sitat el territori i les empreses 
i serveis acreditades amb la 
marca. Coincidint amb la revi-
sió, es plantejarà a la UNESCO 
que l’àrea de la Reserva inclo-

gui el nord de la Ribera d’Ebre, 
exclosa en la declaració inicial

El 47% dels municipis 
catalans no tenen 
caixer automàtic

Un conseller científic 
visita el territori i les 

empreses i serveis 
acreditats amb la 

marca

El nou edifici assistencial de 
l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta (HTVC) estarà funcio-
nant, a molt tardar, a principis 
del 2025. La directora del Ser-
vei Català de la Salut, Gemma 
Craywinckel, ha defensat que 
l’ampliació del centre el farà 
“més funcional” i que és un 
projecte irrenunciable i que no 
condiciona que es faci un nou 
centre hospitalari a la ciutat 

més endavant. Aquest estiu es li-
citarà el projecte i l’obra conjun-
tament per reduir terminis i s’ha 
fet una diagnosi dels terrenys per 
valorar el risc que el projecte es 
bloquegi o paralitzi per troballes 
arqueològiques. La inversió pre-
vista és de 32,5 MEUR. Els serveis 
assistencials del nou edifici es 
definiran ara amb els professio-
nals de l’HTVC. El nou edifici de 
l’HTVC tindrà cinc plantes, dues 

soterrades per fer-hi un aparca-
ment de 400 places.

La directora del CatSalut 
defensa que el projecte 
és irrenunciable i que no 
condiciona la construcció 

del nou hospital
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 MÉS NOTÍCIES
ESQUERRA 
REPUBLICANA-
TORTOSA SÍ 
El grup municipal d’Esquer-
ra Republicana-Tortosa Sí 
presentarà una moció al 
pròxim ple de l’Ajuntament 
de Tortosa per “denunciar la 
deixadesa actual del passeig 
de Ribera i reclamar-ne un 
manteniment adequat. El 
govern municipal està execu-
tant la renovació de voreres 
d’algun tram de carrer de 
la zona de Vora Parc, però 
s’oblida d’un espai on hi ha 
moltes mancances com és el 
passeig de Ribera i on caldria 
actuar de forma immediata”, 
ha assenyalat el portaveu 
d’Esquerra, Xavier Faura. 

OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE 
L’Oficina Local d’Habitatge 
de Tortosa tramitarà les 
ajudes de lloguer a jóvens. 
Les subvencions van adreça-
des a persones d’entre 18 i 35 
anys i l’atorgament es fa per 
concurrència no competitiva.

PREMI FRANCESC 
GIMENO 
El Museu de Tortosa mostra-
rà a partir de demà dissabte 
11 de juny les obres selecci-
onades del premi Francesc 
Gimeno. El premi d’enguany 
correspon a l’autor Cristòfol 
Pons, per una pintura realista 
amb ressons de pop-art, que 
es mou entre el còmic i el 
muralisme.

POLÍGON CATALUNYA SUD
Els treballs per a la construcció de Kronospan 

avancen a “ritme vertiginós”
La construcció de la factoria de 
Kronospan a Tortosa ha aga-
fat velocitat de creuer. Les naus 
que estan aixecant al polígon in-
dustrial Catalunya Sud, al terme 
municipal de Tortosa, ja mostren 
una part de la dimensió que aca-
barà tenint el complex. Actual-
ment ja s’ha construït la primera 
de les naus, amb una llargada 
de gairebé un quilòmetre, i que 
es veurà complementada amb 
cinc naus més adjacents, que 
també s’estan aixecant. En total, 
95.000 metres quadrats de fac-
toria, en uns terrenys que ocu-
pen 27 hectàrees. L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, i el director ge-
neral de Kronospan a Espanya, 
Javier Macicior, han visitat l’estat 
de l’execució. Roigé ha destacat 
l’impuls que la construcció d’es-
ta empresa suposa per a l’acti-
vitat de la zona, no només per 

la incidència que té per a l’ocu-
pació local, sinó també perquè 
suposa un pol d’atracció molt 
destacat per a empreses com-
plementàries o per a un altre 
tipus d’activitats que veuen el 
potencial industrial a la zona: “el 
fet que haguem fet possible l’ar-
ribada d’empreses com Florette 
o Kronospan, unit a la situació 
geogràfica estratègica que té el 
polígon Catalunya Sud, reforcen 
l’interès d’altres empreses. In-
versions com estes superen les 
expectatives que teníem inicial-
ment”, apunta l’alcaldessa.
La previsió és que a final d’any 
la planta ja puga començar la 
producció. A partir d’aquell mo-
ment, 187 persones formaran la 
plantilla de l’empresa, per a la 
qual ja han començat el procés 
de selecció. Estes dades es veu-
rien incrementades de manera 

notable amb els plans de futur 
de Kronospan que està avalu-
ant la posada en marxa d’una 
segona línia de producció per a 
la fabricació de taulers OSD (fets 
amb fibres vegetals). Esta possi-
bilitat comportaria la necessitat 
d’exportació. I l’empresa està 
fent  estudis necessaris per a 
plantejar l’habilitació d’un ramal 
ferroviari.

Pressupostos participatius, 
augment del 30,5% en la 

participació
L’opció més votada dels pres-
supostos participatius de Tor-
tosa 2022 ha estat la millora i la 
instal·lació de nous elements a 
l’skateparc del parc dels Països 
Catalans, una actuació amb un 
pressupost de 48.000 euros. La 
ciutadania també ha optat per 
millorar l’accessibilitat de vore-
res en 38 punts de Ferreries i del 
Temple (47.000 euros) i la millo-
ra les escales d’accés al Semina-
ri (45.000 euros). Enguany hi ha 
participat un 30,5% més de per-
sones que en l’edició del 2021, 

una dada afavorida per la recu-
peració de la votació presencial 
durant la fira ExpoEbre. En total 
es faran 8 actuacions al nucli 
urbà de Tortosa, dos als Reguers 
i dos a Vinallop. L’Ajuntament ha 
destinat un 25% més de recur-
sos que a les anteriors edicions.

Roigé assegura que no perilla 
el pacte de govern després de 
l’anunci de dimissió de Roig

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha volgut agrair la 
tasca del primer tinent d’alcal-
de Enric Roig, qui va anunciar 
la seua dimissió, tot i que ho 
farà d’aquí unes setmanes. 
Segons informa ebredigital.
cat, Roigé ha destacat la bona 
sintonia dins del govern mu-
nicipal i li ha desitjat sort en la 
seua nova etapa: “El govern ha 
funcionat, en hem entès i s’han 
fet moltes coses. El pacte de 
govern és un pacte sòlid, és un 
pacte que ha funcionat i que 

funciona i que per tant, tot ha 
de seguir igual a partir de què 
continue també la nova perso-
na que entre a formar part del 
govern”. 
La regidora del PSC, Dolors Bel, 
és la nova portaveu del grup 
municipal del PSC a l’Ajunta-
ment en substitució d’Enric 
Roig. Dolors Bel és regidora de 
l’Ajuntament des de l’any 2011 i 
des de fa dos anys és regidora 
d’Igualtat, Drets Civils, Memòria 
històrica, Participació ciutadana 
i Transparència.

La Cinta 2022 
ja té reina i 

reina infantil
En un acte celebrat a l’audi-
tori Felip Pedrell, van ser es-
collides la pubilla del Club At-
letisme Terres de l’Ebre, Cinta 
Herrero Gauxachs, com a rei-
na de la Cinta, i la pubilleta de 
l’Associació Cultural 4 més 
1, Neus Forés Roldan, com a 
reina infantil.

Tortosa donarà a conèixer els 
transplantaments de ronyó amb 

donants vius
Les Terres de l’Ebre és la regió 
sanitària de Catalunya amb 
més incidència i prevalença 
d’insuficiència renal crònica. 
Quan els ronyons no poden 
dur a terme la seua funció, el 
transplantament renal de do-
nant viu és, amb diferència, la 
millor opció, segons assenyala 
la comunitat mèdica. I, encara 
més, si es pot dur a terme sense 
passar per diàlisi. Amb l’objectiu 

de donar a conèixer este tipus 
d’intervencions, Tortosa aco-
llirà el pròxim 16 de juny una 
jornada de difusió. Està orga-
nitzada per l’Hospital Bellvitge 
amb el suport de l’Hospital de 
la Santa Creu de Jesús, centre 
de referència en el tractament 
de patologies renals a les Ter-
res de l’Ebre. Es desenvoluparà 
a partir de les 17 h, a l’aula di-
dàctica del Museu de Tortosa. 

La previsió és començar 
a produir taulers de 

fusta al final d’any, amb 
una plantilla de més 
de 180 persones que 

podria augmentar 
en el futur

Els pressupostos 
participatius 2022 
comptaven amb 
250.000 euros
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** LA FESTA DE L’ARBRE 
del 2022 planta 55 arbres 
a l’avinguda Generalitat 
d’Amposta. Tot i que les 
pluges del març van impedir 
que l’alumnat dels centres 
educatius hi participessin 
activament, aquest finals de 
mes de maig les regidores 
d’Educació i Medi Rural els han 
visitat per a explicar-los les 
accions i obsequiar-los amb un 
bulb per a plantar a casa. 

L’alcalde, Adam Tomàs, ha 
insistit en la importància 
de crear espais verds, però 
sobretot de respectar els 
seus cicles de vida per tal 
de tenir uns espais verds 
sans.

**  15 joves en risc d’exclu-
sió social accedeixen a la 
pràctica esportiva gràcies al 
projecte Arrela’t.
Està impulsat per la Funda-
ció Gentis, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament 
d’Amposta i amb les beques 
esportives de Remsa.

18 DE JUNY
Segona edició de la Fira del 

Consum Conscient

Després de l’èxit l’any passat 
de la primera edició, el pròxim 
18 de juny l’Ateneu Coopera-
tiu de les Terres de l’Ebre, en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Amposta i el Mercat munici-
pal, organitza la segona edició 
de la Fira del Consum Consci-
ent d’Amposta. La  Fira segueix 
amb la filosofia i objectius amb 
què es va plantejar que és do-
nar a conèixer als ciutadans les 
alternatives de consum respon-
sable, de proximitat i en xarxa 

que existeixen avui dia a les Ter-
res de l’Ebre en tots els sectors 
i àmbits de consum, segons 
les organitzadores, “perquè les 
coneguen i a poc a poc vagen 
apostant per un model de vida 
més sostenible que a la llarga 
ens afavorirà a totes i al nostre 
entorn”. L’espai firal s’ha ubicat 
novament a la plaça del Mer-
cat per reivindicar “els orígens 
d’estos espais com a llocs neu-
ràlgics de trobada i d’intercanvi 
entre les veïnes i els veïns”.

Horts 
comunitaris
El projecte dels horts socials i 
comunitaris d’Amposta ja està 
en marxa. En una parcel·la de 
poc més de 2.000 metres qua-
drats, ubicada a la vora del 
centre de Natzaret, una vintena 
de persones o entitats podran 
cultivar els seus propis aliments 
en un espai que vol ser educa-
tiu i lúdic, però també una nova 
eina d’integració social. “Els 
Horts comunitaris són una de 
les accions que formen part de 
les polítiques de transformació 
de la societat perquè, tot i ser 
a mitjà o llarg termini, ens fan 
especial il·lusió pel seu poder 
transformador”, declarava l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
qui afegia que “és un projecte 
que també ens posiciona com 
a referents en el treball trans-
versal i que impacta sobre 
l’Agenda 2030, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) o la corresponsabilitat 
de la societat de gestionar re-
cursos públics”.

SOCIETAT
El FesticAM 
s’incorpora a 
la plataforma 
estatal 
REDESCENA
El Festival Internacional de tea-
tre i circ d’Amposta (FesticAM) 
acaba de ser admès com a nou 
membre de REDESCENA, la pla-
taforma estatal de la Xarxa Es-
panyola de Teatres, Auditoris, 
Circuits i Festivals de Titularitat 
Pública. REDESCENA és una as-
sociació cultural sense ànim de 
lucre constituïda fa 22 anys, en 
conveni de col·laboració amb 
l’Institut Nacional de les Arts 
Escèniques i la Música (INAEM) 
del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports. La novena edició 
del FesticAM es celebrarà del 
4 al 9 d’octubre a la capital del 
Montsià en un nou certamen 
que reivindica el paper transfor-
mador de les arts en viu des de 
l’espai públic mitjançant les arts 
de carrer.

TEATRE I CIRC



+ 
a fons

6 DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de juny / 2022 baix ebre
DELTEBREL’AMPOLLA

Homenatge pels 100 anys, 
a Concepció Rué i Marti

Aquest dimarts, l’Ajuntament 
de l’Ampolla, el Consell Co-
marcal del Baix Ebre i els Ser-
veis Territorials de Drets Soci-
als a les Terres de l’Ebre han 
homenatjat l’ampollera Con-
cepció Rué Martí, qui ha cele-
brat el seu centenari. 
L’alcalde Francesc Arasa li ha 
fet entrega d’un rellotge de 
taula i d’un ram de flors, el 

president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, Xavier Faura, 
li ha lliurat una placa comme-
morativa, i el director dels Ser-
veis Territorials de Drets Soci-
als a les Terres de l’Ebre, Felip 
Monclús, la medalla centenària 
de la Generalitat de Catalunya 
i una carta signada per la con-
sellera de Drets Socials, Violant 
Cervera.

Des de divendres passat i fins 
al diumenge 12 de juny, ca-
torze restaurants de l’Amet-
lla ofereixen menús amb els 
fideus rossejats com a plat 
principal. A més, paral·lela-
ment també hi ha la Ruta de 
la Tapa Marinera a tretze bars 
del municipi, tapes elaborades 
amb el peix de la Cala. La Di-

ada de les Jornades serà el 12 
de juny coincidint amb la Fira 
de la Mar. Els preus per per-
sona ronden entre els 20 i 45 
euros, amb menús complets 
i maridats amb vins de la DO 
Terra Alta. 
A la Ruta de la Tapa, el preu per 
tapa amb quinto Heineken és 
de 3,5 euros. (La Cala Ràdio)

Nova edició de les Festes de l’Arròs 
a la Finca de Bombita

Des d’avui i fins el diumenge,  
tindrà lloc una nova edició de 
La Plantada, les Festes de l’Ar-
ròs de Deltebre que s’orga-
nitzen a la Finca de Bombita i 
que es recuperen després de la 
pandèmia de la COVID-19 amb 
l’objectiu de seguir recreant 
l’essència i la tradició de Del-
tebre i del Delta de l’Ebre.
En aquest sentit, l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, ha expli-
cat que “les Festes de l’Arròs 
són una nova oportunitat per 
reforçar el nostre paisatge, les 
nostres tradicions i també el 
nostre producte, però també 
una oportunitat per mostrar la 
nostra manera de ser i la nos-
tra manera de fer”. 
De fet, el dia 10 de juny, es 
celebrarà La Plantada Escolar 

amb l’assistència de l’alumnat 
del cinquè curs de primària 
dels diferents col·legis del mu-
nicipi.
Demà dissabte 11 de juny, les 
activitat seguiran amb la Ruta 
Literària per la Finca de Bom-
bita, acció que s’emmarca 
amb les rutes literàries que 
organitzen conjuntament 
l’Ajuntament de Deltebre i 
l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja per redescobrir ra-
cons del nostre territori a tra-
vés de la mirada i lectura de 
diferents autors.
Finalment, el diumenge dia 12 
de juny, diumenge, es realitza-
ran les activitats de la plantada 
de l’arròs, amb la correspo-
nent explicació de tot el pro-
cés i posant èmfasi a la part 

Des d’avui i fins 
diumenge

més històrica i tradicional. A 
la plantada l’acompanyaran 
l’actuació de la Rondalla dels 
3 Cantadors i la Colla Sarda-
nista i de Jotes de Deltebre, el 
sainet “Novios per Internet” a 
càrrec de la companyia Delta 
Teatre, i la demostració a càr-
rec de l’Associació Karate Kus-
hin-Kai sobre la Lluita del Bac 
i l’ús d’eines per a la defensa.

Els flamencs i també la gavina corsa i el xatrac 
bec-llarg crien a les salines de la Trinitat

La temporada de cria d’aus 
a les salines de la Trinitat del 
delta de l’Ebre ha començat 
amb les primeres cries de fla-
mencs, una colònia única a 
Catalunya. Però la millora dels 
hàbitats de nidificació també 
incentiva les postes d’altres 
aus com la gavina corsa i ac-
tualment s’han començat a 
establir els xatracs bec-llarg, 
amb la colònia més nom-
brosa de la península Ibèrica, 
i també del xatrac comú. In-
fosa, empresa gestora de les 

salines, ha invertit recentment 
350.000 euros en la restauració 
dels dics on crien habitualment 
moltes aus i que havien malmès 

L’Ametlla: 29a Diada dels 
Fideus Rossejats, diumenge

els últims temporals. La inver-
sió ha rebut una subvenció de 
60.000 euros del parc natural 
del Delta de l’Ebre. (ACN)
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especial
Convocatòria de l’11a edició dels Premis IDECE
amb l’objectiu de fomentar i impulsar 
la projecció de les Terres de l’Ebre.

Els premis IDECE volen 
involucrar els joves en el 

futur del territori.

            Els Premis IDECE van dirigits a 
estudiants que cursen batxille-
rat o cicles formatius de grau 
superior, ja sigui en centres 
d’ensenyament dels municipis 
de les Terres de l’Ebre o de la 
resta d’instituts de Catalunya, o 
a l’Institut Obert de Catalunya, 
sempre que estiguin empadro-
nats en algun municipi de les 
quatre comarques de l’Ebre.

La finalitat dels premis és la 
d’estimular l’elaboració de tre-
balls i projectes de qualitat i ri-
gorosos que permetin conèixer 
millor la realitat i les perspecti-
ves de futur de les comarques 
del Baix Ebre, Montsià, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta, ja sigui en 
àmbits com el medi ambient, 
història, economia, art, patri-
moni o des de qualsevol altre. 
“Amb aquests premis pretenem 
involucrar als estudiants del 
territori en el seu futur. Són 
uns premis que busquen esti-
mular i fomentar la projecció 
i les perspectives de futur de 
les Terres de l’Ebre, i que millor 
que els joves per proposar com 
volen que sigui el seu futur. Si 
els involucrem en la construc-
ció d’aquestes terres, els estem 
donant raons i arguments per-
què el dia de demà es quedin i 
treballin aquí aportant els seus 
coneixements”, explica Xavier 
Pallarès, director de l’IDECE

Els treballs es poden realitzar 
de manera individual o en grup, 
en cap cap poden superar el 
nombre de quatre persones. 
Els premis tenen una dotació 
econòmica de 1.500 € pel 1r 
premi, 1.000 € pel 2n premi, 
700 € pel 3r i 500 € pel 4t.

El termini per presentar les sol-
licituds  finalitza el 31 de juliol. 
Aquest tràmit s’ha de fer pre-
feriblement per internet, tot 
i que, cas que la sol·licitud es 
faci de manera presencial, cal 
presentar-la a l’edifici de la 
Generalitat de Catalunya a les 
Terres de l’Ebre (plaça Gerard 
Vergés, 1 de Tortosa).

Per a més informació:
www.idece.cat
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CONSELL COMARCAL
Curs d’operacions bàsiques 
de cuina a EbreTerra
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través de la societat 
Baix Ebre Innova, ha començat 
a impartir un curs d’operacions 
bàsiques de cuina a l’espai de 
cuina d’EbreTerra. Un curs que 
té una durada de 420 hores, 80 
de les quals de pràctiques pro-
fessionals en empreses i en què 
participen un total de 12 alum-

nes. El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, i la consellera comarcal 
d’EbreTerra, Laura Fabra, han 
donat la benvinguda als alum-
nes.  Aquest curs forma part del 
programa Formació d’Oferta en 
Àrees Prioritàries (FOAP) que 
ofereix a les persones treballa-
dores, preferentment en situa-

L’ALDEA
Ruta de Tapes de 
Primavera
Una vegada més la regidoria de 
Ciutadania organitza una nova 
edició de la  Ruta de Tapes A 
L’Aldea, en aquesta edició de 
la Ruta de les Tapes de Prima-
vera: “enguany contarem amb 
6 restauradors perquè puguem 
assaborir l’Aldea amb les excel-
lents tapes que ens prepararan”. 
Hi participaran els següents res-
taurants: Restaurant Pòdium, 
Pizzeria Les Xiques, Llar Hèctor 
Roda, Restaurant Bar El Pesca-
dor, Bar Societat i Restaurant 
Bar La Vaqueria. El preu de la 
tapa + beguda serà de 3 Euros. 
Podeu consultar al  llibret els 
horaris per realitzar la ruta de 
tapes a cada restaurant (i tam-
bé per tenir tota la informació): 
https://bit.ly/3x252lc 
Irene Negre Regidora de Ciuta-
dania: “Estem a les portes d’una 
nova edició de la ruta de les ta-
pes de primavera, us animem a 
participar-hi!. Els restauradors 
locals ens han preparat les se-
ues millors tapes per poder as-
saborir l’Aldea! T’ho perdràs?. 
Agrair al Restaurant Pòdium, 
la Pizzeria Les Xiques, la Llar 
Hèctor Roda, el Restaurant Bar 
El Pescador, el Bar Societat i el 
Restaurant Bar La Vaqueria la 

seua participació. Una vegada 
més ens han demostrat la seua 
implicació amb el poble i amb 
la promoció del producte propi 
elaborat”.
La Ruta de Tapes de Primavera 
serà els caps de setmana del 10, 
11 i 12 i 17, 18 i 19 de juny. “Pre-
miarem als qui completin la ruta 
de tapes (les 2 tapes de cada 
restaurant), amb dos premis. I 
també amb dos premis, als que 
completin mitja ruta, o sigue, 
als qui hagin segellat la mei-
tat de les tapes (1 tapa de cada 
restaurant). S’haurà de segellar 
el llibret als restaurants i entre-
gar-lo a l’Ajuntament abans del 
4 de juliol de 2022 per poder 
entrar al sorteig dels premis de 
la ruta”. Així mateix, hi haurà un 
premi al millor restaurador. “La 
tapa marcada al llibret amb el 
logo daurat, amb més vots en-
registrats des de l’App de l’Aldea 
i a l’apartat de consultes, farà 
que el restaurador s’emporti un 
premi valorat amb una campa-
nya publicitària de 600 euros a 
Antena Aldaia”. I també hi haurà 
dos premis Instagram: es poden 
penjar les fotos des d’avui 10 de 
juny fins al 21 de Juny per optar 
als premis.

ció d’atur i demandants d’ocu-
pació, una formació d’acord 
amb el seu potencial i adapta-
da a les necessitats del mercat 
laboral. Pel que a les sortides 
laborals de l’alumnat, són bà-
sicament auxiliar i ajudant de 
cuina. La demanda de cuiners i 
auxiliars de cuina del sector de 
la restauració és elevada.

La regidoria d’Espais Verds de l’Ajuntament de l’Aldea ha instal·lat 
una pista de petanca al Passeig de la Via, davant l’àrea d’autocara-
vanes i vehicles Càmper, perquè tant els aldeans com les aldeanes 
que practiquin aquest esport, com per als usuaris de l’àrea, puguin 
utilitzar aquest nou servei a la població.
Carlos Gilabert Regidor d’Espais Verds: “Seguint la nostra política 
de millora dels espais públics del poble i veient que alguns usuaris 
de l’àrea d’autocaravanes jugaven a aquest esport al mig del pas-
seig ens vam decidir a construir aquesta instal·lació amb les mesu-
res reglamentàries per la seua pràctica i que els veïns del poble que 
vulguin també la puguin gaudir, ja que es troba a un lloc de recent 
urbanització amb plantes, arbres, carril bici, etc, com es el Passeig 
Via II, molt freqüentat pels aldeans i aldeanes que surten a passejar 
per aquest entorn i que proporciona una millor qualitat de vida”.
També s’ha instal·lat una taula de pícnic al seu costat, per gaudir 
plenament del Passeig de la Via els visitants, turistes i la gent del 
poble.

Pista de petanca 
al Passeig de la Via



9DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de juny / 2022montsià
ALCANARL’AJUNTAMENT DE LA 

RÀPITA CONTRACTA 
6 PERSONES EN SITUACIÓ 

D’ATUR
L’Ajuntament de la Ràpita 
ha contractat sis persones 
mitjançant una subvenció 
del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) 
per a la contractació de 
persones en situació d’atur. 
El programa Treball i 
Formació pretén contrac-
tar de forma temporal a 
persones en situació d’atur 
per promoure la inserció 
laboral dels col·lectius en 
risc o situació d’exclusió 
social, i així, garantir més 
oportunitats d’ocupació 
entre aquells col·lectius 
especialment vulnerables. 
El programa està adreçat a 
persones de cinquanta-dos 
anys o més que estiguin en 
situació d’atur (línia MG52) 
i a persones aturades de 
llarga durada (línia PANP) 
inscrites al SOC com a 
demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO). Les sis 
persones participants s’han 
incorporat al mes de juny.

LA RÀPITA
Carla Vidal i Marta Navarro, 
representants majors 
infantil i juvenil

Dissabte, va tenir llor l’acte per 
escollir les representants ma-
jors infantil i juvenil de les Fes-
tes Majors 2022 de la Ràpita. 
Un total de 56 representants 
infantils i juvenils protagonit-
zaran les festes de Sant Jaume 
que després de dos anys de 
pandèmia tornen a la normali-
tat. El procediment per escollir 
les representants majors fou 
l’habitual: el sorteig. Carla Vidal 
Ferreres, del Club Patí Rapitenc, 
serà la Representant Major In-
fantil 2022.
En el torn dels representants 

juvenils es va seguir la mateixa 
rutina. 32 joves van optat a ser 
escollides Representant Major 
Juvenil, però 12 van fer un pas 
enrere, renunciant, per tant, a 
ser l’escollida. Un cop el repar-
timent de paperets i el compte 
enrere fets, es va descobrir que 
Marta Navarro Chalé, de la Pe-
nya Taurina los Enfundats, serà 
la representant del jovent rapi-
tenc aquestes festes majors.

L’Ajuntament de la Ràpita 
destina 33.000 euros 
a les beques de transport 
del Curs 21-22
L’Ajuntament de la Ràpita con-
voca les beques de transport 
que s’adrecen al jovent rapitenc 
que va cursar els seus estudis 
superiors en centres educa-
tius fora del municipi en el curs 
2021-2022. 
Enguany, les beques es poden 
sol·licitar a partir de l’1 de juliol 
i el termini romandrà obert fins 
al 31 d’agost. 
La regidora d’Educació, Èrika 
Ferraté, destaca que “enge-
guem una nova convocatò-
ria de les beques de transport 
adreçada al jovent de la Ràpita 
que marxa a estudiar fora del 
municipi i afronta nous reptes 
amb esforç i treball”.
La línia d’ajuts té la finalitat de 
dotar de recursos als i les es-
tudiants que estudien fora de 

la Ràpita perquè puguin des-
plaçar-se fins als seus centres 
educatius amb un pressupost 
que ascendeix a 33.000 euros. 
Com en els anys anteriors, cada 
estudiant pot optar a rebre un 
ajut que oscil·la entre els 50 i els 
300 euros, dependent de la dis-
tància del centre educatiu on 
cursa els estudis amb la Ràpita.
Per accedir als ajuts, hi ha un 
conjunt de requisits que els i 
les sol·licitants han de com-
plir: estar empadronat/da a la 
Ràpita; tenir entre 17 i 25 anys 
en el moment de la matrícula; 
haver estat matriculat/da en ci-
cles formatius de grau superior, 
estudis universitaris o de grau 
en el curs 2021-2022; i haver 
aprovat un 50% dels crèdits 
matriculats.

56 representants 
infantils i juvenils
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terres de l’ebre

ALCANARMONTSIÀ

Catalunya té 94 platges 
guardonades amb el 

distintiu Bandera Blava, 
10 són ebrenques

SANT JAUME

Sant Jaume d’Enveja acollirà el 
pròxim dia 25 de juny la prime-
ra edició de l’activitat esportiva 
i solidària “ENS MOVEM PER 
L’ELA”
Des de l’Ajuntament s’ha co-
municat que “ens agradaria 
molt poder comptar amb la 
vostra participació, per això us 
animen des d’aquí a fer la vos-
tra inscripció en qualsevol de 
les modalitats. Us esperem el 
dia 25 de juny  a Sant Jaume 
d’Enveja”. Es farà una travessa 
nedant i, a més, hi haurà també 
una cursa a peu, una caminada 
solidària i una sortida amb Ca-
iac. Tota la recaptació benèfi-
ca anirà destinada a combatre 
l’ELA. 
“Entre totes i tots ho aconse-
guirem. Anima’t!”.
“Podeu fer la vostra inscripció 
de forma presencial, a la BI-
BLIOTECA MUNICIPAL de Sant 
Jaume d’Enveja, i a la web, a la 
pagina: inscripcions.

“Ens movem 
per l’Ela”

ULLDECONA

Alfred Paredes i Poy serà el cap 
de llista d’Esquerra Republi-
cana a l’alcaldia d’Ulldecona, 
després que la militància de la 
secció local l’hagi escollit per 
repetir al capdavant de la llis-
ta electoral. Paredes és l’únic 
regidor que té la formació po-
lítica al consistori i també és 
conseller del Consell Comarcal 
del Montsià, on presideix la Co-
missió Informativa d’Hisenda i 
Especial de Comptes.
Durant aquesta legislatu-
ra Paredes ha plantejat “una 
oposició constructiva”, i amb 
el mateix esperit treballarà per 
“presentar una proposta de 
futur i canvi, que il·lusioni a la 
ciutadania. Un  projecte que 
incorpori noves veus i doni un 
nou impuls a Ulldecona, per 
sumar-la a les grans transfor-
macions del país que està li-
derant el republicanisme, com 

Alfred Paredes tornarà a 
encapçalar la candidatura 

d’Esquerra Republicana

són el feminisme, la transició 
ecològica, l’assoliment de la lli-
bertat i l’amnistia. Esquerra Re-
publicana encararà el nou rep-
te amb una base sòlida, com 
mostren les victòries aconse-
guides a  totes les eleccions 
generals i catalanes celebrades 
des de l’any 2017 al municipi. 
Resultats que han d’ajudar Al-
fred Paredes en l’objectiu d’in-
crementar la representació re-
publicana al consistori”.
Alfred Paredes és director de 
l’escola Jaume Balmes de San-
ta Bàrbara.

Dissabte als terrenys on està 
previst ubicar la planta de 
compostatge Ecompost de 
l’Ebre a la carretera direcció 
Mas de Barberans al punt km 
4,5, els membres de l’entitat 
mediambiental Amevesaba i 
la plataforma No a la Planta 
de Compostatge, van portar a 
terme una acció reivindicativa 
per denunciar la massificació 
d’empreses de gestió de resi-
dus a la plana del Montsià i 
exposar el seu malestar per les 
fortes olors que produeix ac-
tualment l’empresa Biosansa 
Catsud de la Galera.
Durant les intervencions el 
president de l’entitat Ame-
vesaba Lluc Roig va fer refe-
rència, entre altres, a les ac-
cions portades a terme per 
l’entitat i com està actualment 
la situació “el recurs de repo-
sició va ser acceptat i con-

Acció reivindicativa, 
d’Amevesaba i la plataforma 

No a la Planta de Compostatge 

SANTA BÀRBARA

Ajuts de menjador 
individual per al curs 

2022-23
Les famílies del Montsià amb 
infants que cursen educació 
infantil, de primària, de secun-
dària o educació especial a la 
comarca i que el seu centre tin-
gui servei de menjador ja poden 
sol·licitar els ajuts per l’assistèn-
cia a menjadors escolars per al 
curs 2022-2023. 
Podrà sol·licitar l’ajut de menja-
dor escolar l’alumnat que reu-
neixi els requisits següents: 
a) Estar matriculat en un cen-
tre educatiu sostingut amb fons 
públics de Catalunya, en  qual-
sevol  dels  cursos  dels  en-
senyaments  de  segon  cicle  
d’educació  infantil  i  d’ense-
nyaments obligatoris, durant el 
curs corresponent a la convo-
catòria. 
b) No tenir el servei de menja-
dor amb caràcter preceptiu i, 

per tant, gratuït. 
c) No estar en acolliment resi-
dencial.  
d) Fer ús del servei de menjador 
escolar.  
El termini per presentar les sol-
licituds finalitzarà el proper 30 
de juny i s’ha de fer via telemà-
tica. Excepcionalment es po-
drà fer de manera presencial al 
Consell Comarcal del Montsià, 
mitjançant cita prèvia.

Platja de les Cases d’Alcanar-el Marjal, 
28 anys amb Bandera Blava

La platja de les Cases d’Alcanar 
- el Marjal ha revalidat, un any 
més, el distintiu Bandera Blava, 
que valora i premia la gestió 
ambiental, la seguretat de les 
zones de bany i de les seues 
instal·lacions, la prestació òp-
tima dels serveis i la informa-
ció i l’educació ambientals. Així 
mateix, la qualitat de l’aigua de 
bany ha obtingut la qualificació 
“excel·lent”, d’acord amb la Di-
rectiva 2006/7/CE, que regula 
la gestió de la qualitat de les 
aigües de bany.
Malgrat que els aiguats del se-
tembre van fer destrosses molt 
importants a aquesta platja i 
a la resta de platges del mu-
nicipi, el Marjal ha revalidat el 
segell per vint-i-vuitè any con-
secutiu, fruit de les adequades 
mesures de la platja i del bon 
funcionament dels sistemes de 
sanejament, control i inspec-
ció del medi. En aquest sen-
tit, Jordi Monfort, regidor de 

Turisme, explica que “el segell 
Bandera Blava és un reconei-
xement anual al treball que 
fem des de fa molts anys per 
a oferir la màxima qualitat i les 
màximes prestacions al Marjal, 
una platja de còdols, extensa, 
amb una aigua de gran qualitat 
i situada en un entorn tranquil. 
Enguany, després dels desper-
fectes greus que van provocar 
els aiguats, rebre aquest guar-

El termini per 
presentar les 

sol·licituds 
finalitzarà el proper 

30 de juny

dó és encara més un motiu de 
satisfacció”.

testat obligant a l’empresa 
Ecompost de l’Ebre a refer 
el projecte, ja que li manca-
va l’estudi mediambiental. El 
nou projecte ja s’ha presen-
tat i ara torna a estar en fase 
d’exposició pública perquè es 
puguin tornar a presentar les 
al·legacions que es consideri 
oportunes”. Tant Amevesaba 
com el GEPEC-EdC “torna-
rem a presentar-ne, algunes 
de noves de caràcter tècnic, 
observades per professionals 
mediambientals, i algunes de 
les presentades anteriorment 
que considerem no han estat 
contestades justificadament”.
Els organitzadors lamenten la 
manca de resposta popular, a 
l’esmorzar de pa i porta,  tot i 
que seguiran amb la seva llui-
ta per “despertar consciències i 
canviar les coses”.
(Notícia de La Plana Ràdio)
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ribera/terra alta
GANDESA
Un detingut per intentar robar 1.300 quilos 
de coure d’una ferrovelleria 
Els Mossos van detenir un home 
com un dels presumptes autors 
de l’intent de robatori de 1.280 
quilos de coure d’una ferrove-
lleria de Gandesa, situada vora 
la carretera N-420. Va ser dijous 
de la setmana passada, cap un 
quart de tres de la matinada, 
quan la vigilant va veure a tra-
vés de les càmeres de segure-
tat que tres persones saltaven 
la tanca, omplien quinze sacs 
amb coure i els treien fora dei-
xant-los preparats per empor-
tar-se’ls posteriorment. Amb 
la descripció dels individus i el 
vehicle, els Mossos van aturar 
poc després, a Corbera d’Ebre, 
un cotxe que circulava per l’N-
420 en direcció a Móra d’Ebre. 
L’únic ocupant va donar expli-
cacions incongruents. Al cotxe 
van trobar vuit sacs buits de la 
mateixa marca comercial que 
els de la ferrovelleria. A banda 
dels sacs que van treure fora 
carregats amb el coure, valorat 

en uns 9.600 euros, els Mos-
sos van trobar també vuit sacs 
més buits, preparats per acabar 
d’emplenar, a l’interior de l’esta-
bliment. Tots eren d’una matei-
xa marca comercial concreta.
El detingut, veí d’Oviedo de 21 
anys, va declarar als jutjats de 
Gandesa com a investigat per 
un suposat delicte de robatori 
amb força amb grau de tempta-
tiva i va quedar en llibertat amb 

FLIX
La Festa de les Cigonyes de 
la Reserva Natural de Sebes 
fa vint anys

Després de dos anys de pan-
dèmia, la Festa de les Cigonyes 
va tornar dissabte a la Reserva 
Natural de Sebes amb el seu 
format habitual i, a més a més, 
ho va fer coincidint amb el seu 
vintè aniversari, una fita que 
mostra la consolidació d’aquest 
esdeveniment familiar a nivell 
comarcal organitzat pel Grup 
Natura Freixe, amb la col·labo-

ració de l’Ajuntament de Flix i el 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. En aquesta edició, una 
setantena de famílies van reco-
llir el diploma commemoratiu 
que la Reserva Natural de Sebes 
atorga als nadons nascuts du-
rant l’any anterior per celebrar 
el seu naixement, vinculant-los 
des de ben petits a la natura i els 
seus valors.

càrrecs. Els Mossos segueixen 
buscant els altres dos homes 
que haurien participat junta-
ment amb ell en els fets. (ACN)

** HORTA: La festa de l’Eclipsi de la DO Terra Alta arriba al poble terraltí. El 
proper cap de setmana, 11 i 12 de juny, 25 cellers de la DO Terra Alta mari-
daran els seus vins amb la gastronomia de la comarca, actuacions musicals i 
propostes culturals tant per grans com per petits. Visita el web doterraalta.cat 
i consulta tota la programació.

** ASCÓ: L’Ajuntament ha informat de la creació d’una franja de baixa carrega 
de combustible a la pista forestal de les Deveses. “Les tasques han consistit 
en reducció de la densitat de matoll, esporga de l’arbrat, eliminació dels que 
presentaven risc de caiguda al camí i s’han fet sobre una via que forma part de 
la xarxa bàsica d’extinció d’incendis del municipi. És la segona que s’obre en la 
legislatura actual i no només respon a la necessitat de reduir el risc d’incendi 
i conservar boscos sinó que crea infraestructures estratègiques de preven-
ció d’incendis forestals, sectoritza massissos, millora l’accessibilitat a la xarxa 
viària prioritària del municipi i promou actuacions de millora ambiental com 
la connectivitat d’espais oberts per afavorir espècies com l’àliga cuabarrada. 
L’actuació ha comptat amb una subvenció de la Diputació”.

** CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA: divendres es va fer l’entrega dels 
guardons del 27è Premi de Fotografia de la comarca, una edició caracteritza-
da per l’alta participació i la qualitat de les fotografies presentades. Propera-
ment, es podran veure en una exposició.

** EL GOVERN inclou 5 noves comarques al programa ‘Treball a les comar-
ques’, l’Alt Urgell, el Baix Penedès, el Berguedà, el Pallars Sobirà i el Priorat 
s’afegeixen a la iniciativa en la que ja hi estan l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, 
el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

** MÓRA D’EBRE: a les Festes Majors de Móra d’Ebre 2022 es recuperarà una 
nova edició del Saurí Festival, normalitzat després d’aquests últims anys en 
pandèmia. Des de l’Ajuntament han comentat que “esperem que gaudiu tant 
com nosaltres de poder reprendre este esdeveniment del qual ens sentim 
molt orgullosos”.

L’arrestat, juntament 
amb dos homes més, 

van ser detectats per les 
càmeres de seguretat

En 1 minut
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CAMARLES

** TERRA ALTA: la meitat d’habitants que fa un segle i previsió de perdre’n un 9,1% 
més en els pròxims 25 anys Tres de cada deu veïns de la comarca ebrenca tenen 
més de 65 anys, el percentatge més alt de Catalunya.

** VILALBA DELS ARCS: Els Bombers de la Generalitat van donar per extingit 
diumenge (19 hores) l’incendi que des de dissabte va cremar  a Vilalba dels Arcs 
(Terra Alta). El foc es va originar en una zona agrícola i forestal i va afectar unes 
vuit hectàrees.

** L’AMETLLA DE MAR: La flota comandada per Balfegó torna a port amb 2.485 
tones de tonyina. L’empresa captura la quota assignada, exemplars adults de més 
de 150 quilos, en 11 dies”.

** HORTA DE SANT JOAN: La població de cabra ibèrica dels Ports s’estabilitza 
després que la sarna n’hagi matat el 85% els últims anys. La incidència de la malal-
tia es redueix al 3% de 540 exemplars, segons l’últim cens de la Reserva de Caça.

** LA RÀPITA: Torna Top Ranking Festival a la Ràpita, avui i demà, 10 i 11 de 
juny. L’associació Top Ranking i l’Ajuntament de la Ràpita organitzen un cap de 
setmana de música en directe on hi haurà ioga a càrrec de ‘Actos y palabras’, un 
espai en família amb Tataküa Coop, l’espectacle 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.

** ULLDECONA: Neix “Activem”, una nova agrupació per parlar clar de les man-
cances del municipi. Una nova agrupació local amb el nom ‘Activem Ulldecona’, 
“està sent impulsada a Ulldecona i els seus 5 barris per parlar clar de la situació 
actual que sofreix el municipi”. “Neix com un partit moderat, d’ampli espectre on 
tots els veïns i ideologies hi tenen cabuda, excepte les postures extremistes que 
impossibilitarien la convivència”.

** LA SÉNIA: Des de l’Ajuntament, s’ha habilitat un servei de bus per festes dels 
Valentins, durant el cap de setmana.

En 1 minut

TIVENYS
Obres de millora a 
l’entorn de l’Assut

Aquesta setmana s’ha inici-
at la segona fase del projecte 
d’obres de millora de l’entorn 
de l’Assut. Aquesta segona fase, 
gràcies a l’acord entre l’Ajunta-
ment de Tivenys i la comunitat 
de regants del marge esquerre 
de l’Ebre, es farà possible amb 
l’objectiu de millorar la segure-
tat dels visitants a l’Assut, mit-
jançant la instal·lació de xarxes 
de protecció a la zona propera 
a la trencada. Així mateix, es 
millora, mitjançant l’arranja-
ment de l’entorn proper a la 

trencada, la imatge i seguretat 
del mur de contenció i entorn 
natural. 
D’altra banda, se seguirà po-
sant en valor un dels punts més 
turístics del terme municipal i 
que amb la primera fase, i ara 
amb aquesta, se segueix millo-
rant.
Des de l’Ajuntament ha mani-
festat que “estem molt satisfets 
de seguir treballant per millorar 
una zona que és un punt neu-
ràlgic del nostre patrimoni his-
tòric i natural”.

L’Associació de Pesca Espor-
tiva Lo Fangar de Deltebre ha 
organitzat aquest dissabte una 
reunió informativa per expli-
car les últimes modificacions 
a la normativa que regula la 
pesca recreativa i esportiva i 
com esta afecta al Delta. El 
president de l’associació, Pepe 
Romanyà,  ha assegurat que 
un dels seus objectius es en-
trar al Consell de Pesca i Afers 
Marítims de Catalunya per 
poder canviar esta normativa. 
Romanyà també ha explicat 
que abans la zona del riu fins a 
Tortosa es considerava aigües 
interiors, però, ara, la norma-
tiva les cataloga com aigües 
continentals. Este canvi fa que 
a partir d’ara les captures d’al-
gunes espècies com la moi-
xarra o el llobarro s’hagin de 
soltar i no es puguin utilitzar 
algunes tècniques com la pes-
ca en plom o amb ham mort. 
(ebredigital.cat)

PREOCUPACIÓ ENTRE 
EL SECTOR DE LA 

PESCA DEPORTIVA 
PER LA NOVA 
NORMATIVA

L’alcalde Ramon Brull 
respon al grup d’Esquerra 
L’Alcalde de Camarles, Ramon 
Brull, ha aclarit aquesta setma-
na un comunicat, fet a les xarxes 
socials, del grup municipal d’Es-
querra Camarles i Lligallos, en 
el que es deia que l’Ajuntament 
havia tallat l’aigua a la zona d’es-
tacionament de autocaravanes. 
Des del grup d’Esquerra es va in-
formar que “sabem que els cos-
tos de promoció d’un municipi 
són importants i de difícil difusió. 
I natros ho anàvem aconseguint. 
La nova ‘perla’ de l’alcalde, lluny 
d’aplicar la taxa a l’estaciona-
ment d’autocaravanes que haví-
em proposat combinada amb un 
val promocional de compra als 
comerços locals, va i els hi talla 
l’aigua. Ara no ve ningú. Vés tu 
quina solució”.
L’alcalde, també a les xarxes, 
va respondre dient que “en cap 
moment s’ha tallat l’aigua. En 
absolut. Però el que sí que s’ha 
buscat és tenir un control del 
consum. Existia una mànega que 
en subministrava de forma per-

manent. I es va comprovar que 
no era del tot per un ús destinat 
a la zona d’estacionament, si no 
que venia gent amb dipòsits per 
omplir aigua o fins i tot es renta-
va el seu vehicle amb la mànega. 
Ara el que s’ha fet és que, quan 
un usuari necessita d’aigua per a 
la zona d’aparcament d’autoca-
ravanes, el noi que controla les 
instal.lacions obre l’accés i així 
es fa un bon ús. No com estava 
passant fins ara. Només es tracta 
de buscar un bon ús del servei. 
Res més. En cap cas, insistir, que 
no s’ha tallat”. 
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ALCANAREXPOSICIÓ AL

MUSEU DE LES GUERRES 
DEL PERELLÓ

El Museu de les Guerres del 
Perelló, “La rereguarda”, inau-
gura demà  dissabte 11 de juny 
a les 11 h, l’exposició temporal 
“Mossos d’Esquadra, la gènesi 
de la policia catalana i el seu 
arrelament amb la població”. 
La mostra arriba al Perelló 
com a dedicació especial als 
orígens del cos dels Mossos 
d’Esquadra a finals del segle 
XVIII. Aquesta col·lecció pri-
vada “Col·lecció Eduard Olle”, 
oferirà als visitants diversos 
objectes, molts d’ells inèdits, 
amb la intenció d’apropar a 
la població l’evolució histò-
rica del cos policial català a 
partir d’uniformes històrics, 
fotografies i desenes d’objec-
tes que permeten oferir una 
panoràmica única. L’exposició 
estarà oberta al públic des del 
pròxim 11 de juny fins al 30 del 
mateix mes durant el matí, de 
dilluns a dissabte. L’entrada és 
gratuïta, però cal reservar
cita als telèfons 639 715 948 o 
625 439 086.

EL PERELLÓ
Abella Rock 2022 L’Ajuntament reordena la 

plaça de les Corts
Catalanes

 El 25 de juny, a la Plaça 
U d’Octubre del 

Perelló

La primera edició de l’Abella 
Rock ha hagut d’esperar dos 
anys, però per fi, el pròxim 25 
de juny el públic podrà gaudir 
d’un festival que naix amb la 
intenció de “fomentar el bon-
rollisme mentre alguns dels mi-
llors grups de música en català 
fan ressonar El Perelló”, detallen 
des de l’organització de l’esde-
veniment. La Plaça U d’octubre 
ha estat la localització escolli-
da per fer ballar i cantar el pú-
blic d’un festival pensat perquè 
tothom s’ho passi bé i amb un 
cartell que combina tota classe 
d’estils musicals amb actuaci-
ons de discjòqueis.
Els encarregats d’obrir la fes-
ta a les 22 h, una hora i mitja 
després d’obrir-se les portes del 
recinte, seran “Els Catarres”. A la 
mitjanit, serà el torn d’”El Diluvi”. 
I per tancar la primera part de 
concerts, “La Fúmiga”. Poste-
riorment, les mescles de Dijei-
depueblo i DJ OGT seran les 
encarregades de tancar aquesta 
primera edició de l’Abella Rock.

Les entrades anticipades ja es 
poden adquirir de forma tele-
màtica al portal web https://
ebreticket.cat/esdeveniments/
abel la-rock-2022-25-6-el-
perello/ a un preu de 15 eu-
ros. El mateix dia, a taquilla, 
es podran adquirir a 20 euros. 
De forma presencial també es 
poden comprar a l’Oficina de 
Turisme del Perelló (només 
s’accepta pagament amb tar-
geta), Bohemia Mar, l’Ambigú 
i La Subhasta de l’Estany. Els 
menors d’edat hauran de tenir 
l’autorització d’un adult i que 
aquest mateix els acompanyi. 
Els menors de dotze anys, per 
la seva banda, podran accedir 
de manera gratuïta, però tam-
bé hauran d’anar acompanyats 
d’un adult.

L’Ajuntament del Perelló ha re-
ordenat i reasfaltat la plaça de 
les Corts Catalanes per fer-la 
més accessible i evitar inunda-
cions. Fins ara, aquesta plaça 
disposava d’una zona d’aparca-
ment per a camions i vehicles 
així com de places adaptades 
per a minusvàlids, però tenia 
una distribució deficitària. Això 
a banda de problemes d’apar-

cament, també provocava 
acumulacions d’aigua a la part 
central en episodis de pluges 
intenses.
En l’actuació, que ja ha finalit-
zat i ha tingut un cost total de 
62.774 euros, s’ha rebaixat el sol 
uns 40 centímetres, s’ha canvi-
at el paviment i s’ha renovat la
senyalització horitzontal i verti-
cal de la zona.
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 MÉS NOTÍCIES
L’IRTA ESTUDIA 
COM EL POP 
POT AJUDAR 
A COMBATRE 
L’EXPANSIÓ DEL 
CRANC BLAU AL 
DELTA 
L’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries (IRTA) 
estudia com els pops poden 
ajudar a combatre l’expansió 
del cranc blau al delta de 
l’Ebre. Els experiments fets 
fins ara demostren que els 
cefalòpodes podrien sumar-se 
a l’acció dels pescadors per al 
control de les poblacions de 
cranc blau. 
“Els vídeos que hem enregis-
trat dels experiments amb 
càmeres aquàtiques submer-
gides demostren que el pop té 
força i habilitat de sobres per 
aturar les pinces del cranc”, ha 
indicat Patrícia Prado, coor-
dinadora del projecte, que ha 
afegit que “un sol pop es pot 
arribar a menjar fins a un 33% 
del seu pes en carn de crac en 
un sol dia”. (ACN)

ROQUETES: ‘EL 
COMPROMÍS DE 
CUIDAR-SE’ 
Finalitza el cicle de tallers 
d’empoderament femení amb 
“El compromís de cuidar-se” 
organitzat per l’àrea de 
qualitat de vida. El cicle ha 
estat compost per un total 
cinc tallers on s’ha dotat a les 
assistents d’una sèrie de re-
cursos per accedir a l’autocura 
i al benestar personal.

El contenciós de Tarragona anul·la les 
dedicacions del 95% de la jornada de 8 regidors

El portaveu del grup municipal 
Esquerra Republicana – Més 
Deltebre, Joan Alginet, ha do-
nat a conèixer el contingut de 
la sentència, emesa pel Jutjat 
del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Tarragona sobre les 
dedicacions parcials del 95% 
de vuit regidors de l’equip de 
govern municipal d’Enlairem 
Deltebre, i que dóna la raó al 
recurs presentat per Esquerra.
Alginet ha recordat que al Ple 
de 4 de juliol de 2019, en el que 
es va aprovar el repartiment del 
cartipàs municipal i es van fixar 
les dedicacions i retribucions 
dels regidors; “el grup muni-
cipal d’Esquerra Republicana 
vam advertir que possiblement 
s’estava prenent un acord in-
correcte en constatar que vuit 
regidors i regidores tenien de-
dicacions parcials d’un 95% de 
la jornada”.
El portaveu republicà ha recor-
dat que “el 29 de juliol vam pre-
sentar un recurs de reposició a 
l’Acord del Ple, on citàvem una 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia d’Andalusia, que de-
terminava que tota aquella de-
dicació que superava el 75% de 
la jornada s’entenia que podia 
ser un frau de llei perquè volia 
encobrir dedicacions exclusi-

ves en el format de dedicacions 
parcials”. La majoria absoluta 
d’Enlairem va tombar el recurs 
al Ple municipal del 12 de se-
tembre de 2019.  “Vam insistir 
que no era una qüestió d’im-
ports econòmics sinó de for-
malitzar acords en plenari que 
fossin legals i s’adeqüessin a la 
Llei de Bases del Règim Local,” 
ha afirmat Alginet.
Finalitzat aquest tràmit, al mes 
de febrer de 2020, el grup d’Es-
querra Republicana va pre-
sentar un recurs contenciós 
- administratiu  que en la seva 
sentència del passat 23 de maig 
demana deixar sense efectes 
els acords 1 i 3 del Ple muni-
cipal 4 juliol de 2019. El primer 
en anul·lar  és l’acord sobre la 
dedicació parcial del 95% de la 
jornada respecte a determinats 
càrrecs electes perquè “són re-
alitzats en frau de llei” en tant 
que “els càrrecs no poden su-
perar una dedicació parcial a 
partir del 75% i que, per tant, si 
ho és del 95%, a efectes pràc-
tics, constitueix una dedicació 
exclusiva”, ha explicat Alginet.
El segon acord que anul·la fa 
referència als imports màxims 
que poden rebre els càrrecs per 
assistència als òrgans col·legi-
ats de l’Ajuntament, una situa-
ció que Alginet ha exemplificat  
en el fet que l’alcalde pugui te-
nir una assignació menor per 
assistències a un òrgan col·le-
giat que no pas els regidors que 
també hi van amb competèn-
cies delegades per ell; la qual 
cosa es podria entendre com 
l’encobriment d’una dedicació 
exclusiva.

“El contingut de la sentència 
és nítidament clar. Recull les 
advertències que en diverses 
ocasions vam fer Esquerra Re-
publicana”, ha afirmat Alginet 
que ha dit que “si el govern 
municipal presentés un recurs 
crec que no seria oportú per-
què seria allargar-ho un any 
més, amb el que comporta de 
costos i esforços aquest pro-
cediment. El més sensat seria 
modificar l’acord.”
Per tant, per al regidor republi-
cà afirma que una solució po-
dria ser “que un màxim de cinc 
regidors i regidores, dels sis 
que tenen dedicacions parcials 
del 95% passin a ser exclusives, 
i l’altre regidor tingui una dedi-
cació parcial inferior al 75% de 
la jornada”.
En aquest sentit, Alginet ha re-

cordat que la llei estableix un 
màxim de cinc dedicacions 
exclusives, és a dir de més del 
75% de la jornada, en el cas de 
l’Ajuntament de Deltebre, i que 
durant la legislatura hi ha hagut 
canvis en el cartipàs del govern 
municipal amb la substitució 
de dos regidors. 
“Curiosament, les noves incor-
poracions no cobren dedicaci-
ons parcials del 95%, sinó que 
cobren per assistències”, ha 
destacat.
Per acabar el portaveu repu-
blicà ha demanat “un gest de 
sensatesa, que pensin en les 
butxaques dels ciutadans de 
Deltebre, en tot el que porten 
gastat en batalles judicials i 
l’èxit que han aconseguit  amb 
aquestes l’equip de govern des 
que va arribar a l’Ajuntament.”

DELTEBRE

La resposta del govern municipal a la sentència sobre les dedicacions dels seus 
membres posarà per davant de tot els interessos de la ciutadania i de l’Ajuntament

El govern municipal està ana-
litzant, conjuntament amb els 
serveis d’assistència jurídica, 
la sentència emesa pel Jutjat 
del Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Tarragona sobre 
l’acord que establia la distri-
bució del cartipàs municipal i 
les retribucions per les dedi-
cacions de l’equip de govern, 
arrel del contenciós presentat 
pel grup municipal d’ERC.
En aquest sentit, l’alcalde de 

Deltebre, Lluís Soler, ha ex-
plicat que “l’estructura orga-
nitzativa s’inspirava en acords 
d’altres ens locals de referència 
amb estructures semblants, de 
manera que no ens inventàvem 
res de nou”.
A més Soler ha afegit que “l’ob-
jectiu sempre ha estat que les 
remuneracions dels càrrecs
electes fossin les òptimes en 
relació amb la seva correspo-
nent responsabilitat i dedica-

ció”. 
Per això, Soler ha afegit que 
“en qualsevol cas, la decisió del 
govern davant la sentència ani-
rà en la línia de minimitzar l’im-
pacte econòmic per a l’Ajun-
tament i de prendre la millor 
decisió per als veïns i veïnes i 
la institució, ja que aquest sem-
pre ha estat el nostre objectiu 
com a Govern”.
En la mateixa línia, el portaveu 
del govern, Andreu Curto, ha 

“Les dedicacions del 
95% de la jornada dels 
regidors de govern no 
es poden considerar 

dedicacions parcials sinó 
exclusives”

agregat que “sobta que l’opo-
sició inverteixi temps i recursos 
en tombar un acord que, de fet, 
limitava l’import de retribució 
de membres del govern” i ha 
instat ERC a “centrar esforços 
en defensar i generar valor pú-
blic, i no només en fer política 
destructiva”.
El govern està valorant la via-
bilitat de presentar o no recurs 
d’apel·lació, una decisió que
anunciarà en els propers dies. 

El govern municipal 
de Deltebre està 

valorant la viabilitat de 
presentar o no recurs 

d’apel·lació, 
una decisió que
anunciarà en els 

propers dies
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PIÑOL I LA 
DINAMITA 
Dilluns, al programa de 
Michel, a Minut 91,  el gran 
Bertomeu de Camarles va 
dir-ho:  “la gent va a una 
assemblea de la federació i 
com tots aixequen la pa-
pereta, ells també ho fan i 
la majoria no saben que han 
votat”. La Federació mana, 
només cal veure la sorpresa 
que va produir-se després 
d’acabar les eleccions, 
guanyant Soteras, i quan surt 
un nou pla de competició on 
queda clar que no es preveu 
lliga ebrenca a Segona. I 
portem un any dient-ho que 
per a la 23/24 es faria. ¿Ha 
fallat Barcelona? O qui?. El 
delegat ebrenc, Miquel Piñol, 
ha d’anar amb dinamita a 
Barcelona a defensar els clubs 
ebrencs. Estic segur que ho 
farà. Amb el pla nou, hi ha 
molts matisos que explicaré 
en editorials següents i que 
no estan clars. L’ideal és com 
fan a la valenciana: 4 grups 
de Preferent (amb el covid 
n’hi ha cinc) i cada província 
pot ascendir un equip a 3a di-
visió. Així sempre Tarragona 
tindria un equip a 3a divisió 
i augmentaria la qualitat de 
1a catalana (haurien de ser 5 
grups). Però clar, la Fede-
ració no lluita per tenir dos 
grups a tercera divisió. D’aquí 
radica el problema (20.000 
CLUBS A ESPANYA I 4000 A 
CATALUNYA I AQUÍ NOMÉS 
UN GRUP). Si Piñol diu anem 
tots a la guerra per fer la lliga 
ebrenca, esta es farà. Piñol té 
la clau i la dinamita. 

CELMA

APEL ·LACIÓ I LA 
SEUA DECISIÓ
Fa un mes que va acabar el 
play off per evitar el descens 
de Segona. L’Amposta, 
llavors, va impugnar un 
partit de la darrera jornada. 
Després, en una primera 
instància, el comitè de 
competició va desestimar les 
seues al.legacions. Posterior-
ment, l’Amposta va recórrer 
a Apel·lació. I passats 10 
dies, encara no sabem la 
resposta. Entenc que ho 
estan meditant i analitzant. 
Però hi ha diversos clubs 
que estan esperant. I igual 
avui divendres, quan estareu 
llegint l’editorial, ja es coneix 
la notícia. Igual sí. En tot cas, 
avui vaig a fer un Celma. No 
sé perquè, i és només una 
opinió, però la sensació que 
tinc és que la decisió d’Apel.
lació no diferirà molt de la de 
Competició (si m’equivoco, 
rectificaré). Després, si és 
així i si l’Amposta insisteix, 
caldrà veure el Tribunal 
català de l’Esport quan 
dictamina. Però crec que això 
ja passarà més tard i serà 
complicat que pugui tenir 
efectes. 

MICHEL UE RAPITENCA
Albert Company ‘Beto’ és el nou mister

Tal com vam avançar la setma-
na passada, Albert Company 
‘Beto’ és el nou entrenador de 
la Rapitenca. Este dimecres fou 
oficial, a través de les xarxes 
socials del club rapitenc: “L’en-
trenador ja coneix la 3a Divisió 
de quan entrenava la Pobla de 
Mafumet i el Reus B”. D’esta 

forma, comença la planificació 
de la nova temporada, en el re-
torn a la Tercera divisió.
D’altra banda, Teixidó, el mister 
de l’ascens, va estar dilluns a 
Canal Terres de l’Ebre, a Minut 
91, on va explicar que la decisió 
de no seguir la tenia presa des 
de feia setmanes. Teixidó va es-

El tècnic ampostí Josep Gom-
bau torna a l’Índia per, a la 
vegada, tornar a entrenar a 
l’Odisha FC. El mister, en un 
comunicat,  explicava que “es-
tic molt emocionat. M’agrada 
el país. M’agrada la cultura ín-
dia i la gent. També el compro-
mís que mostren els jugadors 

L’ampostí Josep Gombau torna a l’Índia
indis a cada sessió d’entrena-
ment. La Superlliga índia creix 
any rere any i m’agrada parti-
cipar en aquesta competició. 
Estic molt agraït amb la propi-
etat del club per la confiança, 
permetent entrenar novament 
a l’Odisha. Treballarem dur per 
donar el millor de nosaltres”.

Esperant la 
resposta 

d’Apel·lació
En el moment del nostre tan-
cament, ahir dijous a la tar-
de, no es coneixia la decisió 
d’Apel·lació pel recurs presen-
tat per l’Amposta. Per tant, la 
situació, fins conèixer ofici-
alment la decisió del comitè, 
segueix a l’espera. 

tar incisiu, exposant que va tro-
bar a faltar ‘carinyo’ una vegada 
ja havia pres la decisió, per part 
del president. El mister va dei-
xar clar que està obert a poder 
seguir entrenant i, en general, 
no va deixar indiferent a ningú, 
en una entrevista va que tenir 
molta audiència, dilluns.  

La possibilitat que German 
pugués ser director esportiu 
de l’Ascó ja vam informar-la a 
Minut 91, a Canal TE, fa me-
sos. No obstant, el tècnic va 
tenir una proposta per ser el 
coordinador del futbol base 
de la Unió Esportiva Tortosa 
Ebre, però finalment no es va 

German segueix a l’Ascó, 
ara com a director esportiu

concretar. I, ara, esta setmana, 
s’ha confirmat que continuarà 
a Ascó com a director espor-
tiu del primer equip. I ja està 
planificant la temporada, fent 
gestions per fitxar i renovar, al 
costat del mister Josep Ferré 
‘Coco’.  German no segueix a 
Batea on estava al futbol base. 

El partit de Canal TE: 
Batea-Rapitenca

(cadets) 
Diumenge 23.30 h//   (Rep) Dilluns 

10 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
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JACK CID, AL 
TORTOSA

El Tortosa va perdre en el darrer 
partit del play off i de la tempo-
rada al camp de la Canonja (4-
2). Un partit en el que tot el peix 
estava venut.
El club està treballant per la 
temporada vinent. Jordi Fabre-
gat seguirà a la banqueta, amb 
Baltasar Capera com a segon.
Pel que fa a la temporada pro-
pera, per a la que el pressupost 
està previst que baixe, ja s’han 
començat a fer gestions per 
confeccionar la plantilla. El Tor-
tosa s’ha posat en contacte amb 
un bon nombre de jugadors 
(com ho estan fent la majoria de 
clubs), per poder interessar-se. 
De moment, Més Ebre pot 
avançar que Jack Cid (Amet-

GERARD BADIA (ASCÓ) FITXA PER 
L’ALDEANA

procedent del Santa Bàrbara.
Així mateix, esta setmana s’ha 
conegut la incorporació de 
Gerard Badia (Ascó).
Badia té vincles a l’Aldea i al seu 
dia ja es va dir que podia fitxar. 
Finalment, ho ha fet i serà un 
reforç de luxe per a l’equip i per 
a la categoria. 
Finalment, informar que des-
prés del darrer partit se li va fer 
un homenatge a Xixo, jugador 
que ha decidit penjar les botes. 
També se li va efectuar un re-
coneixement a Rafel Oliva pels 
anys de dedicació i implicació 
amb el club. 

SERRANO S’ACOMIADA DE L’AFICIÓ SENIENCA

L’Aldeana va disputar el cap de 
setmana passat el darrer partit 
de la temporada, imposant-se 
a darrera hora al Cambrils Unió 
(3-2) i, d’aquesta forma, tan-
cant la temporada amb una 
victòria. Els aldeans van ser els 
campions de la primera fase, 
però en la segona, la limitació 
d’efectius ha minvat les possi-
bilitats d’un equip que ha jugat 
amb juvenils i fins i tot amb ca-
dets. 
D’altra banda, tal com vam in-
formar, l’Aldeana ja treballa per 
la temporada vinent i així es van 
informar de les primeres reno-
vacions. Cal afegir a Eric Muria, 
que va fitxar en la segona fase, 

lla) ha fitxat. Jack tenia moltes 
propostes i s’ha decantat per la 
roigiblanca. De l’Amposta po-
drien interessar al Tortosa fins a 
6 jugadors. També dir que hi ha 
jugadors del Tortosa que estan 
rebent propostes d’altres Clubs.  
Konu podria estar en l’òrbita de 
la Rapitenca. 
L’objectiu, en la temporada que 
diumenge va acabar, no es va 
complir. Una temporada com-
plicada en què la gestió espor-

tiva, amb 3 entrenadors, no ha 
estat encertada.
Finalment, pel que fa el futbol 
base, l’aleví de la Unió Esportiva 
Tortosa Ebre, campió de Prefe-
rent, va guanyar als quarts de 
final de la Copa Catalunya, al 
Quart de Girona (3-1). La pro-
pera eliminatòria, semifinals, a 
partit únic, serà a Martorell, el 
dia 17, contra la Damm. L’equip 
de Cantó i Sergi fa història. 
Foto: Facebook CD Tortosa

Eric Muria renova

EL NOU PLA DE COMPETICIÓ, A 
ESCENA A MINUT 91

PASCUALE CASSÀ 
FITXA AMB EL 
VILASECA
Pascuale Cassà, mister de l’Am-
polla fins fa dues setmanes, ha 
fitxat pel Vilaseca, equip que en-
trenarà la temporada vinent. 
El tècnic ja està començant a 
treballar en la confecció de la 
plantilla per al nou projecte que 
s’ha iniciat esta setmana, una 
vegada s’ha confirmat la notí-
cia. Pascuale està planificant la 
plantilla i la pretemporada. 
Semblava que en principi el Vi-
laseca ja tenia encaminat un 
altre mister però finalment no 
va haver entesa i l’exentrenador 
de l’Ampolla serà qui ocuparà la 
banqueta del conjunt de Vilase-
ca.Xixo penja les botes. Rafel Oliva també va rebre un reconeixement. 

VOTACIONS AL CENTRE D’ESPORTS 
EL PERELLÓ, AVUI DIVENDRES

Si tot això es ratifica, a partir 
d’aquí es començaria a treba-
llar de cara el futur. 
El retard, pel que fa al futbol, 
comporta que passen els dies 
i que no pugui haver-hi una 
previsió per afrontar la nova 
campanya. 
El Perelló, si no hi ha res de 
nou, competirà la lliga prope-
ra a la Tercera catalana. 

El Centre d’Esports El Pere-
lló, entitat que gestiona el 
ball de les festes i el futbol 
del municipi, ha de celebrar 
avui divendres unes votacions 
per aclarir el futur de l’entitat. 
Després de que en les darre-
res assemblees no va sortir 
cap soci per agafar el relleu, 
una gestora es va fer càrrec 
de l’entitat.
Ara, esta gestora ha fet un 
llistat de 18 socis i, amb les 
votacions d’avui dels socis de 
l’entitat, de les 18 n’han de 
quedar 12 que serien, si con-
firmen la seua participació a 
la junta, les que formarien la 
directiva del Centre d’Esports, 
amb un president al capda-
vant. 

Juanjo Serrano no seguirà 
com a mister de la Sénia. Ja 
vam informar-ho fa unes set-
manes. El tècnic va decidir 
que esta etapa havia acabat. 
Cal destacar la seua trajectò-
ria que ha estat extraordinà-
ria, amb un equip jove i amb 
molts jugadors locals. Bona 
gestió. Serrano entrenarà 
a l’Amposta la temporada 
vinent. La directiva senienca 
va voler fer-li un reconeixe-
ment a l’entrenador faldut 
amb una placa que se li va 
lliurar en el darrer partit, diu-
menge passat. La Sénia, ja 
salvada, va empatar amb el 
Morell (1-1). 

La lliga ebrenca de 16 equips 
a Segona catalana, la tempo-
rada 23/24, no està contem-
plada. La problemàtica es va 
debatre el dilluns a Minut 91, 
a Canal Terres de l’Ebre. Una 
lliga ebrenca amb què a ho-
res d’ara no es compta que es 

faci i que havia creat il.lusions 
amb clubs del territori. Esta-
va prevista i acordada per a la 
campanya 23/24. Així mateix, 
al programa es va debatre el 
nou pla de competició i es va 
intentar donar llum als plante-
jaments existents. 
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EL CATALÒNIA PERD AL CAMP DEL CAN 
CARTRÓ, EN LA COPA CATALUNYA (3-1)

EL MASDENVERGE ÉS CAMPIÓ DE  QUARTA CATALANA

El Catalònia va perdre dissabte 
al camp del Can Cartró, campió 
del grup 10 de la Quarta catala-
na (3-1). El tècnic, Pau Alegria, 
explicava que “vam començar 
adormits i als 5 minuts ja per-
díem 2-0. Poc a poc vam anar 
reaccionant, adaptant-nos a un 
camp que era més petit que el 
nostre. Vam tenir molta pos-
sessió i, a partir d’aquí, vam co-
mençar a crear arribades. A la 
represa, als 15 minuts, vam fer el 
2-1 i vam intensificar el domini i 
també vam generar moltes oca-
sions. El seu porter va estar ex-
cepcional. Ja al final, quan més 

El Masdenverge, a falta de dues 
jornades, era virtualment cam-
pió, una vegada tenia assegurat 
l’ascens. Per a ser-ho de forma 
matemàtica havia de sumar un 
punt, contra el Jesús i Maria B. 
I el va sumar (2-2), Va ser una 
tarde d’emocions, amb ambient 
festiu al Pou Nou. 
El Jesús i Maria, que ha fet una 
temporada espectacular, es va 
presentar amb 5 juvenils, de 15 
convocats. L’equip, molt jove, 
va mostrar perquè ha estat cap-
davanter a la lliga. Va començar 
molt bé el partit i va estar mi-
llor fins la pausa d’hidratació. 
Des d’allí i fins el descans, el 

abocats estàvem, una pèrdua a 
tres quarts de camp va ocasio-
nar una contra i un tret des de 
gairebé el centre del camp que 
va significar el 3-1”. D’esta for-
ma, el Catalònia va posar punt i 
final a una temporada fantàstica 
en la que es va assolir l’ascens 
directe a Segona com a campió 
de Tercera Catalana”. Finalment, 
informar que diumenge dia 12, a 
la Santa Creu de Jesús, es cele-
brarà el Torneig Leandro Rovira 
i Ramon Lapeira, en categoria 
aleví. A la foto, el mister jesuenc 
Pau Alegria.
Foto:Facebook CF Catalònia.  

Masdenverge va tenir més pos-
sessió i ocasions. Malgrat això, 
es va arribar al descans amb el 
0-0. A la represa, als locals els 
va tornar a costar. El visitant 
Mihai va fer el 0-1. La clau fou 
que acte seguit, els arlequinats 
van empatar amb una jugada de 
Juan. 
Amb l’1-1, el Masdenverge va 
apretar però sense generar, fins 
al final quan una centrada d’Eric 
va rematar-la Xuxes, amb el 2-1. 
Tot estava decidit però una in-
decisió local en afegit va com-
portar el 2-2, obra de Mihai, 
amb qualitat. El 2-2 ja valia. Al 
J i Maria també li anava bé per-

què assegura una plaça entre 
els quatre primers. I esperant 
a veure les opcions que poden 
haver, sempre i quan puge el 
primer equip.
En acabar el partit, el Masden-
verge va celebrar el títol, sem-
pre recordant a Manel. Mo-
ments emotius. I un equip que 
torna a fer història. 
Dilluns van rebre el merescut 
homenatge a Minut 91, a Canal 
Terres de l’Ebre.
Per part del J i Maria B, dir que 
David Torres no seguirà. Bona 
feina de David, i del delegat To-
màs Ramírez. Santi Forastero 
torna i entrenarà al filial. 

Pau Alegria, mister del Catalònia. 

EL XERTA, A HORES D’ARA, 
ÉS EQUIP DE TERCERA Xavi Solé, tècnic de la Fatarella, 

i el segon Pepito Sastre, han re-
novat per la Fatarella i ja treba-
llen per la temporada vinent, per 
poder fer un equip competitiu 
des de l’inici de la lliga. 

EL CALERO QUINTANA PENJA LES BOTES
Sergi Quintana es va formar a 
la Cala, jugant amb el primer 
equip. Posteriorment, va ser 
president de la secció esportiva 
de la societat de l’Ametlla. I els 
darrers anys ha jugat amb el fili-
al, a Quarta. Dissabte passat in-
formava que penjava les botes i 
que per això era el darrer partit 
que disputava a casa. Quintana, 
estimat pel seu carisma, va re-
bre un reconeixement amb un 
passadís de comiat. Quintana 
ens ha deixat grans gols, alguns 
des del centre del camp com en 
un partit d’esta temporada.
Foto: Sergi Quintana

CF SANTA 
BÀRBARA
El Santa Bàrbara va celebrar 
l’assemblea extraordinària. 
Durant la mateixa es fer un in-
forme de la situació actual, en 
tots els àmbits. Es van passar 
comptes de la campanya, pel 
que fa la qüestió econòmica, la 
qual va reflectir que el club està 
sanejat. Però sobre la qüestió 
directiva, una vegada Silverio i 
César van anunciar que no se-
guien, no es va aclarir res. Per 
tant, la situació continua incer-
ta i ara cal començar a veure 
que perilla la continuïtat a Ter-
cera. Dimecres, jugadors locals 
es van reunir per tal de trobar 
una solució. Va ser un primer 
pas que caldrà veure si suposa 
un relleu directiu. Si el Santa, un 
històric, no pugués competir, la 
seua plaça l’hauria d’ocupar un 
equip de Quarta. Però ara es 
pot obrir un nou escenari. 

JESÚS I MARIA, PENDENT 
DE LA FLORESTA
El Jesús i Maria, segon classificat 
de la Tercera catalana ebrenca, 
tindria opcions de pujar si es 
confirma la retirada de la Flores-
ta, equip de la Segona catalana 
que està estudiant si continua o 
no al grup de la categoria. Des 
de la Floresta s’ha informat que 
“estem estudiant diverses possi-
bilitats. La veritat és que per un 
club com el nostre, tot i que els 
jugadors no cobren, és compli-
cat poder mantenir l’equip a Se-
gona, amb les despeses que hi 
ha. Per tant, ens hem fixat com 
a termini fins a finals de mes per 
acabar de decidir-ho, analitzant 
possibilitats que tenim sobre la 
taula”. 

El president del club tarragoní, 
Pablo Pedro, ha explicat que han 
hagut converses amb clubs que 
s’han interessat per la situació de 
l’entitat que presideix. 
Entre ells també ha sonat l’Am-
posta però, en cap cas, de forma 
oficial. 
Les diligències per poder dur 
a terme una unió d’este càlibre 
entre dos clubs són complica-
des, perquè d’alguna manera un 
dels dos ha d’absorvir a l’altre. En 
tot cas si la Floresta renunciés 
a jugar a Segona, la seua plaça 
l’ocuparia el Jesús i Maria. 
I, de retruc, el Jesús i Maria B 
també estaria pendent de poder 
pujar, en este cas a Tercera. 

FATARELLA

El Xerta va guanyar 7-0 a la Ga-
lera i, d’aquesta forma, a man-
ca d’una jornada, assegura ser 
l’equip que es veuria beneficiat 
per pujar per la compensació. 
A més, amb un punt en el dar-
rer partit, confirmaria la segona 
plaça, una fita històrica per a un 
equip que ha fet bé els deures i 
que troba resultats al treball que 
va començar fa unes tempora-
des. A hores d’ara, és equip de 
Tercera tot i que faltaria saber la 

resolució d’Apel.lació respecte 
la impugnació de l’Amposta de 
la darrera jornada del play off 
per evitar el descens de Segona. 
Si Apel.lació desestima les al.le-
gacions de l’Amposta i llavors 
es ratifica el descens ampostí, 
el Xerta seria equip de Tercera.
Un èxit i un moment històric per 
a un club modest, l’any del cen-
tenari. Dissabte es va celebrar la 
gran temporada i l’ascens que 
pot produir-se.

JORDI ROCA RENOVA AMB EL 
CD LA CAVA
Jordi Roca ha renovat amb el CD 
La Cava. El president i la directiva 
ja van anunciar al seu moment 
que iniciaven un projecte de 3 
anys i esta serà la línia a seguir 
després de la gran temporada 
duta a terme però sense possi-
bilitat d’ascens, malgrat els es-
forços que van fer-se en la recta 

final del campionat. El tècnic es-
tava satisfet també pel fet que “el 
gruix de la plantilla continua, tot 
i que han hagut ofertes diverses 
d’altra clubs. Afrontem amb il.lu-
sió una nova temporada que es 
presenta molt competida”. D’en-
tre les renovacions falta confir-
mar la del davanter Imanol.  
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· Si la Floresta es retira de la Se-
gona catalana ocuparia la plaça 
el Jesús i Maria i, de retruc, el 
filial podria ascendir a la tercera 
catalana. Carambola total, amb 
la qual cosa, si això passés, Am-
polla o Móra la Nova haurien 
de jugar al grup de Tarragona. 
Fins a final de mes no se sabrà 
el desenllaç total. Per la propera 
temporada, segons com quede 
tot, podríem veure partits com 
La Cava-Jesús i Maria B, Am-
posta-Rapitenca B. 
· Hi havia rumors que Jordi Fa-
bregat no seguiria al Tortosa. 
Dimarts matí li vaig trucar. Vam 
parlar 39 minuts només de fut-
bol i de la vida. Del Tortosa no 
vam comentar res. Però si que 
va quedar clar que Jordi Fabre-
gat segueix al Tortosa.
· Les noves categories de futbol 
nacionals, estan mal Dissenya-
des. 5 equips de segona B a la 
vora de la desaparició i ara arriba 
el més surrealista: els partits de 
la 1RFFE del play off es juguen 

en una seu fixa, no hi ha locals ni 
visitants. Si es fessin amb anada i 
tornada els camps estarien plens 
i més money per als clubs. S’està 
lluint Rubiales.
· Feina, estudis i altres qüestions 
comporten retirades al nostre 
futbol. La quantia va augmentant 
cada cop més. D’aquí a deu anys 
faltaran jugadors. A l’Ebre Esco-
la, per temes laborals, no poden 
continuar Artem i Tornel.
· La Rapitenca es va plantejar fit-
xar Jordi Fabregat però en estar 
compromès amb el Tortosa no 
va moure fitxa.
· La davantera del Godall del pro-
per any pot ser demolidora: ‘Ri-
fle’, Àngel, que estava a Xerta i el 
senienc Saragossa que va marcar 
19 gols quan va estar en aquest 
equip.
· Rectificar és de savis. Llàtzer, el 
president de l’Ampolla, va trucar 
a Pascuale per demanar discul-
pes per com va anar el final de 
temporada. Els homes enamo-
rats fan coses meravelloses com 

TOP SECRET és el cas de Llàtzer, que té una 
núvia deu. 
· El jugador Gabri (Ampolla), va 
entrar al programa ‘Love Island’ 
de Neox, on hi ha set dones i set 
homes.
· La Sénia li va fer un homenatge 
a Serrano, després de sis cam-
panyes al club, i fidel al seu estil 
apostant amb el planter, van ju-
gar 3 cadets i dos de titulars.
· Crisi de clubs de Tercera cata-
lana, descens d’un Olímpic, que 
fa poques temporades aspirava 
a l’ascens a 2a catalana, i des-
cens d’un gran històric, l’Alca-
nar, que va ser capdavanter al 
nostre futbol. I ara necessita un 
miracle perquè hi hagi futbol. I 
a Santa Bàrbara, divendres hi va 
haver assemblea, no va sortir ni 
un candidat i l’actual junta deixa 
el càrrec.  Sinó no hi ha novetats, 
possibilitats que no hi hagi futbol 
són un 90%. El gran César Roig es 
va sentir molt sol i plega. Compte 
a la dada: podríem veure fins a 4 
ascensos de 4 catalana, Masden-
verge, ja confirmat,  Xerta (a ho-
res d’ara també), Jesús i Maria B i 
Pinell a l’espera.
· Al Perelló no surt junta i el cen-

tre d’esports el portarà una ges-
tora, amb un pressupost limitat 
per al futbol.
· Per salvar la categoria, la Rapi-
tenca hauria de fitxar bo i barat a 
Tarragona; hi ha alguns jugadors 
de juvenil d’1 i 2 any de mol-
ta qualitat, ha d’anar per aquest 
mercat. Té en cartera cinc fitxat-
ges, dos seran top. 
· L’Ascó haurà de fer gairebé un 
equip nou, a Primera catalana. 
German Inglés al final seguirà 
com a secretari tècnic, després 
de no haver entesa per formar 
part del futbol base del Tortosa 
com a coordinador.
· Teixidó va anar al programa de 
Michel, i va estar incisiu i va dis-
parar com sempre.
· Sabia des de fa setmanes que 
Serrano seria el mister de l’Am-
posta però per respecte als socis 
i aficionats de La Sénia, no es va 
dir oficialment fins fa poc.  
·  El gran Capera portarà el juvenil 
del Tortosa la propera temporada 
i estarà a l’staff del primer equip. 
Ja vaig dir que era l’home idoni, al 
final el temps m’ha donat la raó.
· El tribunal de català d’esport ha 
demanat al.legacions a la Fede-

ració, després de les presenta-
des per Talavera. Els vaig a dir 
una cosa: no passarà res. 
· Feia 5 anys que estava a La Sé-
nia, era l’etern suplent a la por-
teria i assumia el Rol. Ell es diu 
Andreu Borràs. Està dolgut per 
les formes que li van donar les 
baixes. Busca equip, només de-
mana una cosa: molt afecte del 
futur club.
· Temporada 2015/2016. Teixidó 
va deixar l’Amposta i va arribar 
Beto; ara es repeteix la Histò-
ria. No vol seguir Teixidó i arri-
ba Beto a la Rapitenca. Comp-
te que la història no ha acabat, 
podem veure encara coses més 
surrealistes.
· El mister de la Sénia, David 
Vilanova, la Rapitenca el vo-
lia com a segon per al primer 
equip. Sona que Guillermo Ca-
marero podria ser l’elegit.
· ¿Quantes vegades ha parlat 
Garcia San Juan amb Fernando 
últims tres mesos? Ho contaré 
següent setmana. 
·  En els darrers anys dues ve-
gades ha estat a punt de fitxar 
Teixidó pel Camarles. Continu-
aré informant. 

DOSSIER TEIXIDÓ. ELS MOTIUS                     JOAQUIN CELMA

Teixidó va arribar un dia a la 
Ràpita, quan la Rapitenca es-
tava en posicions complicades 
a Tercera Divisió. I el va salvar. 
Va quedar al lloc 11. Següent 
campanya va quedar cinquè, la 
millor classificació de la història 
d’aquest club. Cada president 
que li truca, puja a l’equip a ter-
cera Divisió. Va passar el 2012 
amb Ramon Muñoz i ara amb 
Fernando Garcia. A hores d’ara, 
se’n va de la Rapitenca com a 
capità general i si es queda pot 
sortir com a sergent ras i sense 
galons. Malgrat el cansament, 
té forces per seguir. Respira 
futbol. La Rapitenca es va equi-
vocar d’estratègia i quan va vo-
ler renovar-lo era massa tard. 
Teixidó ha estat 8 temporades 
en tres etapes. En esta darre-
ra, quantes enveges ha callat. 
I com ha enamorat a jugadors 
(menys un), directiva, secretari 
tècnic, admiradores, caixeres 
del supermercat on va, exju-
gadors...molts entrenadors de 

Tarragona, Àlex del Catllar, Amo-
res, ex Tortosa, Marc Carrasco, 
del Reddis, em diuen que és un 
mestre. Teixidó va passar un mal 
cap de setmana abans del par-
tit contra el Mollerussa, per una 
grip Estomacal. I jo li vaig dir que 
perquè no es va quedar si la lliga 
estava guanyada i em va contes-
tar:  “era l’últim partit havia d’es-
tar allà, no podia fallar”. Jo els 
podria donar deu raons perquè 
no va renovar i només en diré 
una, la que ningú sap, la que nin-
gú ha dit, la que pocs ho saben i 
li pregunti “Si li haguessin donat 
una mica més d’afecte, s’hauria 
quedat?“. La seva contestació 
fou si. El matrimoni de Fernan-
do i Teixidó, fa uns anys, va ser 
una lluna de mel en els seus 
inicis, després va arribar la crisi, 
el divorci, van estar un temps 
enemistats però Fernando sabia 
que només Teixido podia pujar a 
l’equip. El va nombrar, es van re-
trobar, una altra vegada lluna de 
mel i al menys esta vegada han 

Salamanca (79/80), al Camp Nou (0-0). En peu (i d’esquerra a dreta): Pedraza, 
Corominas, Teixidó, Bustillo, Balbino i D’Alessandro. Ajupits: Juanito, Enri-
que, Tomé, Diarte i Pepe. 

acabat bé, amb una diferència: 
cadascú a casa seva. Fernando 
amb la seva Rapitenca i Teixidó 
amb Montse, la seva mitja taron-
ja. Penso que Teixidó i Fernando 
es tornaran a trobar perquè tots 
dos són un iman, són tan explo-

sius. Un és un venedor, un co-
municador i l’altre un mestre, un 
estratega. Els dos fan més gran 
a la Rapitenca per les seves per-
sonalitats aclaparadores, són els 
clàssics que arribarien a un país 
nou i en dos dies un seria presi-

dent d’un club i l’altre un en-
trenador. Ho porten a la sang 
per això la Rapitenca porta 
tants anys per damunt del 
Tortosa. Per on passa Teixidó 
deixa empremta. I sense ell, 
Fernando mai hagués arribat 
tan alt. A Fernando fins i tot els 
mariners a alta mar escolten el 
seu programa diari de ràdio. 
Aquesta és la història i situa-
ció de la Rapitenca, d’aquí a un 
any viurem un nou capítol; és 
un culebró que mai acabarà, 
per això la Rapitenca està on 
està. Michel va perdre l’aposta. 
Mister Teixidó un dia va arribar 
sent un estrany i avui és un 
rapitenc mes: “Senyor Celma, 
avui hem acabat el partit amb 
nou de casa”, em va dir recent-
ment. Té un fill que va jugar a 
la Rapitenca, Raul. I ara té un 
nét de dos anys i, si vol jugar 
a futbol, ja té entrenador, el 
gran Teixidó. Un déu del fut-
bol ebrenc, un savi i una gran 
persona.

TOP FITXATGES, COMENÇA EL BALL                     JOAQUIN CELMA
Comença el ball de fitxatges. En molts casos, encara no estan tancats, però poden anar per aqui, sabent que hi haurà més moviments. A hores d’ara; Ulldecona: 3 fitxatges, 
Balada (R-Bítem), Arnau Bertomeu (Ampolla) i Guillem del Tortosa. La Sénia, altes previstes: Aleix Bel (Cabanes), Albert Saragossa (Ulldecona) i Albert Verge (Rapitenca). Jesús i 
Maria, altes: Ahmed (Roquetenc), Robert López (S Bàrbara) i Eric Navarro (Filial). Móra la Nova, tres fitxatges a punt de tancar. Remolins-Bítem: alta Luisito (Jesús i Maria). Ca-
marles, altes: Aitor (Ampolla), Aleix Bertomeu i Joan Gómez ( F Formatiu), Jordi Aliau (Amposta) i Jaume González (Ebre Escola). Ebre Escola podria causar alta Céspedes. Pau 
Valmanya, de la Cava, té dues ofertes. Amposta de moment només dues renovacions, una d’elles la de Quim. Isaac Casanova té ofertes del Catalònia i Tortosa. Arnau Beltran 
del Tortosa, Camarles i Aldeana. El mercat es mou molt lent, les estrelles no tenen pressa, s’ho pensen i a cada trucada d’un equip el preu puja. Aldeana farà un equipàs amb 
el fitxatge estrella de Gerard Badia, de l’Ascó, i un altre que està a punt de tancar. Nogales (Rapitenca), podria fitxar per l’Ampolla. Ferreres no segueix al Jesús i Maria, però té 
propostes de Segona Catalana. Podria tornar al Catalònia. De la Torre (Tortosa) té ofertes. Miguel Reverté podria penja les botes. Saumell va causar baixa a Gandesa i per motius 
de treball no jugarà. Dilla serà un dels coordinadors del futbol base de l’Ascó, juntament amb Gerard Roigé, però segueix jugant a Gandesa. Els davanters Becerra i Peque potser 
no segueixen a Amposta. Tenen proposta del Tortosa que ha tocat a mitja comarca. Peque té 5 ofertes. El fitxatge mediàtic de la Rapitenca podria ser Agus Ojeda que que ja va 
jugar-hi (16/17) i va militar a Vinaròs, La Cava, i al 7 Formentera. Està sense equip. Més fitxatges possibles: Gerard Verge, Rafa Llop, algun jugador de l’Ascó i dos sortits de juvenils 
d’importants equips. Pascuale és tan bon entrenador que només deixar l’Ampolla, el Vilaseca l’ha fitxat. Tres baixes importants té el Catalònia: Cosido, que es retira,  i Cristian 
Arasa i Iniesta que ajudaran a l’equip del seu poble, Masdenverge, per mantenir categoria.
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El cap de setmana passat es va 
disputar el Campionat de Ca-
talunya Júnior i Sènior. El club 
aldeà va acabar amb grans re-
sultats. 
En categoria júnior, Anouk Vi-
zcarro va fer bronze i destacar 
també el cinquè lloc de Júlia 
Amado.  En categoria sènior, 
Andrea Silva va ser tercera.
En categoria sènior masculi-
na Pau García va batre un nou 
rècord de puntuació. I va ser 
tercer. I Izan Cobos fou 12è. 
Ara ja cal treballar per al cam-

Club Patí l’Aldea

14è Campus Bítem ‘Pepe Roig’
Enguany es durà a terme la 
14ena edició del Campus d’es-
tiu Campus Bitem “Pepe Roig”, 
una edició especial perquè “ens 
retrobem amb activitats exito-
ses pre-pandèmia, com la tant 
desitjada acampada nocturna, 
activitats noves, novetats per 
a totes les edats i amb 6 set-
manes plenes de diversió i ac-
tivitats molt diverses que ens 
fan un Campus d’estiu dels 
més diferents de la zona. Tin-
drem les col.laboracions dels 
Urban Sketchers de les Terres 
de l’Ebre, amb una jornada de 
dibuix molt especial, la col.la-
boració de Mossos i Policia Lo-
cal, Agents Rurals, Visites que 
encanten als petits, com els 
Cavalls, actuacions en direc-
te, ball, pallasos, festa, i moltes 
activitats més que esperem que 
les vingueu a disfrutar!”.
El dia 20 de juny, es tanquen 
inscripcions. Fins a dia d’avui, 
“ja hem sobrepassat els 70 par-
ticipants, amb repetidors/es i 
molts inscrits que hi seran per 
primera vegada. També tenim 
l’estrena del Logotip Oficial del 
Campus, on l’empresa Globals 
ens ha realitzat una feina excel.

lent amb el logotip del Campus.
Podeu trobar informació per a 
realitzar les vostres inscripcions 

La comarca del Baix Ebre aco-
llirà el cap de setmana de l’11 
al 12 de juny set finals i troba-
des nacionals dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya, 
el programa de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física de la Generalitat 
de Catalunya. En concret se-
ran cinc finals i una trobada  
femenina d’esports d’equip, 
l’handbol benjamí i aleví i vo-
leibol l’aleví, infantil, cadet i 
juvenil, a més de tota la com-
petició de natació tant mas-
culina com femenina en totes 
les categories. 
En total s’espera la vinguda de 
prop d’un miler d’esportistes a 
Tortosa, Roquetes i Jesús que 
durant aquest curs 21-22 han 
participat en les lligues orga-
nitzades pels Consells Espor-
tius de cada comarca.
El voleibol es jugarà en dos 
pavellons, Roquetes i Jesús. 
El dissabte 11 de juny al pave-
lló de Roquetes serà la seu de 
la categoria cadet femenina 
amb dotze equips en compe-
tició, mentre que el diumenge 

seran deu equips els que juga-
ran en infantil femení. 
A Jesús dissabte jugaran nou 
equips alevins femenins, i diu-
menge quatre equips juvenils 
femenins. 
El pavelló de Remolins a Tor-
tosa acollirà dissabte l’hand-
bol benjamí amb tres equips, 
i l’aleví femení amb sis. 
La setena final, la de natació, 
es farà durant dos dies a la 
piscina del complex esportiu 
WIN i reunirà a  totes les cate-
gories, des de prebenjamins a 
juvenils inclosos en modalitat 
individual tant masculí com 
femení i els relleus mixtes.
Les Finals Nacionals estan 
organitzades per la Unió de 
Consells Esportius de Cata-
lunya conjuntament amb el 
Consell Esportiu del Baix Ebre, 
amb la col·laboració dels ajun-
taments de Tortosa, Roquetes 
i Jesús, i el suport de diverses 
entitats esportives que amb 
la seva feina, dedicació i vo-
luntariat resulten fonamentals 
per l’organització d’aquest es-
deveniment.

La comarca del Baix Ebre serà 
escenari de set finals nacionals 

dels jocs esportius escolars

pionat d’Espanya. El ‘gran 
club’ segueix creixent. 

Juan Miguel Estevan, amb poc 
menys de 4.30 h (04.28.37), 
va ser el guanyador absolut 
del Triatló Half 100% que es va 
disputar diumenge a l’Ametlla. 
Els prop de 400 participants 
van haver de cobrir en la mo-
dalitat 100% Tri, 1.900 metres 
nadant, 90 km en bicicleta i 21 
km de cursa a peu. El segon va 
ser Sergio Garcia i en tercera 
posició va entrar Jesús Ramon 
Ortin. Pel que fa a la catego-
ria femenina, la primera dona 
va ser Sílvia Toscas seguida 

Half 100% de l’Ametlla de Mar
d’Alessia Bertolino i Núria Ciu-
ró. En la modalitat olímpica, és 
a dir, 1.500 metres nadant, 40 
km en bicicleta i 10 km de cur-
sa a peu, es va imposar Amaury 
Dehez, seguit de Raúl Lorenzo 
i d’Ivan Limia. Pel que fa a les 
dones, la primera va ser Clara 
Marcuard, seguida de Mireia 
Masip i de Diane Specogna. 
Destacar la participació de les 
triatletes locals, Martina Co-
mes que va quedar a la 4a i de 
Glòria Martínez, que fou 15a. 
(La Cala Ràdio)

abans no s’acabi el temps a: 
campusbitem@gmail.com o al 
696921327”.

Handbol Club 
Perelló

El sènior va acabar la tempo-
rada amb una victòria a casa 
contra la Coope Sant Boi B 
(30-23). Des del club deien 
que “acabem amb la catego-
ria salvada i posició de mitjan 
taula. Objectiu complert”.
L’entrenador del sènior i di-
rector tècnic del club, Joan 
Curto, va confirmar la seva 
no continuïtat per la tem-
porada vinent. Des de l’HC 
Perelló “li desitgem molta 
sort en aquesta nova etapa”.

Handbol: l’Ampolla 
és el nou campió

Aquest cap de setmana 
passat es decidia el títol, 
que ha estat per a l’Hand-
bol Ampolla. L’equip havia 
guanyat en el partit d’anada 
d’aquesta final per 22-24 i 
en el segon partit, jugat a 
casa seva, va tornar a gua-
nyar (27-24).
Per tant, temporada per 
emmarcar en el primer any: 
ascens a Primera catalana i, 
a més, com a campiones 
de Segona. Enhorabona!. 

 24 hores de futbol 
sala, a l’Ampolla

El Pavelló Municipal de l’Am-
polla serà l’escenari del XVI 
Torneig Futbol Sala 24 ho-
res de Sant Joan. L’inici de 
la competició serà avui di-
vendres, a les 20 hores. Els 
equips participants optaran a 
tres premis: de 1.000 euros, 
de 600 i el 3r de 300 euros. 
El torneig està organitzat per 
l’Ampolla Club Futbol Sala, 
amb el suport de la Regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de l’Ampolla.

Travessia Nedant 
l’Ebre a Amposta

El Club de Natació d’Am-
posta va organitzar la 22ena 
edició de la Travessia d’Am-
posta Nedant l’Ebre i la 5ena 
del Memorial Manel Ayxen-
dri. 100 nedadors i nedado-
res van fer un recorregut de 
2005 metres des del segon 
embarcador fins el pont que 
queda més lluny i per aca-
bar tornar a la meta situada 
al primer embarcador. Laura 
Rodríguez i Marc Jordà es 
van imposar (ebredigital.cat)

El nou president del Club Ten-
nis Tortosa és Francesc Min-
guell, acompanyat de Jordi 
Colomé, Núria Ricart, i Alber-
to Sabaté i Josep Homedes. 
La resta de l’equip directiu el 
formen Cinta Martínez, Maria 
José Arbiol, Inmaculada  Benet, 
Martina López i Jordi Vázquez. 
També es compta amb un 
grup de col.laboradors. 
D’esta forma, tot i les dificul-
tats, l’entitat tira avant, amb re-
novació a la directiva.  

Bitlles: El Perelló, 
Campió de la Copa 

Generalitat
El CB Perelló, campió de la 
Copa Generalitat, en im-
posar-se en la “Final a Vuit”. 
L’equip, format per Núria Re-
bull, Jordi Brull, Joan Francesc 
Brull, Josep Maria Pallarès i 
Joan Lluís Brull (a Hostalric), va 
superar en la final al C.B. Siura-
nenc d’Horta, defensor del tí-
tol, per un ajustat 363 a 356. El 
jove club ha aconseguit el seu 
primer gran títol. (FCB)

Nova junta al Club 
Tennis Tortosa 

Nova junta al Club 
Tennis Tortosa 
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GASPATXO 
DE CIRERES
INGREDIENTS:  
• 750 gr  tomàquet de pera
• 300 gr de cireres de Paüls
• 1 punta de pebrot verd
• 1/2 ceba petita
• molla de 2 llesques de pa
• vinagre, oli d’oliva, sal i pe-
bre, aigua 

PREPARACIÓ:
Posem en un recipient el to-

màquet, les cireres, el pebrot, la 

ceba, el pa i el vinagre. Salpebrem 

al gust, i ho triturem. A poc a poc 

anem afegint aigua freda fins 

aconseguir la textura adient. Pas-

sem el gaspatxo per un colador 

de malla. Afegim un bon raig d’oli 

al gust i ho remenem a mà. Final-

ment ho reservem a la nevera per 

servir-ho ben fred. Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si la teva feina no 
et satisfà, mous els 
fils necessaris per 
cercar-ne una altra. 
Dones veus i tires 
de contactes. L’ena-
morament podria 
sorgir a una xarxa 
social.

aquari
21/01 al 19/02

Saturn retrògrad 
obre un temps 
de mirar el passat 
per revisar fets no 
superats. Es donen 
segones oportu-
nitats, però per 
aprofitar-les, hauràs 
de reflexionar més.

sagitari
23/11 al 21/12

Mercuri a Casa VII 
activa el sector 
social. Si estàs 
cansat de fer el 
mateix i en solitud, 
prens la iniciativa i 
t’apuntes a grups o 
a activitats del teu 
interès.

escorpí
24/10 al 22/11

Vols fer partícip 
a algú del que et 
passa i sembla que 
has trobat la per-
sona de confiança 
adequada. Reps 
l’entrada, parcial o 
total, d’uns diners 
que esperaves.

balança
24/09 al 23/10

Tens l’impuls per 
deixar enrere limi-
tacions imposades 
pels altres o per tu 
mateix. En un viat-
ge pots connectar 
amb algú que 
sentiràs que parla 
el teu llenguatge.

àries
21/03 al 20/04

Les teves emocions 
passen per un 
temps d’exaltació. 
Si estàs molt impli-
cat en un projecte 
laboral, no deixis 
de tenir temps de 
qualitat amb els qui 
més estimes.

cranc
22/06 al 23/07

Si vas deixar diners, 
ara podries recupe-
rar-los. Amb Saturn 
retrògrad a Casa 
VIII poden activar-se 
alguns traumes. 
No deixis d’anar a 
l’especialista si és 
el cas.

verge
24/08 al 23/09

Perfiles millor la 
teva trajectòria pro-
fessional, evitant 
les opinions alienes. 
Pel que fa a la 
salut, si tens molès-
ties, recuperes un 
tractament que 
havies deixat.

taure
21/04 al 21/05

Saturn retrògrad 
transitant per Casa 
X, inclina a haver de 
fer un pas enrere 
per valorar si les 
teves aspiracions 
professionals guar-
den relació amb la 
realitat.

peixos
20/02 al 20/03

Si no treballes i 
cerques feina, hi ha 
indicadors els quals 
indiquen que cal 
sortir del perímetre 
habitual. Si treballes, 
és temps d’expansió 
associat a canvis o 
desplaçaments.

lleó
24/07 al 23/08

Una persona de més 
edat que tu que 
pertany al teu passat 
sentimental, pot 
ocupar els teus pen-
saments en aquests 
dies. Es recupera el 
tracte amb una vella 
amistat.

bessons
21/05 al 21/06

Mercuri torna al 
teu signe i amb 
ell les ganes de 
moure’t habituals. 
La Lluna Plena per 
Casa VII, il·lumina el 
sector de la parella. 
Moment de parlar 
d’emocions.

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

641 063 795

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

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement 
busca personal per a treballar a la zona de 

Terres de L’Ebre:

· GEROCULTORS/ES 
· AUXILIARS D’INFERMERIA

· NETEJA    · CUINA    
· MANTENIMENT  · JARDINERIA

Interessats, trucar al  617 702 159

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Solars en venda a Pla 
d’Empuries. Molt 

econòmics. 674355349.

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.

LES CASES D’ALCANAR 
Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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.

661 70 73 83
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SARA ESPINÓS FERRER
“LA MEITAT DE LA POBLACIÓ 
NO ENS HEM ESTUDIAT!”  
COORDINADORA DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ DE LA ROLDANA

Aquesta associació d’àmbit 
estatal, formada per 

professionals de diverses 
disciplines relacionades amb 
l’art, va néixer amb la voluntat 
que s’incloguin dones artistes 
al currículum educatiu de les 
assignatures d’Història de l’Art 
al Batxillerat.

N’hem parlat amb la morenca 
Sara Espinós Ferrer, una de les 
coordinadores del projecte.

Com neix La Roldana?
Al gener de l’any 2021, Míri-
am Varela, de Galícia, i Montse 
Amorós, de València, s’uneixen 
per fer una petició a la platafor-
ma Change.org, recollint firmes 
perquè s’incloguin dones artis-
tes als continguts d’Història de 
l’Art, ja que pràcticament no hi 
són presents. Van fer una crida 
a través de les xarxes socials i 
moltíssima gent s’hi va sumar. Un 
any i poc després, som més de 
150 persones, de gairebé totes 
les comunitats autònomes. Ens 
organitzem en grups de treball: 
Comunicació, Redacció, Maque-
tació, Traducció, Educació, etc., 
ja que el nostre pilar principal és 
la necessitat de divulgar aquests 
continguts que no s’acostumen 
a impartir als centres educatius. 

Quins passos heu fet i què heu 
aconseguit, fins al moment?
Vam començar amb la recollida 
de firmes per portar-les al 
Ministeri d’Educació. De fet, ens 
hi vam reunir l’estiu passat: vam 
presentar 60.000 signatures i 
vam poder explicar el projecte. 
Però com que no volíem 
presentar una petició i prou, hi 
vam anar amb la feina feta i els 
vam presentar catàlegs per a les 
assignatures d’Història de l’Art i 
de Fonaments de l’art 1 i 2. Són 
catàlegs documentats, a base 
d’estudi i reflexió de professorat 
i persones expertes en Història 
de l’art, i maquetats, que es 
poden incloure directament al 
temari del Batxillerat. Estan tots 
disponibles al nostre web i es 
poden descarregar gratuïtament.
Tot i que la reunió al Ministeri 
va anar molt bé, després va 
sortir l’esborrany de la reforma 

educativa de la Llei Celaá i 
veiem que s’han fet pocs canvis 
en matèria d’inclusió. De fet, 
Fonaments de l’Art 1 i 2 passarà 
a ser una sola assignatura, i 
creiem que si s’han de retallar 
continguts, serà a costa de les 
dones artistes… I, fins ara, dels 164 
artistes que s’hi estudien, només 
7 eren dones. Als continguts de la 
Selectivitat, per exemple, de les 
91 obres del currículum, només 
hi trobem tres pintores, dues de 
les quals són contemporànies. 
I també ens qüestionem com 
s’estudien les artistes, ja que 
normalment no es presenten 
només a elles per si mateixes, 
sinó comparant-les amb artistes 
homes. Això, amb els considerats 
genis que són homes, no passa.

Quina resposta us heu trobat, 
per part del sector educatiu?
Doncs vam contactar amb molts 
centres de l’Estat espanyol, 
els vam presentar l’associació 
i els catàlegs, convidant-los a 
utilitzar-lo a les classes. Hem 

tingut resposta, però encara 
queda camí per fer. Sí que 
continuen arribant moltes 
peticions de persones que es 
volen sumar al projecte i també 
de centres escolars que ens 
demanen que hi fem tallers. De 
fet, estem treballant en uns tallers, 
tan adreçats a l’alumnat com 
formacions per professorat, que 
iniciarem de cara al setembre. De 
totes maneres, aquests tallers els 
podem dirigir a qualsevol entitat, 
com col·lectius feministes o 
AFAs (Associacions de Famílies 
d’Alumnes). També ens agradaria 
que les administracions s’hi 
impliquessin, per exemple, 
imprimint còpies del catàleg per 
als centres del territori; nosaltres 
som una associació sense ànim 
de lucre, que treballem de 
forma voluntària, i no ho podem 
assumir!

Pot ser que hi hagi artistes que 
quedin oblidades per sempre?
S’està fent molta feina 
d’investigació i la historiografia de 

l’art està canviant. Per exemple, 
tesis doctorals, estudis, estan 
traient de l’oblit figures cabdal. 
Corrents com l’Abstracció 
s’atribueixen a Kandinski, quan 
Hilma af Klint té obres que són 
anteriors. La incongruència és 
que tota aquesta recerca no es 
trasllada a les aules i se segueix 
estudiant el mateix de fa 20 anys.

L’escriptora Linda Nochlin 
té un gran article que es diu 
“Per què no hi ha hagut grans 
dones artistes?” i és perquè 
tota la història s’ha estructurat 
de forma totalment patriarcal, 
amb la figura de l’home com a 
geni creador i la de la dona com 
a musa, model o parella de. Si 
preguntes noms de pintores, la 
majoria de les persones només et 
diran Frida Kahlo, que es coneix 
com a icona i per la seva vida, 
però no per la trajectòria i poder 
artístic. Quines conseqüències 
té no estudiar les dones? Que 
sembla que la meitat de la 
població té talent artístic i l’altra 
no; es perpetuen les desigualtats 
i s’ensenya una història que no és 
real. Les dones no ens estudiem 
i quan apareixen, sovint és com 
l’anècdota. En llibres de text 
d’Història, parlen de la Guerra 
Mundial i afegeixen una pàgina 
separada per parlar de  la Dona 
a la Guerra Mundial; per què no 
entrem al relat comú?

Sovint es diu que “anònim” 
segurament era una dona.
De fet, en el cas de l’Art, moltes 
obres d’artistes no han quedat 
com a anònimes sinó que s’han 
atribuït a homes. Al Museu del 
Prado, algunes obres de l’artis-
ta renaixentista Sofonisba An-
guissola s’havien atribuït a pin-
tors com Claudio Coello. Sí que 
és cert que de vegades costa 
seguir la pista de les pintores, 
perquè durant molt de temps 
les dones no podien cobrar per 
les seves obres, així que no que-
den documents com encàrrecs 
o contactes. Però bé, des de fa 
anys que les obres d’Anguissola 
estan correctament assenyala-
des al Prado però segueix sen-
se estudiar-se a les aules, ni del 
Batxillerat ni de la universitat.

L’any 2022, les artistes 
segueixen tenint poca o nul·la 
visibilitat?
Hem guanyat terreny però con-
tinuem tenint menys presència i 
facilitats que els artistes homes i 
les dades parlen per si soles. La 
Asociación Mujeres en las Artes 
Visuales publica que del per-
centatge total d’exposicions, un 
70% són dedicades a homes i el 
30 de dones. A les dones artistes 
se’ls acostuma a fer més mostres 
col·lectives. De les 2.300 obres 
exposades a la National Gallery 
de Londres, 20 són de dones 
artistes. A ARCO 2018, només 
hi havia un 6% de representació 
femenina; al Mercat de l’art en el 
període 2012-18, es van vendre 
2.500 obres fetes per dones res-
pecte a 55.700 d’artistes homes. 
Pel que fa als premis, la desi-
gualtat també és així: de 19 pre-
mis Velázquez de Artes plásticas, 
només 4 dones, i de 21 edicions 
dels Premis Nacionals d’Arts 
plàstiques, només 6.
En canvi, veiem que a les Facul-
tats de Belles Arts més del 70% 
de l’alumnat són dones i que la 
majoria, tant de visites com de 
professionals dels museus, tam-
bé ho són. Però no a les direc-
cions.

“AL WEB DE 
L’ASSOCIACIÓ S’HI 
POT DESCARREGAR

EL CATÀLEG
DE LES PRINCIPALS 

ARTISTES DE LA 
HISTÒRIA DE L’ART”

NEUS ROVIRA


