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favorable, segons els Bombers.favorable, segons els Bombers.  PP33

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

  Un dels primers grans focs de la Un dels primers grans focs de la 
temporada afecta a la Terra Alta temporada afecta a la Terra Alta 

Àmplia 
representació del 
Delta de l’Ebre al 

Parlament Europeu
A Brussel·les van tenir lloc dimarts les jornades en defensa 

dels grans deltes europeus. Van participar diferents 
representants i associacions del territori.

                     P13

Joan Piñol renuncia 
a l’alcaldia de Móra 
d’Ebre després de 23 

anys en política
L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, deixarà l’alcaldia en el ple 

extraordinari previst per avui divendres. Piñol (Junts) es va convertir 
en l’alcalde de la capital de la Ribera d’Ebre l’any 2011 i, des de 

llavors, ha governat amb majoria absoluta

                     P11
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Aquesta Covid que tant voldríem oblidar...

L’epidèmia no ha quedat 
enrere, malgrat les 

aparences. Millor preparar-se 
per a la propera onada perquè 
no ens desbordi.  
Pot ser temptador jugar a fer 
l’estruç i pensar que si no ho ve-
iem és perquè la Covid ha des-
aparegut de les nostres vides i 
Deixar-mos portar per la tem-
porada d’estiu i convèncer-mos 
que hem acabat amb mascare-
tes, distanciament social i con-
finaments. Ens agradaria que 
fos així, però la realitat no ens 
acompanya. A Portugal i França 
ha aflorat una nova onada, por-
tada per les noves variants BA.4 
i BA.5, més potents que les an-
teriors, i el nombre de casos 
de Covid torna a augmentar. 

Certament, de moment, res de 
dramàtic, però aquesta persis-
tència de l’epidèmia ens hauria 
de mantenir alerta, precisament 
per no viure les tardors i hiverns 
tristos dels dos darrers anys.
A diferència de l’estiu del 2020, 
no podem actuar com si no es-
tiguéssim avisats; el virus ens 
ha demostrat que sap renéixer 
d’una forma inesperada. La pro-
pera onada serà lleugera? Les 
vacunes ens protegiran de noves 
variants o haurem de començar 
de nou? Misteri.
El que sí que sabem, però, és 
que podem prendre mesures 
per evitar el pitjor, inclòs l’amun-
tegament als hospitals i concen-
trar-nos en la nostra vida social. 
A més dels recordatoris de vacu-

EDITORIAL

nació i mascaretes per als més 
vulnerables, podem treballar per 
millorar la qualitat de l’aire interi-
or en restaurants, oficines i aules. 
Bèlgica ha posat en marxa un pla 
de ventilació que obliga els llocs 
accessibles al públic a mesurar la 

qualitat de l’aire i a equipar-se, si 
cal, amb sistemes de ventilació 
o depuració. Si altres països ho 
poden fer,  natros  també hauri-
en de poder fer-ho. Requereix 
inversió, però sens dubte menys 
diners que no fer res.

Adamo ja subministra fibra òptica
a prop de 20.000 llars de Montsià, 

Baix Ebre i Ribera Ebre

Adamo, operador de 
telecomunicacions 

amb seu a Barcelona,   
suma i segueix en el seu 
desplegament d’Internet d’alta 
velocitat a terres catalanes.
L’última gran fita en aquest sentit 
és a Tarragona, assolint la xifra de 
20.000 vivendes connectades a 
la seva xarxa. En concret, ja són 
prop de 20.000 llars de Montsià, 
Baix Ebre i Ribera Ebre les que 
poden avui volar amb la fibra 
òptica més ràpida disponible ac-
tualment al mercat. Es tracta dels 
1.000 Mb d’Adamo que, com és 
lògic, cap altra companyia millo-
ra. Entre altres noms, a Ulldeco-
na, Sant Rafael del Riu o Alcanar. 
Però l’assumpte no es queda així, 
atès que s’hi sumaran 5.150 ha-
bitatges més en tres mesos per 
superar àmpliament els 25.000 
immobles cablejats per Adamo 
entre les tres comarques. 

Avantatges de la fibra d’Adamo
Hi ha pocs dubtes a hores d’ara 
que una connexió a Internet de 
qualitat facilita la vida de la gent. 
Més encara en àrees que patei-
xen el problema de la despo-
blació o les comunicacions de 
les quals són deficitàries, ja que 
els seus veïns no poden realitzar 
amb les mateixes garanties tas-
ques com teletreballar, comprar 
en remot, rebre educació per In-
ternet, passar cites mèdiques on 
line o gaudir d’activitats de lleu-
re (pel·lícules, sèries, cinema), 
entre d’altres opcions. Per això, 
per intentar revertir aquesta situ-
ació, Adamo fa anys que aposta 
per les zones rurals de Catalunya 
amb el consegüent esforç in-
versor que està fent possible per 
millorar la connectivitat dels seus 
habitants. Qualsevol interessat 
en els serveis d’Adamo pot tru-
car al 1600 o entrar a adamo.es

El projecte social Remsa convoca les 
primeres beques per Impulsar el Talent del 

Futur de les Terres de l’Ebre

Les beques volen premiar 
la cultura de l’esforç i es 

reconeixeran no només els 
resultats acadèmics sinó també 
el compromís social.
Aquest curs serà el primer que 

es posaran en marxa les beques 

‘Impulsant el Talent del Futur de 

les Terres de l’Ebre’ del projecte 

social Remsa. L’objectiu és posar 

en valor la cultura de l’esforç i re-

conèixer aquells estudiants que 

destaquin tant pels seus resultats 

acadèmics com per la seva parti-

cipació en formació extraescolar, 

activitats esportives i en el teixit 

associatiu.

El programa de beques al talent 

jove es vol consolidar com un dels 

pilars del Projecte Social Remsa 

després de diverses experiències 

de col·laboracions solidàries en 

l’impuls a la recerca científica. El 

director general de Remsa Me-

morial, Fernando Muiño, subratlla 

que l’objectiu de les beques és 

“donar un impuls als joves amb 

talent del territori i premiar-los pel 

seu esforç”. 

La convocatòria de les beques 

està oberta als alumnes de 4t 

d’ESO de tots els instituts de les 

Terres de l’Ebre. Aquells estudi-

ants que vulguin participar hauran 

de cumplir certs requisits com per 

exemple tenir un nota global mí-

nima de 7,5 punts. Els participants 

s’hauran d’inscriure al formulari 

que hi ha al web beques.remsa-

memorial.com.

D’aquesta manera, s’atorgaran 

dues beques per als estudiants 

classificats. Aquells   que hagin 

obtingut millor puntuació podran 

triar entre un ordinador porta-

til d’última generació o bé fins a 

1.500€ per invertir en formació.

El lliurament de les beques es 

resoldran seguint criteris tècnics 

i meritocràtics i hi ha temps per 

presentar-se fins a finals de se-

tembre d’enguany. La nota de 

l’expedient acadèmic tindrà un 

pes important en la valoració fi-

nal. Però no serà l’únic criteri. 

També es valorarà la participació 

de l’alumne en activistats extraes-

colars de caire esportiu, cultural o 

formatiu. A més, també es tindrà 

en compte la seva implicació en 

el teixit associatiu o la seva parti-

cipació en voluntariats.



3DIARI MÉS EBRE • divendres 17 de juny / 2022en portada
 MÉS NOTÍCIES

TERRA ALTA 
Representants del Consell Co-
marcal s’han reunit a Barcelona 
amb Francesc Fornells, secretari 
d’Estratègia, Informació i  Coor-
dinació Territorial de la Genera-
litat, per presentar-li el projecte 
Terra  Alta: per la resiliència i les 
oportunitats, a través del qual 
l’ens comarcal vol afavorir  la 
comarca dotant-la d’oportuni-
tats que, a la vegada, permetin 
l’arrelament de la  població al 
territori.   

EMPRESA I 
TREBALL  
El Departament destina 1,1 mili-
ons euros a ajuts per fomentar 
l’autoocupació de persones 
joves a les Terres de l’Ebre. 85 
persones d’entre 18 i 29 anys 
s’han beneficiat de la subven-
ció de 13.510 euros per iniciar 
l’activitat com a treballadors 
per compte propi. 

ACCIÓ CLIMÀTICA  
El Departament instal·larà 
enguany equips d’autocon-
sum fotovoltaic a 3 dels seus 
edificise. Els edificis són l’Escola 
Agrària de Gandesa i Oficina 
Comarcal del Departament a 
la Terra Alta, l’Escola Agrà-
ria d’Amposta i l’Escola de 
Capacitació Nauticopesquera, a 
l’Ametlla.

TRENS DIGNES  
Trens Dignes lamenta l’accident 
entre dos trens a Vila-seca. La 
plataforma recorda que el nus 
de Vila-seca és “un coll d’am-
polla” i que cal construir una 
estació a l’enclavament.

CORBERA D’EBRE

L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa de les accions dutes a terme i de les previstes per 
les molèsties originades per la Planta assecadora de sansa, Biosansa CatSud

L’ajuntament de Santa Bàrba-
ra va fer ahir dijous una roda 
de premsa per informar “de 
les molèsties de fums i males 
olors generades per la Planta 
assecadora de sansa Biosan-
sa Catsud S.L. ubicada al ter-
me de la Galera”. A la roda de 
premsa, que va fer-se davant 
mateix de l’empresa, es van 
explicar les accions que s’han 
portat a terme i les previstes 

properament.  Per la seua part, 
l’entitat veïnal de Santa Bàrba-
ra, Amevesaba, recull firmes 
per acabar amb la pudor i els 
fums que pateixen. Amevesa-
ba té ja prop de 400 signatu-
res i les entregaran als ajunta-
ments i al departament d’Acció 
Climàtica, però no descarten 
mobilitzacions si la situació no 
millora. També exigeixen con-
trols mensuals de la qualitat 

de l’aire. Temem que els va-
pors continguin benzopirens. 
Fonts de l’empresa asseguren 
que treballen per minimitzar el 

malestar. La sansa fa més mala 
olor perquè ha fermentat men-
tre esperaven el permís per as-
secar.
Amevesaba, diu que la situació 
és insofrible. “Són uns episodis 
de males olors i fums que pa-
tim sobretot a les tardes, quan 
arriba un moment que sembla 
Londres i l’olor és insuporta-
ble”, ha assegurat Lluc Roig, 
president de l’entitat. Roig con-

creta que a partir de les cinc 
de la tarda i fins ben entrada 
la nit, l’olor “penetra” a les ca-
ses i es veuen obligats a tan-
car finestres i portes en plena 
onada de calor. Afegeix, a més 
a més, que està agreujant la 
salut d’algunes persones amb 
problemes respiratoris.
L’Ajuntament també ha infor-
mat del malestar i per això té 
previstes accions. (ACN)

S’ha informat de les 
accions dutes a terme 
i de les que es faran 

properament

Els Bombers confiaven ahir dijous en donar per 
estabilitzat el foc durant la matinada d’avui 

Els Bombers confiaven, ahir di-
jous avançada la tarde, en donar 
per estabilitzat el foc de Corbera 
d’Ebre durant la matinada d’avui 
divendres. El cap de la regió 
d’Emergències de les Terres de 
l’Ebre, Ricard Expósito, va expo-
sar que a mitja tarda d’ahir dijous 
bona part del perímetre estava 
estabilitzat i sense revifades, es-
pecialment a la zona posterior 
de l’incendi. 
Això feia ser “relativament opti-
mistes” els Bombers, juntament 
amb el fet que el cap de les fla-
mes s’intenta aïllar entre con-
reus. 
Durant la tarda estava previst que 
cremessin “illes” forestals que hi 
ha entre camps amb l’objectiu 
d’aturar-les quan arribessin a la 
carretera TV-7333, que connec-
ta Vilalba dels Arcs i la Fatarella. 
El punt crític era un bosc allargat 

que seguia la mateixa direcció 
que la marinada. Pel que fa als 
explosius, Expósito va detallar 
que durant el dia d’ahir dijous 
van detectar menys detonaci-
ons. De tota manera, es va mos-
trar prudent perquè les bombes 
reaccionen amb les altes tem-

peratures causades pel foc, i va 
cpmentar que mantenen actives 
totes les mesures de seguretat 
per als membres del cos. L’in-
cendi hauria cremat més de 360 
hectàrees. 

(ACN)

Detingut a Tortosa un metge per gravar amb el mòbil els 
genitals a un pacient durant una revisió

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut a Tortosa un metge 
de 61 anys per, suposada-
ment, gravar amb el telèfon 
mòbil els genitals d’un paci-
ent mentre efectuava una re-
visió mèdica. L’arrest va tenir 
lloc el passat dia 10, quan els 
agents van ser requerits arran 
de la denúncia d’aquests fets 
en un consultori mèdic de la 
ciutat. 
La víctima, un home, va ex-
plicar que havia anat per pas-
sar una revisió mèdica d’em-
presa, juntament amb altres 

companys de feina. Durant 
l’exploració, el metge li hauria 
efectuat tocaments a la zona 
genital i tenia el mòbil amb la 

Una trentena d’efectius 
continuaven treballant 

ahir dijous a la tarde per 
aturar el cap de l’incendi a 

la carretera TV-7333

Els Mossos han 
intervingut dos 
telèfons més i 
un ordinador 

per comprovar si 
havia gravat altres 

persones

càmera en funcionament en-
focant les seves parts íntimes. 
Els fets van desencadenar una 
discussió entre metge i el pa-
cient. Aquest últim va pren-
dre-li el mòbil per lliurar-lo 
després a la policia.
Els Mossos investiguen ara el 
metge com a presumpte au-
tor d’un delicte d’abús sexual 
i descobriment i revelació de 
secrets. El cas està pendent 
del buidatge dels dispositius 
electrònics de l’arrestat –dos 
mòbils i un ordinador- per 
comprovar si altres pacients 

han estat víctimes d’aquesta 
pràctica. El metge ha quedat 
en llibertat després de declarar 
a la comissaria i està pendent 
de comparèixer davant del jut-
jat de guàrdia quan sigui citat.
(ACN). Foto: Mossos
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 MÉS NOTÍCIES
RIDER 1000 
La Rider 1000 de Tortosa va 
deixar un impacte econòmic de 
més d’1,1 milions durant un cap 
de setmana. Els hotels es van 
omplir per l’elevada presència 
de visitants i també el sector 
de la restauració va notar els 
efectes directes de la prova. 

MUSEU DE 
TORTOSA 
Obre portes al Museu de 
Tortosa l’exposició de peces 
seleccionades del setzè premi 
de pintura Francesc Gimeno.
La inauguració ha comptat 
amb la presència de l’artista 
guanyador, Cristòfol Pons. 
L’exposició es pot visitar fins al 
31 de juliol.

MOVEM TORTOSA 
Movem proposa millores 
per alleujar la problemàtica 
de l’aparcament al centre de 
la ciutat. Jordi Jordan, el seu 
portaveu, planteja la creació 
d’un aparcament provisional 
als terrenys de Renfe, eliminar 
la zona blava tot l’any els dis-
sabtes tarda i reduir les tarifes 
i crear bonificacions diàries als 
3 aparcaments soterrats per 
incentivar-ne l’ús i promo-
cionar-los com fan Reus o 
Tarragona.

MANUEL PÉREZ I 
BONFILL 
En el quart any de la seva 
mort, l’Ajuntament i l’Institut 
Dertosa, han recordat a l’es-
criptor tortosí amb la 2a edició 
de la ruta literària que porta el 
seu nom.

PLE MUNICIPAL

La Mostra de 
Jazz 

La Mostra de Jazz de Tortosa 
recupera el format habitual i 
torna a incloure artistes inter-
nacionals al programa. Entre 
els caps de cartell figuren 
noms com Mike Stern, Den-
nis Chambers, Pepe Rivero o 
Soul Teller, a més d’una tren-
tena de concerts repartits per 
la ciutat. La Mostra de Jazz de 
Tortosa viurà la vint-i-novena 
edició de l’1 al 16 de juliol.

Tortosa finalitza la reforma dels carrers Costa de Capellans i Santa Anna, entre 
la Catedral i el col·legi de Remolins

Els treballs de reforma del 
carrer Costa de Capellans i el 
tram del carrer Santa Anna fins 
al col·legi de Remolins ja han 
quedat enllestits. L’actuació ha 
situat estos carrers a un sol ni-
vell amb una plataforma única, 
donant prioritat a les persones. 
A més a més, els treballs han 
suposat la prolongació de la 
rampa des del carrer Costa de 
Capellans fins a la plaça de la 

Catedral, tal com s’havia anun-
ciat al principi de la construcció 
de la nova plaça, amb l’objectiu 
d’eliminar les barreres arqui-
tectòniques i facilitar-hi l’accés 
de les persones amb mobili-
tat reduïda. Esta era una de les 
actuacions en marxa per tal de 
complementar la construcció 
de la nova plaça de la Catedral i 
seguir actuant en la millora dels 
carrers a l’entorn del nucli antic.

Suport a les reclamacions del personal de la Santa 
Creu i acord per demanar una millora del finançament
L’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat, per unanimitat, recla-
mar al departament de Salut 
la millora del finançament de 
GESAT, la societat municipal que 
gestiona l’hospital de la Santa 
Creu de Jesús. Ho ha fet en el 
ple ordinari de juny, amb una 
moció de Presidència, signada 
pels portaveus de tots els grups 
municipals. La reducció de les 
aportacions que el departament 

de la Generalitat ha fet en l’úl-
tima anualitat, procedents del 
Programa d’Integració Assisten-
cial (PIA), ha comportat que no 
es puguen atendre les aporta-
cions per productivitat (DPO) al 
personal del centre hospitalari, 
el qual es va tornar a manifestar 
el dilluns passat (plana 12).
La demanda recorda que l’hos-
pital de la Santa Creu ha sigut 
centre de referència covid-19 
des de l’inici de la pandèmia, fet 
que ha suposat la sectorització i 
el tancament de zones del cen-
tre, així com haver de concen-
trar recursos en pacients més 
complexos. Per tot plegat, no 
s’ha pogut dur a terme el ma-
teix volum d’activitat que en els 
anys previs a la pandèmia. A més 
a més, l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha recordat que 
tot i no ser un centre preparat 

per a donar resposta a una pan-
dèmia com la de la covid-19, 
“des del primer moment ens hi 
vam abocar, i el personal ha fet 
un gran esforç, incrementant 
els torns de treball per a poder 
atendre a les necessitats que 
es generaven per la covid. Ara 
és injust que no puguen veure 

compensada aquella càrrega 
afegida de treball”, ha detallat.
La moció aprovada demana a 
Salut una millora del finança-
ment de l’hospital de la Santa 
Creu, per tal que continue sent 
viable la prestació de serveis 
d’àmbit sociosanitari essencials 
per al territori.

Creació del Consell de 
Participació Ciutadana

de les Dones
L’Ajuntament va aprovar este 
dilluns la creació i la compo-
sició del Consell Sectorial de 
Participació Ciutadana de les 
Dones de Tortosa. Una nova 
eina de participació ciutada-
na, focalitzada sobre qüestions 
que afecten principalment el 
col·lectiu femení de la ciutat. El 
consell, de caràcter consultiu, 
serà una de les veus que contri-
buïsquen a l’elaboració del nou 
Pla de Polítiques Transversals de 
Dones de Tortosa. A més, tam-
bé intervindrà en la preparació 
d’actes commemoratius del 

calendari, com el 8-M o el 25-
N, així com en la implementa-
ció d’accions vinculades amb la 
prevenció de les violències se-
xuals en entorns festius i d’oci al 
municipi. La composició d’es-
te consell sectorial inclou re-
presentants de les entitats del 
municipi relacionades amb les 
dones, així com altres repre-
sentants de la societat tortosina 
d’especial rellevància i repre-
sentació en l’àmbit de la igualtat 
i de la perspectiva de gènere. El 
Consell estarà presidit per l’al-
caldessa, Meritxell Roigé.

La retallada de les 
aportacions per part 

de Salut no permet fer 
front a les aportacions 

addicionals a la plantilla, 
tot i haver apujat els 
esforços per la covid

Mocions del ple de dilluns
Al ple de dilluns  es va aprovar 
per unanimitat una moció con-
junta de tots els grups munici-
pals que torna a exigir l’aturada 
dels trens Avant a les Terres de 
l’Ebre. L’Ajuntament dona su-
port al manifest del col·lectiu 
Diàspora Ebrenca i torna a re-
clamar esta necessitat de mi-
llora ferroviària, com ja va fer 
el novembre passat també per 
unanimitat. El ple també  va ac-
tualitzar l’IPC a les tarifes d’es-
tacionament al pàrquing de la 
plaça Alfons XII en compliment 
del conveni vigent. En el torn 
de mocions, es van aprovar per 
unanimitat les presentades per 
ERC, per a la millora del pas-
seig de Ribera, i la del PSC, per 

a demanar al departament de 
Salut de la Generalitat la redac-
ció del projecte constructiu del 
nou hospital de referència de 
les Terres de l’Ebre. També van 
prosperar les mocions d’ERC 
per demanar al govern espa-
nyol el finançament del reforç 
COVID escolar, i les dos de 
Movem Tortosa, per a la realit-
zació d’una pintura mural que 
commemore el centenari de la 
fundació de la cooperativa ca-
bassera El Porvenir als Reguers, 
i per negociar una nova ubica-
ció del centre d’adults de Tor-
tosa. La moció de la CUP per 
defensar els drets laborals del 
personal dels serveis externa-
litzats va quedar rebutjada.
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** LA POLICIA LOCAL 
D’AMPOSTA I ELS MOSSOS 
han dut a terme un operatiu 
policial a la ciutat per 
desmantellar dos punts de 
venta de droga. Tots dos ubicats 
al carrer Cànovas. L’operatiu 
policial va obligar a tallar 
diversos carrers de la població.

** JOVENTUT I EL PUNT DE 
VOLUNTARIAT preparen un 
curs d’Iniciació al voluntariat 
i a l’educació en el lleure. Està 
destinat a persones joves de 
16 a 18 anys que es vulguin 
iniciar i es realitzarà del 4 al 8 
de juliol.

** CONVOCAT el XV Premi de 
Recerca a Batxillerat “Ciutat 
d’Amposta”. Es poden presen-
tar treballs de recerca sobre 
temàtiques d’interès local o 
territorial, fins al 27 de juny. El 
Premi té com a finalitat pro-
moure la curiositat i la recerca 
científica entre els estudiants, 
concretament entre l’alumnat 
de segon de Batxillerat.

OCUPACIÓ
‘Lo Riu Sona 
Festival’
‘Lo Riu Sona Festival’ arriba a 
la quarta edició. Serà demà 
dissabte 18 i ho farà amb un 
cartell amb nou grups i dos 
escenaris que permetran pro-
gramar dotze hores de música 
sense interrupcions. Doctor 
Prats, Roba Estesa, Miquel del 
Roig, Pepet i Marieta, Auxili, 
Lal’Ba, Suu, Joan Rovira i Habla 
de mi en presente són els nou 
grups, del territori però també 
cap de cartells de la resta del 
país que conformen el cartell 
d’aquesta edició que tornarà 
sense restriccions i a un nou 
emplaçament: al triangle que hi 
ha al passeig del Canal Marítim, 
al costat de la pista d’atletis-
me. L’alcalde, Adam Tomàs, va 
agrair als promotors per tornar 
a confiar en Amposta per ser 
referent musical de tot el país. 
L’objectiu de l’organització és 
atraure, com a mínim, 3.000 
persones. Les portes s’obriran 
a les 17h. i els concerts es co-
mençaran a les 18h.

DEMÀ DIA 18SERVEIS

Amposta, la ciutat de més 
de 20.000 habitants de la 

demarcació que més ha reduït 
l’atur els darrers 7 anys

Amposta és la ciutat de més de 
20.000 habitants de la demar-
cació de Tarragona que més ha 
reduït l’atur els darrers 7 anys. 
Així es desprèn de les dades 
d’atur i afiliació a la seguretat 
social. Dels 1.818 aturats que hi 
havia el maig del 2015, aquest 
mes de maig del 2022 s’han 
enregistrat 1.066 aturats a la 
capital del Montsià, dada que, 
en termes absoluts representa 
la xifra més baixa des del 2008 
quan es va iniciar la crisi immo-
biliària. Pel que fa a les dades 
d’afiliació a la seguretat social, 
si al 2015 Amposta comptava 
amb 7.250 afiliats a la seguretat 
social, el mateix més del 2022 
la xifra s’eleva ja als 9.400 afili-
ats, el que suposa un increment 
de gairebé el 30%. Pel que fa a 

la comparativa amb la resta de 
ciutats de la demarcació, amb 
més de 20.000 habitants, Am-
posta lidera el rànquing sent la 
que més ha reduït l’atur respec-
te el mateix mes del 2015, amb 
un 41,5% menys d’aturats. “To-
tes aquestes dades no hagues-
sin estat possible sense l’aposta 
clara del Govern d’Esquerra de 
crear l’Àrea de Desenvolupa-
ment Social i Econòmic, amb 
el regidor Pep Simó al capda-
vant”, assegura l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs. 
“Actius bancaris d’empreses i 
espais tancats que van cessar la 
seva activitat al llarg de la crisi, 
avui tornen a generar riquesa 
sumant més de 400 llocs de 
treball”, recorda l’alcalde Adam 
Tomàs.

L’Associació 
de Voluntaris 
de Protecció 
Civil disposa 
d’un nou 
hospital de 
campanya
L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil d’Amposta dis-
posa d’un nou hospital de cam-
panya. L’alcalde, Adam Tomàs, i 
el regidor de Governació i Fes-
tes, Ramon Bel, van fer entrega 
de l’hospital, el passat diven-
dres, 10 de juny. “Donarà servei 
a totes aquelles activitats que 
es realitzin a la ciutat, en les 
quals sempre comptem amb la 
col·laboració dels voluntaris i 
voluntàries de Protecció Civil”, 
explicava Ramon Bel, qui deta-
llava que l’hospital de campanya 
s’estrenarà demà dissabte, 18 de 
juny, a Lo Riu Sona Festival.
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Cap de setmana farcit de 
cultura marinera

Centenars de persones es van 
aplegar al port pesquer calero, 
al llarg de tot el cap de setma-
na passat, per viure la 8a edició 
de la Fira de la Mar. Una mos-
tra que va anar acompanyada 
de diverses activitats culturals 
i gastronòmiques per tots els 
públics. Turisme nàutic, co-
merç, música i gastronomia es 
van fusionar en aquesta fira, 
que ha tornat amb força des-
prés de dos anys. Entre les ac-
tivitats va destacar la Diada dels 
Fideus Rossejats i el tradicional 
concurs popular. A més, al llarg 
del matí, es van poder degus-
tar fideus rossejats servits per 
l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar, i polp amb allioli i seitons 
fregits, a càrrec de la Confra-
ria de Pescadors. En total, es 

van servir 1.250 degustacions 
de fideus, polp i seitó i 700 ti-
quets de tast de vins. Al final de 
la jornada de diumenge també 
es van poder entregar els pre-
mis a la Millor Tapa Roja 2022, 
que va guanyar el bar Cala Cris, 
que també va aprofitar per a 
rebre els premis per la Millor 
Tapa Roja de 2020 i la Millor 
Tapa Marinera de 2021, que no 
s’havien pogut entregar a cau-
sa de la pandèmia, igual que el 
bar Glop que va rebre el premi 
a la millor Tapa Roja 2021. El 
restaurant La Cuadra va rebre 
el premi a la Millor Tapa Tot 
S’hi Val 2022. La Diada de diu-
menge va posar punt final a les 
Jornades Gastronòmiques dels 
Fideus Rossejats i la Ruta de la 
Tapa Marinera. (La Cala Ràdio)

El Ple ordinari va aprovar una 
moció de suport als jutjats 
de pau, presentada pel grup 
municipal Junts per l’Ampo-
lla, en la qual es posa en re-
lleu la vital tasca de mediació 
que aquests exerceixen. De 
la mateixa manera, es va ex-
posar que la seva funció està 
molt arrelada al territori en 
complir una funció molt re-
llevant en l’àmbit municipal, 
evitant que es demorin els 
conflictes veïnals i agilitzant 
l’administració de justícia. 
La moció fou aprovada per 7 
vots a favor de Junts i 4 abs-
tencions dels grups munici-
pals d’ERC i Ciutadans.
Al llarg del Ple, també es va 
donar llum verda per unani-
mitat de tots els grups a les 

festes locals del 2023, que 
seran el 23 de juny i el 15 de 
novembre.
També es va aprovar per 7 
vots a favor de Junts, 3 en 
contra d’ERC i l’abstenció 
de Ciutadans, l’expedient de 
crèdit extraordinari i el su-
plement de crèdit. El crèdit 
extraordinari anirà destinat 
a l’adquisició d’un vehicle 
per a la brigada municipal, 
el qual suposa una inversió 
de 40.000 euros, també al 
Campionat de Dòmino de 
Sant Joan l’Ampolla, al qual 
es destinaran 3.100 euros, a 
l’Open de Pesca al Curricà 
de Costa i a l’Escola de Vela 
del Club Nàutic, en els quals 
s’aportaran 8.900 euros i a 
l’Estació Nàutica Costa Dau-

L’Ajuntament de l’Ampolla 
aprova una moció contra la 

supressió dels jutjats de pau

rada i Terres de l’Ebre, a la qual 
es destinaran 10.000 euros. 
Pel que fa al suplement de 
crèdit, s’assignen 13.016 euros 

a l’assistent social i 17.409 eu-
ros al Servei d’Intervenció So-
cioeducativa (SIS). 
Així mateix, aquest suplement 

de crèdit també servirà per 
canviar d’ubicació el lector 
de targetes per accedir al 
pàrquing municipal.

Puigneró reclama al govern espanyol 
que transfereixi a la Generalitat els 

recursos necessaris per actuar

El vicepresident i conseller de 
Polítiques Digitals, Jordi Puig-
neró, ha reclamat al govern 
espanyol que transfereixi a la 
Generalitat els recursos ne-
cessaris per actuar al delta de 
l’Ebre “si no són capaços d’ac-
tuar”. “No podem permetre que 
l’Estat defugi les seves obli-
gacions, com amb Rodalies”, 
ha assegurat Puigneró davant 
la Comissió d’estudi sobre la 
protecció del delta de l’Ebre 
al Parlament. Ha reivindicat el 
pla presentat per la Generalitat 
per actuar per preservar l’espai 
natural i ha demanat que totes 
les administracions treballin 
en la mateixa línia per evitar 
els efectes de la regressió i la 
subsidència. “Si no remem tots 
en la mateixa direcció en uns 
quants anys ho lamentarem 

tots. No ens ho podem perme-
tre”, ha conclòs.
Puigneró ha comparegut da-
vant la comissió parlamentària 
reconeixent, d’entrada, que el 
seu departament no té pràc-
ticament competències que 
puguin afectar la protecció de 
del delta de l’Ebre. Amb tot, ha 
recordat el “compromís ine-
quívoc” del Govern en la pre-
servació de l’espai i ha volgut 
posar en valor l’Estratègia Del-
ta presentada fa unes setma-
nes per la consellera d’Acció 
Climàtica, Teresa Jordà. En la 
sessió d’aquest dimarts s’han 
iniciat també les compareixen-
ces experts acadèmics. El pri-
mer d’ells ha estat el professor 
d’Enginyeria Civil i Ambiental 
de la UPC, Agustín Sánchez Ar-
cilla. “El Delta no és sostenible” 

El vicepresident insta 
el govern espanyol a 

complir les seves 
obligacions i ho 
compara amb 

Rodalies

si no s’ajuda el riu Ebre a man-
tenir-lo a través d’una regula-
ció adequada. En aquest sentit, 
ha apuntat els 100 metres cú-
bics per segon actuals de ca-
bal ecològic queden lluny dels 
400 calculats com a mínim per 
poder aportar sediments amb 
garanties. En aquest escenari 
ha dibuixat un futur força ne-
gre per a l’espai natural si no 
s’hi actua.
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L’ALDEA
Finalitzen les obres de la 
segona fase de l’avinguda 
Catalunya, antiga N-340

A finals de gener d’aquest any 2022 
s’iniciaven les obres del segon tram de 
l’avinguda Catalunya i, complint el ter-
mini d’execució, aquest mes de juny es 
donen per finalitzades. L’antiga N-340 ja 
s’ha convertit plenament amb una nova 
avinguda arbrada, amb 440 metres de 
longitud arranjats, carril bici, mobiliari 
urbà, enllumenat LED, i serveis soter-
rats, els quals han fet aconseguir un en-
torn modern, atractiu, segur i totalment 
regenerat que el poble necessitava i els 
vianants i ciclistes ho agraeixen amb el 
seu dia a dia.
Xavier Royo, Alcalde de L’Aldea: “Amb la 
finalització d’aquesta segona fase, do-
nem per finalitzades les obres a l’Avin-
guda Catalunya aquesta legislatura, 
m’atreviria a dir que aquesta ha estat 
l’obra emblemàtica de la legislatura, 
per una part per la gran millora i el gran 
canvi d’imatge que comporta, i per una 
altra part, perquè representa la unió fí-
sica dels dos grans nuclis de població, 
fet que m’enorgulleix i molt, a part que 
s’ha dignificat aquest gran tram, i ja hem 
pogut veure com molts de vianants i ci-
clistes estan utilitzant aquesta via amb 
molta assiduïtat i seguretat”.
L’Aldea ja disposa de les dos fases de 
l’artèria principal del poble finalitzada, i 
el nexe d’unió entre els dos barris ja és 
una realitat. L’obra ha comptat amb un 
preu d’adjudicació de 295.367,34 €, dels 

quals 182.150.03 €  han estan subvenci-
onats per la Diputació.
Des de l’Ajuntament, també informen 
que la inauguració de la remodelació de 
l’Avinguda Catalunya, serà el dijous 11 
d’agost, coincidint amb l’inici de la Festa 
Major; més avant se donaran més detalls 
de l’acte a realitzar i de la persona que 
inaugurarà aquesta remodelació.
L’Ajuntament de l’Aldea es compro-
met a continuar realitzant futures fases 
d’arranjament de l’Avinguda Catalunya 
repartides als dos barris, “sempre que 
la ciutadania continuï donant confian-
ça per a la pròxima legislatura a l’actual 
equip de govern”.

Xavier Royo: 
“m’atreviria a dir que 

aquesta ha estat l’obra 
emblemàtica de la 

legislatura”

Festa de la Plantada 2022

Diumenge 26 de Juny i després de dos anys de no poder realitzar-la amb tota la seua 
plenitud,  arriba la festa de la plantada. Una festa que “ens farà parar el temps per 
reviure com plantaven l’arròs els nostres avantpassats”. La finca de Ravanals, al costat 
mateix de l’Ermita serà l’escenari de gala  per veure una de les festes i tradicions més 
boniques de l’Aldea.
Pepe Caballé, Regidor de Tradicions: “estem molt orgullosos per poder celebrar com 
es mereix la Festa de la Plantada, ja que  per culpa de la pandèmia fa dos anys que 
no l’hem pogut celebrar. La plantada s’iniciarà a les 10:30h a la Finca de Joan de la 
Cruz, amb la concentració de plantadors i públic assistent, a les 11 h del matí farem 
la sortida cap a l’Ermita pel camí del Xoperal, amb els carruatges i Plantadors. A les 12 
h es farà la degustació dels arrossos aldeans a càrrec dels restauradors locals. Durant 
la plantada també s’efectuarà la tradicional cantada i ballada de jotes, per la Rondalla 
Xino-Xano i el Grup de Jotes de l’Aldea. Es recorda que la Plantada es realitza a la 
finca de Ravanals i per això els estem molt agraïts per cedir-nos el terreny tots els 
anys per poder realitzar la plantada i la sega. Aquestes Festes Tradicionals no s’hauri-
en de perdre mai, són festes molt emotives en les quals podem veure les faenes que 
feien els nostres avantpassats, quan venien moltes colles de plantadors de la part de 
València i de la resta  del país, per plantar l’arròs al Delta. Per este motiu des de la 
Regidoria de Tradicions volem fer una crida a tota la joventut que vulgui aprendre a 
plantar l’arròs, aquest dia ho podrà fer al costat dels plantadors que els ensenyaran”. 
La Venda de tiquets per la degustació dels arrossos aldeans es podran adquirir a les 
oficines municipals fins les 14h de dijous 23 de juny, o bé a l’estand de l’Ajuntament 
el mateix dia de la Plantada.
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LA RÀPITA

El govern de la Ràpita convoca l’Assemblea 
informativa ciutadana: tres anys de legislatura
L’assemblea tindrà lloc el dilluns 
20 de juny, a les 20 hores, a 
l’Auditori Sixto Mir. En aquesta, 
el govern convida la ciutadania 
per parlar sobre els projectes 
que s’han fet i els que s’estan 
fent, així com per escoltar-los i 
resoldre els seus dubtes.
L’alcalde, Josep Caparrós, as-
segura que “és un moment clau 
per trobar-nos i poder explicar 
a la ciutadania els motius de tot 
allò que hem fet i que estem 
fent, i a la vegada, poder escol-
tar als rapitencs i rapitenques i 
conèixer directament les seves 
inquietuds, aportacions i refle-
xions”. 
Caparrós fa una crida a la ciu-

tadania i a les entitats locals 
perquè assisteixin a l’assemblea 
i contribueixin a fer de la Ràpita 
el poble que tots i totes desit-
gem.
L’assemblea neix de la voluntat 
del govern municipal de retre 
comptes i donar  explicacions 
als ciutadans en un exercici de 
democràcia i transparència. 
D’aquesta manera, es gene-
ra una trobada on el poble té 
l’oportunitat d’expressar quines 
són les seves necessitats i pre-
ocupacions en relació amb el 
municipi. 
L’acte de dilluns està obert a 
tothom i no requereix inscrip-
ció prèvia.

Revetlla de Sant Joan 
a la vora de la mar amb 
música, foc i bon ambient

Després de dos anys, la re-
vetlla de Sant Joan torna a la 
vora de la mar amb total nor-
malitat. La nit del 23 de juny, 
el Parc de Garbí, enguany a la 
zona d’enfront del Garbeach, 
tornarà a acollir centenars de 
famílies i colles d’amics. La re-
gidora de Cultura, Èrika Ferraté, 
es mostra il·lusionada de cele-
brar, un any més, la revetlla a 
la platja: “aquest any celebrem 
poder organitzar la revetlla al 
Parc de Garbí sense restricci-
ons, acompanyats de música, 
foc i bon ambient”. La regidora 
convida tota la ciutadania que 
vulgui gaudir d’una revetlla mà-
gica a reservar una taula i venir 

a celebrar-la a la platja. La festa 
començarà a les 20.30 hores 
amb l’arribada de la flama des 
del Canigó. A continuació, hi 
haurà la lectura del manifest, 
i en acabar, serà el moment 
d’iniciar el sopar de la revetlla. 
També hi haurà zona de taules 
a la sorra de la platja, prop de la 
foguera que cremarà a les dot-
ze de la mitjanit amb un castell 
de foc. Quan passi mitja hora 
de les dotze, serà el torn dels 
concerts dels grups Town folks 
i Band-idos per celebrar la nit 
més curta de l’any, que con-
clourà amb la música de Kanjo 
i Les Figues per acomiadar la 
festa.

La Ràpita celebra la festa de la plantada de l’arròs, el diumenge 
19 de juny, a les instal·lacions de la Fundació Plegadis. Al llarg 
del matí, hi haurà tres torns gratuïts per conèixer els projectes 
de la fundació i participar en la festa de la plantada que duraran 
una hora cadascun. En cada torn es podran inscriure un total de 
40 persones. El primer s’iniciarà a les 10 hores, el següent a les 
11 hores i l’últim a les 12 hores. Per assistir, cal inscriure’s prèvi-
ament prèvia al següent enllaç: cutt.ly/bJKEqS0. Per formalitzar 
la inscripció s’ha d’abonar un euro que es destinarà al projecte 
de recuperació de fauna salvatge. La festa de la plantada està or-
ganitzada per l’Ajuntament de la Ràpita, la Fundació Plegadis i el 
Patronat de Turisme de la Diputació. En representació del consis-
tori, l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, convida la ciutadania a 
participar en “un esdeveniment que acaba combinant un moment 
identitari com és la plantada de l’arròs amb un moment festiu i 
divulgatiu com són els tallers que es poden disfrutar durant la jor-
nada”. Per la seva banda, el coordinador de la Fundació Plegadis, 
Sergi Sales, destaca que “a banda de participar activament en tot 
el procediment de la plantada de l’arròs, aprofitarem per donar 
a conèixer les funcions que tenen els arrossars com a part bàsi-
ca dels ecosistemes deltaics amb l’anellament d’ocells, la visita al 
sistema de caixes niu, entre altres activitats”. Es podrà participar 
activament en la plantada, entrant al camp i plantant l’arròs se-
guint les explicacions de pagesos avesats en aquestes tasques.
Així mateix, es podrà gaudir de tot el ventall d’activitats que la 
Fundació Plegadis ofereix.

Festa de la plantada de l’arròs 
el 19 de juny, a les instal·lacions 
de la Fundació Plegadis

Dilluns 20 de juny, a les 
20 hores, a l’Auditori 

Sixto Mir.
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ALCANARMONTSIÀ

SANT JAUME

La nit del dissabte 25 de juny, 
la festa estarà a Sant Jaume 
d’Enveja. “En acabar els actes 
taurins, disfrutarem de les mi-
llors sessions de música amb dj 
Gallo i els nostres dj’s locals, dj 
Floresta, dj Jkob, dj Marc MF i 
dj Garo a la plaça de bous por-
tàtil (darrere de les escoles)”.
Seran actes dins de la progra-
mació d’enguany de les festes 
de la Segregació. 

Festes de la 
Segregació

ULLDECONA

L’Ajuntament d’Ulldecona va 
comunicar la setmana passada 
que l’Alcaldessa, Núria Ventura, 
va signar ja la licitació de les 
obres de “remodelació denllu-
menat del camp de futbol mu-
nicipal” l’import del pressupost 
d’execució per contracta del 
qual ascendeix a la quantitat 
total de 119.755,23 euros.
Així mateix, segons va informar 

Es treu a licitació les obres
de canvi d’enllumenat del 

camp de futbol

l’Alcaldessa, “amb la voluntat de 
seguir treballant colze a colze 
amb el Club de Futbol Ullde-
cona i l’Escola de Futbol Base, 
com a entitats que més fan ús 
de les instal·lacions, en pocs 
dies acabarem de definir les ac-
tuacions pendents als vestuaris 
del camp i serveis annexos, que 
s’executaran durant els propers 
mesos”.

Avui divendres, 17 de juny, a les 
20 h, al Club Nàutic de les Cases 
d’Alcanar (accés pel carrer Le-
pant) tindrà lloc l’estrena del do-
cumental Arrels de mar, una pel-
lícula documental dirigida per 
Emanuel Munteanu i Laura Var-
gas-Machuca que ens endinsa 
en el món de la mar a través 
dels testimonis de professionals 
de la mar de la Costa Daurada 
i les Terres de l’Ebre. Les Cases 
d’Alcanar, Tarragona, Cambrils, 
i la Ràpita són les destinacions 
escollides per a aquesta aventu-
ra marinera. 
Passat, present i futur de la pes-
ca s’ajunten per donar a conèi-
xer un dels oficis més antics de 
la nostra societat. 
En concret de les Cases s’ha 
comptat amb la participació 
de la família de pescadors i re-
mendadores, Escala Ribot, i de 
Iolanda Fibla, treballadora de la 
Confraria de les Cases d’Alcanar.

Estrena del 
documental 

‘Arrels de Mar’

LES CASES
Ampliació 

del tram de 
l’AP-7 entre 
l’Hospitalet 
de l’Infant i 

Amposta amb 
un tercer carril

AMPOSTA

El govern espanyol ha anunciat 
que ampliarà el tram de l’AP-
7 entre l’Hospitalet de l’Infant i 
Amposta amb un tercer carril. El 
secretari general d’Infraestruc-
tures del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Xavi-
er Flores, ha avançat que el pro-
jecte constructiu estarà enlles-
tit aquest any. “La construcció 
d’aquest tercer carril millorarà la 
fiabilitat de la via i la seva funci-
onalitat, davant l’increment de 
vehicles que hi circulen arran de 
l’alliberació dels peatges”. Tam-
bé ha explicat que es millorarà la 
connectivitat entre l’A-7 i l’AP-7.

Diumenge, 
19 de juny

El Consell Comarcal 
contracta 16 persones en 

situació d’atur

Aquest mes de juny el Con-
sell Comarcal del Montsià ha 
contractat 16 persones per 
dur a terme tasques de caràc-
ter públic a cinc ajuntaments 
de la comarca: Alcanar, Santa 
Bàrbara, Sant Jaume, la Sénia i 
Ulldecona. Els contractes s’han 
efectuat a través del programa 
Treball i Formació. «Aquestes 
contractacions ens permeten  
afavorir  la inserció laboral i mi-
llorar l’ocupabilitat de persones 
treballadores que tenen dificul-

tats per accedir al mercat labo-
ral. Son contractes d’un any, fet 
que suposa una bona oportuni-
tat per a les persones contrac-
tades, especialment a aquelles 
que en edat de jubilar-se amb 
aquest contracte obtindran la 
cotització suficient. Tampoc 
ens podem oblidar del benefi-
ci que hi haurà per als pobles 
on duran a terme les tasques», 
valora positivament el presi-
dent del Consell Comarcal del 
Montsià, Joan Roig.

Jornada de neteja solidària CleanUp 
Challenge, a la platja de les Cases

Un any més, l’Ajuntament d’Al-
canar s’adhereix al Clean Up 
Challange per promoure ac-
cions de sensibilització a tra-
vés de la recollida de residus 
abocats il·legalment al medi 
natural. En aquesta ocasió, el 
diumenge, 19 de juny, s’ha or-
ganitzat una jornada de neteja 
solidària de la platja del litoral 
de les Cases. El punt de troba-
da serà a les 10 h al passeig de 
les Cases, a la Platja Marjal i al 
final del carrer Lepanto (davant 
del pàrquing).
L’objectiu és sensibilitzar a to-
tes les veïnes i veïns de la co-
marca sobre la necessitat de 
tenir cura del medi ambient. La 
iniciativa del pròxim diumenge 
consta en netejar els trams de 
costa compresos entre les Ca-
ses, el Marjal, l’Estanyet i Sòl de 
Riu. Per a fer-ho, és necessari 
que tothom dispose de guants, 
calçat i roba adequada. Tam-
bé és necessari portar aigua 

i menjar. A més, els menors 
d’edat han d’anar acompanyats 
d’una persona adulta respon-
sable.
Robert Garcia, fundador i im-
pulsor del CleanUp Challenge 
Catalunya recorda que “porta-
rem a terme una acció comuna 
per conscienciar sobre la quan-
titat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura”.
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** GANDESA: El celler Herència Altès celebrarà, el 2 i 3 de juliol, el nou festival (Vi)
ncle, una aposta per apropar la cultura a la comarca i reivindicar i el paper de la 
pagesia i la viticultura. Es tracta d’una proposta cultural multidisciplinària amb art, 
dansa i sobretot música. Els caps de cartell són Quimi Portet, cofundador del grup 
El último de la fila, Joan Miquel Oliver, cantant i lletrista del grup mallorquí Antònia 
Font, i el músic i compositor ebrenc Èric Vinaixa.

** HORTA DE SANT JOAN: La Denominació d’Origen Terra Alta va entregar el cap 
de setmana passat, els guardons del seu Concurs de Vins amb DO Terra Alta, que es 
va celebrar en el marc de la festa de l’Eclipsi, a Horta. Els guanyadors en les 12 ca-
tegories del concurs han estat: Millor Vi Blanc: Manyol 2021, de Viticultors Bateans 
Menció Especial Vi Blanc: Prohom Viognier 2021, de Celler Coma d’En Bonet 
Millor Vi “Terra Alta Garnatxa Blanca” de Collita: Ilercavònia 2021, d’Altavins Viti-
cultors Millor Vi Blanc Brisat: Vinereles 2019, d’Altavins Viticultors; Millor Vi Rosat: 
Vins Algars 2021, de Vins Algars; Millor Vi Negre: Dardell 2021, de Celler Coma d’En 
Bonet; Millor Vi Negre amb Pas per Fusta: Els Costums 2019, de Les Vinyes del 
Convent; Millor Vi Negre Bota/Roure/Criança: ex aequo Puresa Morenillo 2016, de 
Celler Cooperatiu de Gandesa; i LaFou El Sender 2019, de LaFou Celler; Millor Vi de 
Licor: Josefina Piñol Garnatxa Blanca 2017, de Celler Piñol; Millor Vi Escumós: La 
Senyoria del Temple Blanc 2018, de Les Vinyes del Convent; Gran Vi Blanc “Terra 
Alta”: Vine 2019, de Vins de Mas Sersal; Gran Vi Negre “Terra Alta”: ex aequo Lo Syrah 
del Grau 2018, de Celler Josep Vicens; i Herència Altés Lo Grau de l’Inquisidor 2018, 
d’Herència Altés; Gran Vi “Terra Alta Garnatxa Blanca”: Herència Altés La Serra 2019, 
d’Herència Altés.
El Concurs de Vins amb la DO Terra Alta, que fins ara estava lligat a la Festa del Vi, 
passarà a celebrar-se anualment en el marc de l’Eclipsi amb l’objectiu de donar ca-
buda també als vins joves i convertir-lo, per tant, en un concurs més plural i inclusiu.

** ASCÓ: El passat 29 de maig es va inaugurar un mural dedicat a Sant Pere Màrtir 
Sans i Jordà, obra del pintor local Domingo Margalef i Agustí. Aquesta és una acció 
prevista per l’any 2020: s’esqueia el centenari del naixement del pintor local, però la 
pandèmia ens ho ha endarrerit. Pere Sans d’Ascó va destacar per una vida dedicada 
a la seva vocació religiosa, que va portar el nom d’Ascó a indrets tan allunyats com 
Filipines o la Xina. Fa 3 segles enrere no era habitual sortir d’un petit poble de Cata-
lunya i acabar sent missioner i bisbe a la Xina. Mossèn Emilio va beneir el mural que 
va ser descobert pels nebots del pintor Margalef.   

En 1 minut

El primer tinent 
d’alcalde i regidor de 

Comerç, Rubén Biarnés, 
serà el nou batlle del 

municipi

Els Mossos detenen a Móra 
d’Ebre un home que volia 

viatjar a Síria per unir-se a 
una organització gihadista

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir a Móra d’Ebre un home 
que tenia intenció de viatjar a 
Síria per unir-se a una organit-
zació gihadista. Segons un co-
municat de la policia catalana, 
la investigació es va iniciar fa 
una any, quan es va detectar 
que el detingut havia canvi-
at radicalment la seva actitud, 
tornant-se més agressiu i fent 
proclames gihadistes. El detin-
gut, de 32 anys, estava en un 
avançat procés de radicalit-
zació, havia manifestat la seva 
intenció de realitzar una acció 
violenta a Catalunya abans de 
marxar a Síria. La policia el va 
arrestar el passat 9 de juny.
Durant la investigació els Mos-
sos van detectar que el detin-
gut consumia vídeos de con-

tingut gihadista relacionats 
amb el DAESH, majoritàriament 
relacionats amb el martiri. La 
investigació de la Comissaria 
General d’Informació ha estat 
coordinada per la Fiscalia de 
l’Audiència Nacional i tutelada 
pel Jutjat Central d’Instrucció 
número 3.
El Jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia de Gandesa ha 
ordenat l’ingrés del detingut al 
Centre d’Internament d’Estran-
gers. (ACN)

Joan Piñol renuncia a l’alcaldia 
després de 23 anys en política

L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan 
Piñol, deixarà l’alcaldia en el ple 
extraordinari previst per avui 
divendres després de 23 anys 
en política. Piñol (Junts) es va 
convertir en l’alcalde de la ca-
pital de la Ribera d’Ebre l’any 
2011 i, des de llavors, ha gover-
nat amb majoria absoluta. Va 
ser cap de l’oposició entre el 
2007 i 2011 i, prèviament, regi-
dor del 1993 al 2005. El batlle ja 
va anunciar a principis de man-
dat que no repetiria i sosté que 
és l’hora del canvi. “En el meu 
equip hi ha gent amb capacitat 
i amb ganes, renunciant faig el 
que toca i dono pas a una per-
sona més jove”, ha dit. L’actual 
primer tinent d’alcalde i regidor 
de Comerç, Turisme i Promo-
ció Econòmica, Rubén Biarnés, 
serà el seu relleu fins als prò-
xims comicis municipals.
Piñol és llicenciat en Dret, en Ci-
ències del Treball i Diplomat en 
Gestió i Administració Pública. A 

banda del seu càrrec d’alcalde, 
també exerceix com a diputat 
provincial i president de BASE. 
“Són 23 anys a l’Ajuntament, 
crec que és més que suficient”, 
ha afirmat. A la vegada, ha ex-
plicat que alguns problemes 
de salut recents han influenciat 
en la decisió de plegar abans 
d’esgotar la legislatura. Segons 
Piñol, les tres legislatures al cap-
davant de l’ens local han estat 

“complexes”. En el cas del pri-
mer mandat, detalla que la situ-
ació d’endeutament va marcar la 
seva gestió. “Em vaig trobar un 
Ajuntament absolutament des-
ballestat, amb un endeutament 
del 178%, me’n vaig amb un 45%, 
hem fet un esforç molt gran en 
aquests onze anys”, ha destacat. 
Pel que fa a la segona legislatura, 
ha assenyalat que va ser compli-
cada per l’etapa del procés. Fi-
nalment, la pandèmia també ha 
marcat, diu, els últims anys a l’al-
caldia. “Han estat uns anys molt 
intensos; estic convençudíssim 
que en aquests moments faig el 
que toca”, ha tancat. (ACN)
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El 15 de juny 
ha començat la 

campanya a TV3, RAC1, 
Catalunya Ràdio i als 
500 mitjans associats 

a l’AMIC amb les 
veus dels actors Jordi 
Boixaderas i Sílvia Bel

L’AMIC fa 25 anys i ho celebra llançant la campanya
“Mitjans de proximitat, periodisme d’alta fidelitat”

L’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació (AMIC) 
compleix 25 anys i es conver-
teix en l’entitat amb el col·lectiu 
més gran i divers de mitjans de 
proximitat als territoris de parla
catalana, amb 500 capçaleres 
associades entre mitjans di-
gitals i en paper. Una fita his-
tòrica per a una associació 
que va néixer el 1997 i que ha 
anat evolucionant i sabent-se 
adaptar als nous reptes de fu-
tur, però sense canviar la seva 
vocació de servei cap als as-
sociats. I és amb motiu del seu 
aniversari que l’AMIC ha decidit 
llançar la campanya “Mitjans de 
proximitat, periodisme d’alta fi-
delitat”.
El president de l’AMIC, Ramon 
Grau, explica que és un es-
lògan que defineix la missió 
i la voluntat que l’Associació 
sempre ha defensat. “Perquè 
des de sempre som fidels als 
mitjans de proximitat profes-

sionals i de qualitat, propers a 
la gent i compromesos amb el 
bon periodisme. Això és el que 
ens ha portat a fer vint-i-cinc 
anys comptant amb la confian-
ça de 500 mitjans i amb la fide-
litat dels lectors; els coneixem 
bé i treballem per oferir-los la 
informació més rigorosa de la
seva comunitat. Alta fidelitat, 
perquè estimem la premsa, 
perquè estimem la gent”.
La imatge de la campanya dis-
senyada per l’agència de pu-
blicitat Pixel i que compta amb 
les veus dels actors Jordi Boi-
xaderas i Sílvia Bel, se centra 
en la fidelitat, la proximitat i el 
compromís amb el bon perio-
disme que és el que represen-
ten els mitjans de proximitat 
locals i comarcals per a la seva 
comunitat de lectors. Per re-
presentar-ho Pixel ha creat un 
cor de paper de diari, però que 
alhora uneix símbols del digital 
com comentaris, xarxes soci-

ASSOCIACIÓ DE MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

als, newsletters... per tal de do-
nar representativitat a tots dos 
suports, el paper i el digital. La 
campanya que començarà
a mitjans de la setmana vinent 
es podrà veure i escoltar a TV3, 
Catalunya Ràdio i RAC 1, així 
com a les 500 capçaleres im-
preses i digitals que conformen 
l’AMIC.
D’altra banda, el pròxim 8 de 
juliol l’AMIC celebrarà la seva 
assemblea anual aquest any a 
la ciutat de Sant Cugat del Va-
llès, i serà allà on es presentarà 
la revista AMIC 25 anys que ha 
creat l’Associació i on s’ofereix 
una mirada de com es troba el 
sector avui dia, així com reptes 
de futur i tendències, i les ex-
periències dels editors i edito-
res que conformen els mitjans 
de l’entitat.

L’Associació de Mitjans d’In-
formació i Comunicació
L’AMIC representa a més de 

500 publicacions en paper i 
digitals fortament arrelades ar-
reu del nostre àmbit territorial, 
que conjuntament arriben a 
una tirada en premsa escrita en 
paper d’1.400.000 exemplars, 
mentre que en digital superen 
els 15.000.000 d’usuaris únics 
mensuals.
Els eixos sobre els quals treba-
lla l’AMIC són la utilitat, la re-
presentativitat i la professiona-
litat del col·lectiu per buscar el 
foment del periodisme de pro-
ximitat, allò que necessiten les 
ciutadanes i ciutadans, explicat 
per professionals coneixedors 
com ningú de les inquietuds de 
les diverses comunitats.
I és que en paraules del presi-
dent de l’AMIC, els mitjans as-
sociats a l’entitat representen 
“un model singular amb una 
gran capil·laritat, una riquesa 
que el país ha de preservar. Si hi 
ha un col·lectiu de mitjans que 
des de sempre han contribuït 

a arrelar i a construir identitat, 
que han defensat la llengua 
i han esdevingut una eina de 
participació i pluralitat que en-
forteixen la democràcia i que 
són un filtre contra les falses 
notícies, són, en bona part, els 
mitjans de l’AMIC”.

Un centenar de treballadors de l’Hospital 
de Jesús es manifesten per reivindicar 

els complements salarials

Un centenar de treballadors de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús s’han manifestat 
aquest dilluns a la tarda. Reclamen els complements per objectius que no cobraran 
tots els complements per objectius (DPO) de l’any passat perquè Salut argumenta 
que no s’han assolit les quotes assistencials a partir dels quals finança l’hospital mu-
nicipal. Els empleats de Jesús han recorregut el centre de la ciutat, des del barri de 
Ferreries i fins a la porta de l’Ajuntament de Tortosa, on s’ha celebrat el ple ordinari. 
Els grups municipals han aprovat una moció de presidència que reclama la millora del 
finançament de la GESAT, l’empresa que gestiona el centre hospitalari, i en suport a la 
reclamació dels treballadors. Fa deu dies, els empleats de l’Hospital de la Santa Creu 
van rebre amb una xiulada els responsables del Servei Català de la Salut que es van 
reunir amb els gestors del centre per estudiar un nou sistema de finançament. La reta-
llada del Programa d’Intervenció Assistencial (PIA) posa en risc “la viabilitat del centre” 
i els complements per objectius, que no es van poder assolir amb l’hospital dedicat 
a atendre els pacients covid i amb altres serveis tancats. Salut només ofereix un 28% 
d’aquests DPO, però els treballadors preparen una reclamació col·lectiva perquè es 
cobri tot el complement. “L’Ajuntament no ho pot pagar i l’hospital pagarà el 28%, 
però fem una denúncia per cobrar el 100% de les DPO”, ha remarcat Carme Martí, 
presidenta del comitè d’empresa dels treballadors de l’Hospital de la Santa Creu. (ACN)

terres de l’ebre
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El govern municipal no 
presentarà recurs davant 

la sentència sobre les 
dedicacions per “no 
entrar en una batalla 

política que no aporta res 
a la ciutadania”

El passat 23 de maig el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 
2 de Tarragona va emetre sentència en relació al recurs presentat 
pel grup municipal d’ERC a l’acord del ple municipal del 4 de juliol 
de 2019 que acordava el règim de dedicacions i assistències dels 
electes municipals.
La sentència, recurrible fins divendres 17 de juny, anul·la i deixa sen-
se efecte en primera instància els punts 1 i 3 de l’acord de ple, per 
la qual cosa cal reformular el règim de dedicacions i es suprimeixen 
els topalls del règim d’assistències.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que 
“l’Ajuntament sempre ha buscat el millor encaix per la minimització 
de costos dels electes a l’Ajuntament i fer-ho com proposava la de-
manda hagués repercutit en un major cost per a l’Ajuntament”. Així 
mateix, també ha afegit que “l’acord de ple que es va fer en el seu 
moment no és cap invenció sinó que reprodueix models existents i 
fins i tot precedents al propi Ajuntament”.
La sentència no valora les remuneracions ni té cap efecte sobre les 
mateixes, sinó que determina la necessitat formal d’adequació de 
les dedicacions parcials i exclusives, així com de les assistències. 
Des del govern municipal han decidit no presentar recurs, al·legant 
diversos motius: D’entrada, ha motivat Soler, “per no invertir temps 
ni diners públics en un tema que no aporta res a la ciutadania mal-
grat tinguem fonaments per a intentar revertir l’enfoc de la sentèn-
cia amb un recurs d’apel·lació”. També ha afegit que “per higiene 
democràtica no volem hipotecar el futur mandat municipal, a 12 
mesos de finalitzar-lo, en un recurs que segurament ultrapassaria 
aquesta data i podria condicionar el futur govern”.
Finalment, apunta que “presentar recurs seria més un tema de ba-
talla política que el propi èxit que pot tenir guanyar-lo, donat que 
estem parlant d’un tema formal del propi acord”.
El govern ha detallat que “davant l’ambigüitat en l’aplicació de la 
sentència”, l’Ajuntament encarregarà un informe jurídic per tal de 
poder determinar l’encaix de les dedicacions dels electes, maximit-
zant les garanties per l’Ajuntament. Foto: Ajuntament de Deltebre

DELTEBRE

Canal Terres de l’Ebre va cobrir les jornades, informant en directe, des de Brussel.les

Àmplia representació
del Delta de l’Ebre al Parlament Europeu

Aquest dimarts van tenir lloc a 
Brussel.les les jornades en de-
fensa dels grans deltes euro-
peus al Parlament Europeu. Van 
participar diferents represen-
tants i associacions del territori 
afectades per la degradació del 
Delta com ara: la Taula del Con-
sens del Delta, la Comunitat de 
Regants i el Sindicat Agrícola de 
l’Ebre, el Moviment en Lluita pel 
Delta de l’Ebre, l’Illa de Buda i 
INFOSA.
La valoració dels actors ebrencs 
ha estat positiva per fer-se sen-
tir i, sobre tot, per demanar aju-
da perquè es pugui actuar d’ur-
gència. 
Es plantejaven diversos temes 
d’interès per al territori ebrenc, 
com ara la presentació de l’estat 
de degradació, les millors estra-
tègies d’adaptació per al canvi 
climàtic, les solucions pràcti-
ques i les eines per augmentar 
la resiliència al territori i alguns 
intercanvis d’opinió entre els 

portaveus participants. Canal 
Terres de l’Ebre va cobrir, des de 
Brussel·les, les jornades. Josep 
Pitarch, juntament amb Jordi 
Allepuz,  va encapçalar l’equip 
que va informar en directe des 
de Brussel·les. El programa NEX 
matí, l’Ebre Notícies i el Con-
necta 10 Comarques van con-
nectar durant el dimarts amb 
l’equip de Canal Terres de l’Ebre.

Jornades en defensa
dels grans

deltes europeus 

BRUSSEL·LES

“Presentar recurs seria més un tema de batalla 
política que el propi èxit que pot tenir guanyar-lo, 

donat que estem parlant d’un tema formal del 
propi acord”

terres de l’ebre

www.ebrexperience.cat
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Banderoles per engalanar 
els principals carrers per 

les Festes Majors

El disseny, creat per Roque-
tes Comunicació, consta de 7 
models diferents amb imatges 
icòniques de les festes majors, 
com els gegants, el castell de 
focs d’artifici, les nits de ball, 
el Cosso-Iris i també missatges 
de bones festes. L’alcalde de 
Roquetes, Ivan Garcia i el regi-
dor de Festes, Sisco Ollé, han 
presentat les noves banderoles 
a sobre del pont de Rebull del 
canal de la dreta, situat entre 
el mercat municipal i l’Ajunta-
ment.
Sisco Ollé ha destacat que 
“aquestes noves banderoles 
modernitzaran la imatge de 
les festes majors de Roquetes, 
anunciant als visitants que la 
ciutat està de festa major”.
Ollé també ha avançat que 
a més d’aquest canvi amb el 
format i disseny de les bande-
roles, “aquest any també hi ha 
un replantejament en alguns 

dels actes típics del programa 
de festes que faran notar que 
hi ha hagut canvis a l’equip de 
govern”.
Per la seva part, l’alcalde de Ro-
quetes, Ivan Garcia, ha ressaltat 
que amb aquesta nova decora-
ció per a les festes majors “s’ha 
volgut fer una modernització 
de la imatge habitual que lluï-
en els carrers i que després de 
festes se substituiran per unes 
altres banderoles que promo-
cionaran i donaran a conèixer 
als visitants els indrets més tu-
rístics del municipi”.
En total es penjaran pels car-
rers principals de la ciutat, als 
nous fanals que també s’han 
estrenat aquest any, 60 ban-
deroles dels 7 models diferents 
que donaran la benvinguda als 
visitants convidant-los a gaudir 
d’unes bones Festes Majors.

(Roquetes Comunicació)

Demà dissabte dia 18 de juny, 
a Camarles tindrà lloc la tra-
dicional Festa de la Plantada 
de l’Arrós. A les 9 del matí co-
mençarà la jornada amb l’es-
morzar que tindrà lloc a l’Antic 
Sindicat Arrosser. A les 10.30 h, 
arrancada del planter. A les 11, 
Festa de la plantada a la finca 
de Gilberto. A més, serà un al-
tre cap de setmana amb molta 
activitat esportiva. D’entrada, 
al municipal Pla de Barra, tin-
drà lloc un torneig FEMENÍ en 
categoria aleví (disSabte) i un 
altre en infantil (diumenge). I 

demà dissabte, a partir de les 
18.30 hores, XI Edició de la 
cursa balcó del Delta (5K, 10K, 
MARXA 5K). D’altra banda, dis-
sabte passat, segons han in-
format des del CF Camarles, 
es va fer el Torneig Funda-
ció Noelia. “Vam aconseguir 
recptar 3000€ en benefici de 
la fundació en un dia molt 
emotiu on tot va anar rodat”. 
Un total de 15 equips partici-
pants en categoria Aleví, 6 de 
Preferent i 9 de 2a. Campió 
Preferent: FFTTEE i de 2a: CF 
Camarles.

L’orgull LGTBIQ+ a l’Ebre: el 25 de juny 
amb Unicorns Pride Ebre

L’Associació Cultural Okay 
Productions i l’Ajuntament de 
Roquetes, han creat ‘Unicorns 
Pride Ebre’, una gran jornada 
festiva del col·lectiu LGTBIQ+. 
Tindrà lloc el 25 de juny i, entre 
d’altres coses, consistirà amb 
una desfilada que recorrerà els 
carrers principals del municipi 
fins arribar al pati de l’Escola 
Mestre Marcel·lí Domingo de 
Roquetes que serà l’escenari 
de la festa de l’orgull, que pre-
tén ser un referent al territori.
La festa s’inaugurarà amb la 
lectura dels manifestos institu-
cionals (19h), que tindran lloc 
a l’Hort de Cruells on s’iniciarà 
la rua, a càrrec de l’alcalde de 
Roquetes, Ivan Magí, la regido-
ra d’Igualtat, Cinta Garcia i el 
president de l’associació, Ro-
ger Font. El mateix president 
ha avançat que “l’acte vol ser 

una festa inclusiva que es des-
marqui de considerar–se un 
gueto i estigui oberta a la di-
versitat i la llibertat”. El prego-
ner de la festa serà Jose Mola, 
escriptor, periodista i activista i 
professor en estudis LGTBIQ+. 
S’han organitzat activitats com 
la “I Cursa de Tacons” que 
transcorrerà en un circuit tan-
cat dins el recinte. També tin-
drà  un monòleg inclusiu a càr-
rec de l’humorista Mireia, més 
coneguda com “La Crazy” a les 
xarxes socials i que va fer-se 
viral durant el confinament a 
través d’un programa de cites 
en directes d’Instagram. 
Unicorns Pride estarà conduït 
per La Megapubilla, Oriol Mau-
rici i la Barbie Calva qui tam-
bé farà un show amb les seves 
Dancing Queens. La festa de 
nit comptarà també amb mú-

La jornada, organitzada 
per Okay 

Productions i 
l’Ajuntament de 

Roquetes, començarà 
amb una desfilada i 

acabarà amb una gran 
festa al pati de l’escola 

ROQUETES

sica a càrrec de la DJ Vayatella 
Versace, Jose Mola, Lisaa Quer 
i Alberto Lamote de Grignon 
que faran que l’acte s’allar-
gui fins les 6 del matí. L’acte 
comptarà amb foodtrucks i 
servei de bar durant tota la jor-
nada.

Enric Adell tornarà a presentar-se 
com alcaldable a Paüls

L’actual alcalde de Paüls, Enric 
Adell i Moragrega, ha fet sa-
ber que tornarà a encapçalar 
com alcaldable la candidatu-
ra Per Paüls - Acord Munici-
pal, que ja havia fet a les an-
teriors eleccions municipals 
de 2015 i 2019, en les quals 
va aconseguir la majoria ab-
soluta. Adell vol donar conti-
nuïtat a tota la transformació 
i impuls que el seu equip ha 
fet de Paüls durant aquestes 
dues legislatures. L’alcaldable 
s’ha mostrat “molt il·lusionat i 
amb moltes ganes de treballar 

per millorar Paüls, dotant-lo 
de més serveis que ens ajudin 
a continuar creixent”. A més 
ha destacat que  “hi ha un bon 
equip, amb un model de poble 
definit, conscients d’allò pen-
dent d’arranjar i amb diversos 
projectes ambiciosos de futur 
que serviran per transformar, 
encara més, Paüls”. Enric Adell 
és llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Rovira i Virgili i màs-
ters en fiscalitat per la Univer-
sitat Oberta de Catalunya i de 
Direcció de Recursos Humans 

Festa de la plantada de l’Arròs a 
Camarles, demà dissabte

per la Fundació Universitat 
Rovira i Virgili. A més d’alcalde 
de Paüls és vicepresident de 
la Diputació de Tarragona, i 
president del grup d’Esquerra 
Republicana en aquesta insti-
tució. En l’anterior legislatu-
ra va ser conseller del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre i 
president del Consell Esportiu 
del Baix Ebre.
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Festes de Sant Antoni sota 
el lema “Ara sí! A ballar”

Després de dos anys sense po-
der celebrar les festes majors 
de Sant Antoni al gener per la 
pandèmia, el Perelló celebrarà 
les festes en honor al seu patró 
dels dies 22 al 27 de juny. Des 
de l’Ajuntament s’ha treba-
llat per fer unes festes les més 
semblants possibles a les que 
es feien tradicionalment.
Les activitats arrencaran en di-
mecres 22 a les 19 h de la tarda 
amb la Cercavila amb els ge-
gants, gegantons, caps grossos 
i la cuca del Perelló, amenitza-
da per la colla dolçainera Tria 
Capita i els tabaleters dels gai-
ters de l’Aguilot.
El mateix dia, a les 22:30 h tin-
drà lloc La Vespra a la plaça U 
d’octubre amb la proclamació 
de les pubilles, hereus, pubilla 
infantil i hereu infantil del 2021 
i 2022 i la salutació de la Pu-
billa Major i l’Hereu Major del 
2021 i 2022. El pregó anirà a 
càrrec de Cristina Llaó Subi-
rats, patinadora del CP l’Aldea 
i acutal campiona d’Europa 
amb el Grup Xou Júnior, i del 
xef amb estrella Michelin Rafel 
Muria Franch.
Per dijous 24, també a la plaça 
U d’Octubre, es farà una nova 
edició de la Festa del Calmant, 
a la mateixa ubicació, però en 
aquest cas el divendres 25, les 
pubilles i hereus 2021 i 2022 
faran una ballada de jotes 
acompanyats per l’Agrupació 
Musical l’Emburgada, que in-
terpretarà dues peces: la sar-
dana del Perelló, Toc d’oració 
i la jota del Perelló.
Ja dissabte a les 10 del matí es 
celebrarà el 39è Concurs Li-
terari de Sant Antoni, també a 

la Plaça U d’Octubre. Presidirà 
la festa literària la Sra. Victòria 
Almuni, directora Territorial de 
Cultura a les Terres de l’Ebre i 
hi haurà una actuació musical a 
càrrec del grup Marta i Gregori. 
Dotze hores més tard, arribarà 
al Perelló la primera edició de 
l’Abella Rock amb Els Catarres, 
Diluvi, La Fúmiga, Dj OGT i Di-
jeidepueblo. Diumenge a les 
18:30 h de la tarda actuaran les 
bandes de música l’Agrupació
Musical l’Emburgada i la Banda 
de Música verge dels Prats de 
l’Aldea, a la Plaça Jaume II. A la 
mateixa hora de dilluns, dia de 
la gent gran, es podrà escoltar 
a l’Orquestra La Principal de la 
Bisbal amb la participació dels 
alumnes de l’EMMP, a la Plaça 
U d’Octubre.
Abans, a les 12:30 h, arrenca-
rà el Ball del Vermut amenitzat 
pel Duet Mediterrani a la Plaça 
U d’Octubre i posteriorment, a 
les 14:00 h, tindrà lloc el dinar 
de Germanor per tots els jubi-
lats al restaurant Censals, ame-
nitzat pel Duet Mediterrani.
A banda d’aquests actes, el di-
jous, passada la mitjanit, actu-
arà grup de versions DALTON 
BANG. I després hi haurà sessió 
de Djs, amb Nestor Vila i Dijei-
depueblo.
Divendres serà el torn per 
l’orquestra Metropol i sessió 
Djs Remember, amb Dj Cris 
i Segarra & Melich. Diumen-
ge, nova sessió amb Dj Ricard 
Boyer, Dj Elies i Dj Letman. I di-
lluns, com a fi de festa, extra-
ordinari castell de focs d’artifici 
a càrrec de Pirotècnia Estalella, 
des de les 22:30 h a l’esplanada 
de les Torretes.

EL PERELLÓ

Les festes, 
tradicionalment 

celebrades al mes de 
gener, es van haver 

de postposar i 
tindran lloc del 
22 al 29 de juny

El delegat del Govern valora el primer 
any de la legislatura 2021-25

El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Albert Salva-
dó, ha fet una valoració “més 
qualitativa que quantitativa” 
del primer any de la legislatu-
ra 2021–2025 del Govern a les 
Terres de l’Ebre, que “amb la 
feina feta per tots els directors 
i directores territorials hem 
posat les bases per millorar els 
serveis de la gent de l’Ebre, ge-
nerar noves oportunitat i posar 
fil a l’agulla en els gran reptes 
del territori”, ha destacat.
El 16 de juny de 2021 el nou 
Govern a les Terres de l’Ebre 
inicia la seva singladura fent 
front a la cinquena onada de 
la pandèmia per la Covid-19 i 
als aiguats de l’1 de setembre 
al Baix Ebre i el Montsià, so-
bretot, a Alcanar. La gestió de 
l’emergència i post-emergèn-
cia dels aiguats posa a prova 
les tasques de coordinació i 
col·laboració entre els dife-
rents cossos d’emergències, 
els diversos departaments del 
Govern i també de les diver-
ses administracions superada 
“gràcies a la implicació de tot-
hom que va permetre minimit-
zar l’impacte de la dramàtica 
situació viscuda”, valorava el 
delegat del Govern. Els diver-
sos departaments de la Ge-
neralitat han invertit més d’1’2 
milions d’euros per a la gestió 
de les conseqüències dels ai-
guats. El darrer trimestre de 
2021, el Govern a les Terres de 
l’Ebre treballa en l’elaboració 
dels primeres pressupostos de 
la legislatura per a l’any 2022, 

que es materialitzen amb un 
annex d’inversions de 36’5 
MEUR, el que suposa un incre-
ment del 57% respecte els dar-
rers aprovats el 2020.
El Govern a les Terres de l’Ebre 
implementa diverses acci-
ons dividides en quatre grans 
blocs: l’àmbit de serveis i drets 
per a la ciutadania; l’àmbit 
econòmic i productiu; àmbit 
de serveis i infraestructures i 
l’àmbit dels grans reptes del 
territori.
Actualment, les Terres de 
l’Ebre viuen “un moment dolç 
per la seva estratègica posició 
al corredor mediterrani, per les 
reserves de sòl industrial amb 
què comptem i, especialment, 
cal aprofitar el context generat 
per la pandèmia de valoritza-
ció del producte agroalimen-
tari de qualitat i proximitat i de 

Albert Salvadó: “este 
any hem posat les bases 
per millorar els serveis 

a la gent, generar noves 
oportunitats i afrontar 
els grans reptes de les 

Terres de l’Ebre”

POLÍTICA

destinacions turístiques sos-
tenibles, amb el qual podem i 
hem de competir”, ha explicat 
Albert Salvadó, que ha desta-
cat alhora algunes de les ac-
cions implementades. Així ma-
teix, ha remarcat l’impuls de la 
Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre, amb la recu-
peració de la Comissió Execu-
tiva, la signatura d’un conveni 
plurianual entre Generalitat 
(Empresa i Treball i Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural) i el Copate per garan-
tir un pressupost estructural, 
juntament amb l’1’1 MEUR dels 
fons Next Generation. 
Alhora que es treballa en l’am-
pliació a totes les Terres de 
l’Ebre. 
Salvadó ha afegit que “l’objec-
tiu és afrontar dos grans reptes 
del nostre territori: s’han posat 
les bases per implantar accions 
per a la protecció del delta de 
l’Ebre i per garantir la diversifi-
cació econòmica i la competi-
tivitat del territori al tancament 
de la nuclear d’Ascó”.

El Perelló es prepara per a una nova edició de les 
Catifes de Corpus, el proper diumenge

Diumenge dia 19 de juny, el 
Perelló celebrarà una nova 
edició de les Catifes de Cor-
pus. Durant la nit de dissabte 
a diumenge, els veïns i veïnes 
de la població elaboraran les 
catifes amb sal i cascaretes 
d’arròs per convertir els carrers 
del municipi en un gran tapís 
floral de colors que es podrà 
veure durant tot el diumenge. 
Sens dubte tota una jornada de 
reunió i de col·laboració en-
tre amics i veïns que treballen 
braç a braç per lluir amb satis-
facció les seves creacions. Els 
materials per a l’elaboració de 

les catifes es preparen des del 
mateix Ajuntament i es repar-

teixen al veïnat els dies previs. 
Els orígens d’aquesta festivitat 
es remunten a fa més de tren-
ta anys, quan un matrimoni del 
municipi va proposar fer ca-
tifes el dia de les comunions. 
Per això, l’alcaldessa Maria 
Cinta Llaó anima a tota la po-
blació, sobretot als més joves, 
a “seguir amb una tradició ja 
molt arrelada al municipi”. El 
mateix dia, a les 18h, se cele-
brarà la Missa, i posteriorment, 
es donarà pas a la processó, 
que anirà acompanyada per 
l’Agrupació Musical l’Embur-
gada.
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L’EXILI EN VEU DE DONA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
ENTREVISTEM A ALÍCIA GAMUNDI VILÀ 

Tots els àmbits de la 
societat requereixen un 

esforç decidit per assolir els 
objectius d’igualtat.

Alícia  Gamundi  Vilà, actualment 
mestra jubilada, sempre ha lluitat 
per la igualtat d’oportunitats i no 
només en el món de l’ensenya-
ment o de la política (regidora 
de l’Ajuntament de Tortosa ERC 
2011-2015),  Gamundi  també va 
ser coordinadora Territorial de 
l’Institut Català de les Dones, i, 
amb aquesta tenacitat que la ca-
racteritza, va propulsar la creació 
de la primera i única associa-
ció per a dones emprenedores, 
directives i empresàries de les 
terres de l’Ebre (ADEDE). Dijous 
30 de juny, a l’aula Magna de 
la UNED de Tortosa, Alícia Ga-
mundi  presentarà el seu últim 
llibre “L’exili en veu de dona”.

“L’exili en veu de dona” és 
la història de vida de Glò-
ria Aymà Sancho (França, 1928 
- Tortosa, 2018). Per què l’ha 
escollit?
Efectivament, és la vida de Glò-
ria  Aymà, la  Madame, que ge-
neracions i generacions vam 
conèixer, però jo no vaig escollir 
el llibre sinó que és el  llibre qui 
em va escollir a mi. Va ser fruit de 
les casualitats quan vaig comen-
çar a tenir contacte amb la Glò-
ria, ja gran, i va ser per la meva 
germana  Conxita  que anava a 
visitar-la a casa. Glòria m’expli-
cava la seva vida, i cada vegada 
m’enganxava més aquesta his-
tòria d’una dona ferma, lluita-
dora, amb caràcter i tenacitat 
que del no-res, va esdevenir una 
empresària en temps difícils per 
a les dones. 

Per què diu que el llibre la va 
escollir a vostè?
Perquè un dia em va donar 
les seves memòries i li vaig 
prometre que les publicaria, per 
la qual cosa no és el meu llibre 
sinó el seu llibre.

Un llibre engendrat per 
diverses dones
Sí, em vaig posar en contacte 
amb M Josepa Altadill Ardit, gran 
amiga i gran companya, ella és 

filòloga i ha fet tota la correcció 
del llibre. La veritat és que sen-
se aquesta donassa ebrenca, jo 
no ho hagués pogut fer. Crec 
que el llibre és Glòria, perquè el 
va escriure, és M Josep i Alícia, 
perquè l’hem treballat amb pas-
sió. També cal fer un agraïment 
a  ADEDE  (Associació de Dones 
Empresàries, Directives i Empre-
nedores de les TE) que ha estat 
qui l’ha publicat.

El llibre, basat en fets reals, 

ens endinsa a l’exili dels anys 
trenta i quaranta a través de la 
mirada d’una nena, la Glòria.
Sí una mirada de nena truncada 
per la injustícia de la guerra i de 
l’exili.

Amb quin adjectiu definiria a 
la Glòria nena, a la Glòria ado-
lescent i a la Glòria adulta?
La Glòria nena era una nena molt 
i molt observadora, l’adolescent 
no sé ben bé si va existir, però 
crec que era agosarada i adulta 
a la vegada, i la Glòria adulta era 
una dona prudent, valenta, amb 
un sentit equilibrat de la ironia, 
molt madura i independent.

Aymà va dirigir durant anys 
l’acadèmia La  Maison  Fran-
çaise  on li deien “La  Mada-
me”. Un nom que no corres-
pon massa a una propietària 
d’acadèmia d’idiomes, no 
creu?
Ella en feia broma d’aquest 
nom, sempre em deia “em deien 
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La  Madame», tot i que sempre 
puntualitzava que era  Mada-
me pel francès, no pas per l’ofi-
ci, reia molt quan m’explicava 
aquesta anècdota.

El seu pas per la política (1983-
1987).
De les converses que vaig tenir 
de política amb ella vaig ob-
servar que en va treure un gust 
agredolç. Per una part estava 
molt orgullosa d’haver estat una 
regidora en temps d’homes, i per 
l’altra part va acabar avorrida de 
la prepotència dels homes polí-
tics. Al llibre hi ha un article que 
va escriure sobre el masclisme 
en política, on es veu clarament 
el seu feminisme. Era una dona 
feminista, independentista i molt 
catalana.

Quins creu que serien els prin-
cipals reptes d’igualtat que 
s’han aconseguit des de les 
hores?
Des que ella era jove fins ara el 
principal és l’accés als estudis i a 
la universitat, a França era nor-
mal, però aquí hi havia moltes 
dificultats. Les dones s’educa-
ven per ser bones mares, bones 
esposes i bones mestresses de 
casa. Glòria va venir amb dues 
carreres i amb una manera dife-
rent de pensar i de fer.

Actualment, la presència de 
dones en espais on es prenen 
decisions continua sent exi-
gua, però almenys aquesta ab-
sència crida l’atenció. Ja és un 
petit pas, no creu?
És increïble perquè hi ha més 
dones que homes que acaben 
el batxillerat, n’hi ha més dones 
graduades, n’hi ha més dones 
que tenen el doctorat..., així i tot, 
quan s’arriba als poders execu-
tius, el domini és dels homes.

Llavors, on són les dones?
Bona pregunta. Crec sincera-
ment que les dones tenen una 
altra mirada i uns altres valors. 
La societat gira encara en hora-
ris completament masclistes, a 
l’empresa, en reunions de cer-
cles, o en política, els poders 
executius giren en horaris no 
conciliadors, i per a les dones un 

dels valors fonamentals és la fa-
mília i els fills, llavors en comptes 
de canviar quan una dona arriba 
al poder executiu, es masculinit-
za en horaris, en la manera de 
fer, i algunes vegades fins i tot 
amb lo vestir.

Es tractaria de poder harmo-
nitzar la vida familiar i perso-
nal amb el desenvolupament 
de la vida professional?
Efectivament, la conciliació és 
bàsica perquè les dones  pu-
guen  arribar al poder executiu, 
i també és molt important per 
als homes. Lo que passa és que 
la societat i els mateixos poders 
executius no en són conscients 
o potser no els interessa.

Pel que fa a la bretxa de gènere 
a l’ecosistema, creu que estem 
perdent talent i l’oportunitat 
de tenir més projectes trans-
formadors liderats per les do-
nes?
Sí, jo crec que la diversitat de 
mirades i pensaments és crucial. 
Quan les dones arribem a exe-
cutar decisions  importants  per 
al món, juntament amb els ho-
mes, canviarà; poso per exem-
ple la guerra, una dona no vol 
les guerres perquè s’horroritza 
en pensar d’enviar un fill o filla 
a la guerra i pensa molt amb el 
patiment d’infants i de gent gran 
sobretot.

Tornem a la presentació del lli-
bre “L’exili en veu de dona”.
Lo  llibre es presentarà el dijous 
30 de juny a les 18 h a l’Aula 
Magna de la UNED (Cervan-
tes 17, Tortosa) i ho farem amb 
una conversa distreta entre Na-
tàlia  Guart  Alegria  (presidenta 
d’ADEDE, M Josepa Altadill Ardit 
i Alícia Gamundi Vilà (transcrip-
ció, correcció i edició del llibre), 
sota la conducció de Júlia Al-
besa Valls (periodista i propietà-
ria de la llibreria La Irreal).

Mª Josepa Altadill Ardit

Presentació 
“L’exili en veu de dona”

Dijous 30 de juny a les 18 h 
a l’Aula Magna de la UNED 

carrer Cervantes 17 de 
Tortosa
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VAN 80 
FITXATGES  
Hi ha clubs que treballen més 
en aquestes setmanes que en 
tota la temporada. El ritme 
del mercat de fitxatges és 
frenètic i cada any passa el 
mateix. Hi ha molts equips 
a la recerca d’uns jugadors 
quan cada vegada n’hi ha 
menys. 
Aquest any, la segona 
catalana, amb menys equips, 
destaca en nombre d’altes 
mentre que la tercera està 
mig adormida. Un secretari 
tècnic, que és el més xulo del 
futbol ebrenc, em va dir: “Els 
fitxatges del meu equip no 
te’ls diré a tu, perquè ja els 
saps”. Efectivament,  en deu 
segons li enviava un what 
i em va donar l’ok. Un gran 
president d’un equip no em 
va voler dir dos fitxatges 
no oficials. Em va donar 
només pistes i en una hora li 
vaig dir quins eren. Trobo a 
faltar a la premsa esportiva 
estatal dues pàgines disse-
nyades de fitxatges. Estan 
suspesos. Només parlen de 
fitxatges de cracs. Començo 
la meva secció un any més de 
fitxatges (plana 20), aquesta 
temporada 15 dies abans. Si 
ja vaig acabar esgotat de la 
passada sense fre vaig a la re-
cerca de les novetats de cada 
equip. L’Aldeana trencant el 
mercat, Catalònia i Ulldecona 
darrere. Tortosa fitxant el 
que pot i a la Rapitenca no 
arriben fitxatges estrelles, 
esperen Piqué o Shakira per 
ballar amb Fernando a “la 
Partinando”.

CELMA

CELMA ÉS 
IMPARABLE  
Que des de Madrid cada set-
mana estigui tan al dia dels 
fitxatges dels equips del 
nostre territori és admira-
ble. I, a més, el percentatge 
d’encert és gran. És màgic. 
És Joaquin Celma, qui no ens 
deixarà de sorprendre. 
D’altra banda, no dic que 
em sorprengui que el comitè 
d’Apel.lació tampoc hagi 
dit res esta setmana. Jo 
estic segur que els directius 
ebrencs de la Federació 
estan treballant intensa-
ment perquè el comitè es 
pugui manifestar aviat. 
M’agradaria deixar clar que 
jo no sé res del que deci-
dirà el comitè. La setmana 
passada només vaig opinar. 
Però no era informació. A 
més, he vist casos diversos 
en què Competició i Apel.
lació han pres una decisió i 
després el Tribunal Català 
de l’Esport n’ha decidit una 
altra. En este cas en concret 
em sembla que Apel.lació té 
dubtes. I el més normal és 
que desestimen. Però no cal 
que triguen tant en fer-ho. 

MICHEL CF GANDESA
Presentació dels actes del centenari

En el moment del nostre tan-
cament, la Rapitenca estava 
a prop de tancar 3 fitxatges. 
D’estos 3, un podria ser un por-
ter argentí, de 36 anys, que es-
tava al Benicarló i que ha estat 
en converses amb la Rapitenca 
els darrers dies. És una possi-
bilitat. Una altra incorporació 

La Rapitenca presenta novetats
podria ser un central amb ex-
periència a la Tercera divisió. 
Pel que fa a les baixes, Ferran 
i Rosales (tots dos al Camarles) 
i Nogales (anirà a l’Ampolla) i 
Cristian Del Pozo, jugador que 
va fitxar amb la Rapitenca les 
darreres jornades de la lliga. 
Està en tractes amb el Tortosa. 

Celma: darrera 
hora dels 
fitxatges

Joaquin Celma torna a avan-
çar-nos un gran nombre de 
fitxatges en la seua secció, a 
la plana 20. Una gran labor 
de recerca que suposa saber 
més de 80 fitxatges que es 
poden produir al nostre fut-
bol.

En el moment del nostre tan-
cament, ahir dijous per la tarde, 
el comitè d’Apel.lació seguia 
sense pronunciar-se per les 
al.legacions que va fer al seu 
dia el Club de Futbol Amposta. 
És el tercer dijous (dia en què 
normalment hauria de comu-
nicar les seues decisions) que 

El comitè d’Apel.lació segueix
sense pronunciar-se

ja ha passat sense resoldre. Per 
tant, la situació continua a ex-
penses de la decisió del Comi-
tè mentre van passant els dies. 
Des del Club de Futbol Am-
posta han manifestat la seua 
preocupació per la situació 
mentre estudien quins seran 
els propers passos a seguir. 

El partit de Canal TE: 
Rapitenca-Futbol 

Formatiu
(cadets) 

Diumenge 23 h//   (Rep) Dilluns 10 h 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

El Club de Futbol Gandesa 
commemora aquest 2022 el 
seu centenari, i és per aquest 
motiu, que un grup d’aficionats, 
amb col·laboració amb el club, 
han creat una comissió orga-
nitzativa per tal de celebrar-ho 
com es mereix l’ocasió.
Avui divendres 17 de juny a les 
19:30 es realitzarà la presenta-
ció dels actes del centenari al 
Casal de Joventut de Gandesa 
(C/Enric Granados s/n).
Entre els assistents a l’acte de 
presentació, l’alcalde Gandesa, 
Sr. Carles Luz, regidors/es de 
l’Ajuntament, el president del 
CF Gandesa, Sr. Marc Fórnos, 
membres de la junta directiva 
del club i la dissenyadora de 
l’escut del centenari Sra. Elena 
Aubà.
En la presentació s’explicaran 
els principals actes d’aquest 
centenari, així com les dates i 
horaris en que es realitzaran. 
També s’explicarà el procés de 
creació de l’escut del centena-
ri.

Per més informació:

- Correu electrònic: 
centenaricfgandesa@gmail.com

- Instagram: 
@centenaricfgandesa

Avui divendres, al Casal 
de Joventut de la capital 
terraltina (19.30 hores)
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2A CATALANA. PLAY OFFACTUALITAT

CONTINUA LA INCERTESA A 
SANTA BÀRBARA

El futur del CF Santa Bàrbara 
continua a l’aire. La setmana 
passada vam informar que s’ha-
via produït una reunió entre ju-
gadors locals. Però, malgrat les 
bones intencions, la solució se-
gueix sense arribar i és que no 
hi ha relleu a la directiva.
Per tant, passen els dies i no hi 
ha llum a la foscor que torna a 
tenir el club. 
El compte enrere ha començat 
i cal esperar per veure com es 
resol el conflicte i si hi ha una 
solució o, pel que fa al primer 
equip, es torna a viure la situa-
ció que ja va passar fa 20 anys, 
quan el Santa Bàrbara va haver 
de renunciar a competir. 
D’esta decisió també estan pen-

CF ALCANAR, UN HISTÒRIC EN UN 
MOMENT COMPLICAT

s’ha pogut evitar el descens a 
Quarta, un daltabaix important 
per a un club dels més històrics 
del territori. Però la seua reali-
tat actual ha estat esta. 
El president Miquel Agustí, i la 
seua junta, no tenen intenció 
de seguir. “Esperem poder re-
bre el conveni amb l’Ajunta-
ment de l’any passat i el d’este 
per poder fer balanç i deixar 
el club en una situació estable 
perquè pugui aparèixer un re-
lleu”. Agustí, que fou jugador 
de l’Alcanar, ja porta 4 anys 
com a president i el desgast 
acumulat és notable, i “més 
amb el darrer any que hem 
passat. El club, en els seus més 

ISAAC I FERRERES TORNEN AL CATALÓNIA

La temporada del CF Alcanar 
ha estat un malson. Tot va co-
mençar amb els maleits aiguats 
del setembre de l’any passat. 
Els desperfectes a la Faneca-
da van ser considerables, i les 
instal.lacions no s’han pogut 
utilitzar en tota la temporada. 
Això va comportar un exili for-
çat a Vinaròs. 
Era el principi d’un any carregat 
d’adversitats. Amb el pas dels 
mesos, l’equip ha anat tenint 
més entrebancs i la situació 
s’ha anat complicant. Cada cop 
era més dificultós poder fer els 
entrenaments i van haver juga-
dors que no van seguir. Al final, 
tot i competir dignament, no 

dents a Quarta catalana perquè, 
si es confirma, podria haver-hi 
un ascens més. De moment, 
esta és la informació que es pot 

donar de l’estat del CF Santa 
Bàrbara, sense directiva per po-
der conduir l’equip de la Tercera 
catalana. 

MIQUEL PIÑOL, DELEGAT DE L’FCF, 
A MINUT 91, DILLUNS VINENT

LA VICTÒRIA DEL VENDRELL DEIXA SENSE 
POSSIBILITATS AL JESÚS I MARIA

El grup 3 de la Tercera catalana de 
la província de Tarragona acabava 
la temporada el diumenge passat. 
Estava en joc ser el millor segon. I 
d’esta forma ser-ho dels 3 grups 
i pujar. Per això el Jesús i Maria 
estava pendent de la resolució 
del grup 3 per poder acabar com 
a millor segon i poder ascendir a 
Segona. Finalment, el Vendrell, 
que va patir fins els darrers mi-
nuts, es va imposar per 4-2. I el 
Torredembarra, també de forma 
ajustada, va vèncer 0-1 al camp 
d’un lluitador Segur. Amb estos 
resultats, el Vendrell acaba com 
a millor segon, amb un promig 
de 2.43, pel 2.4 que té el Jesús i 
Maria. També dir que Torredem-

ELECCIONS AL CENTRE 
D’ESPORTS PERELLÓ

Perelló. I també es coneixeran 
els plantejaments pel que fa 
al futbol. Una possibilitat seria 
unir els jugadors que van que-
dar del primer equip més els 
de la Quarta catalana, i entre 
tots dos perfilar la nova planti-
lla. Això suposaria no fer equip 
filial a Quarta, un fet que amb 
els nous plantejaments podria 
ser que s’acabi duent a terme.

Tal com vam informar la set-
mana passada, el divendres 
van haver eleccions al Centre 
d’Esports Perelló. De les ma-
teixes, van sortir 12 directius 
de la llista de 18 que va fer la 
junta gestora actual.  
Esta setmana, els 12 esco-
llits  es van reunir per si po-
den estar-hi tots. En el cas de 
que hi hagi baixes, en principi, 
haurien d’entrar de la llista els 
que no van estar entre els 12 
escollits. I entre els que que-
den, haurien de decidir el nou 
president.
Una vegada es pugui confir-
mar tot plegat, a partir d’allí 
amb el president i la nova 
junta es perfilarà la nova tem-
porada del Centre d’Esports 

El Catalònia s’està reforçant 
per apuntalar l’equip per a la 
propera campanya, la del re-
torn a Segona catalana. I en-
tre els fitxatges, cal destacar el 
retorn del killer Jesús Ferreres, 
que la darrera campanya va 
estar a l’Amposta i al Jesús i 
Maria. 
Jesús ja va jugar al Catalònia 
i ara torna com també ho fa 
Isaac després del seu pas per 
l’Amposta. Així mateix, han 
fitxat Aleix Chavarria i Badre 
(R Bítem) i Albert, que també 
torna després del seu pas pel 
Gandesa. Pel que fa a Genís 
Arrastraria, té diverses propos-
tes, a més de la del Catalònia. A 
la imatge, Isaac i Ferreres.

Miquel Piñol,  delegat de la 
Federació Catalana de Fut-
bol a les Terres de l’Ebre, es-
tarà dilluns a Canal Terres de 
l’Ebre, a Minut 91 (21.30h). Hi 
ha temes d’actualitat per a 
tractar, tenint en compte que 
l’assemblea està ben a prop.  

Una de les qüestions per con-
sultar és que ha passat amb la 
lliga ebrenca de 16 equips que 
no es farà per a la 23/24, tal 
com estava acordat. I perquè 
no es va informar abans de les 
eleccions que no s’acabaria 
efectuant.  

de 100 anys, ha viscut etapes 
molt bones i altres que no ho 
han estat tant. No obstant, esta 
que ens ha tocat viure enguany, 
entre unes adversitats i d’altres, 
ha estat segurament de les més 
complicades de la història”. 
El president està esperant els 
ajuts per poder convocar l’as-
semblea i que així pugui haver 
temps perquè es pugui formar 
una nova junta directiva.
Caldrà esperar per veure com 
anirà el futur i si surt algú per 
fer-se’n càrrec de l’equip que 
jugarà a Quarta catalana. A ho-
res d’ara no sembla fàcil.

barra va impugnar un partit de la 
penúltima jornada contra l’At Valls 
per alineació indeguda. El comitè, 
però, ha desestimat el recurs i tot 
queda igual.
Des de Jesús i Maria han lamen-
tat el fet que al grup 3 la lliga s’ha 
acabat dues setmanes més tard 
que al grup 1, amb el que això 
suposava. I també que el grup 3 
tenia un equip més que el grup 
ebrenc. Ara només falta saber si 
la Floresta acaba competint o no 
ho fa. 
Es l’opció que li resta a l’equip roi-
giblanc per poder pujar a Segona. 
D’esta opció també podria de-
pendre, cas de tenir possibilitats, 
un ascens del filial. 

El president 
i la junta no 

seguiran
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Projecte per lluitar contra l’Alzheimer, 
malaltia cada cop més freqüent en la societat

PROJECTE MESTRE TORRES: “UN MOMENT POT CANVIAR UN DIA, 
UN DIA POT CANVIAR UNA VIDA I UNA VIDA POT CANVIAR EL MÓN”

Ha nascut el projecte Mestre 
Torres. 
Josep Maria Torres, mestre de 
professió, ens va deixar fa unes 
mesos després d’una llarga ma-
laltia. L’Alzheimer va afectar els 
seus darrers anys de vida. Ara 
un dels seus fills, Josep Maria, 
juntament amb la família,  ha 
iniciat un projecte per lluitar 
contra esta malaltia cada cop 
més freqüent en la societat. En 
la presentació del projecte, Jo-
sep Maria, fill del mestre, explica 
que “la primera vegada que vaig 
sentir parlar sobre l’Alzheimer 
tenia setze anys. Estava cursant 
segon de batxillerat i, per apro-
var el curs, havia de realitzar el 
treball final de recerca. No tenia 
ni idea sobre quin fet/assumpte 
havia d’exposar. Recordo que va 
aparèixer com un “click” dins de 
mi que em va fer decidir parlar, 
sobre una malaltia mental que, 
en aquell moment, començava 
a créixer de manera exponen-
cial. Vint anys després, aquesta 
malaltia ha acabat amb la vida 
de la meva àvia i, posteriorment, 
del meu pare. Casualitats de la 
vida? Jo no crec amb les casua-

L’ALEVÍ C DE LA UD JESÚS I MARIA GUANYA 
LA 1A EDICIÓ DE LA COPA UNIQ ANDORRA

litats, crec que les coses passen 
per algun motiu, per alguna raó 
de ser. I això és PROJECTE MES-
TRE TORRES”.
L’impulsor del projecte afegia 
que “a l’estat espanyol es cal-
cula que hi ha quasi 1.000.000 
de persones que pateixen la 
malaltia. El cost del tractament 
suposa un 1,5% del PIB i es cal-
cula que en vint anys els casos 
es duplicaran. Cada any es di-
agnostiquen molts casos nous 
i els números creixen a pressa 
feta”.
“PROJECTE MESTRE TORRES 
neix amb la voluntat d’eliminar 
l’Alzheimer de les nostres vides. 
Qui ens ha dit que l’Alzheimer 
sigui incurable? Es posen da-
munt de la taula tots els recur-
sos necessaris per curar aquesta 
malaltia? Hi ha moltes qüestions 
a tractar, però l’objectiu de la 
nostra associació és, en un pri-
mer terme, que l’Alzheimer pu-
gui tenir un tractament especí-
fic. Per aquest motiu hem arribat 
a un acord de col.laboració amb 
la Fundació Pasqual Maragall; 
entitat pionera a casa nostra pel 
que fa la lluita contra l’Alzhei-

mer, mitjançant la recerca i la 
investigació. L’Alzheimer és una 
malaltia silenciosa. Apareix de 
sobte, quan ja és massa tard. I 
quan arriba, ja no és pot fer res. 
Les persones van perdent tot 
allò que han après i la seva llum 
s’apaga lentament. I el més im-
portant perden la seva essència. 
Tots volem envellir de la millor 
forma possible i gaudir els últims 
anys amb la família que hem 
creat. Amb alegria i entusiasme; 
amb orgull i satisfacció; sense 
por i amb nostàlgia, en definiti-
va, TU TENS LA CLAU!!!. Podeu 
trobar-nos a la pàgina d’Insta-
gram @projecte_mestre_torres 
i podeu contactar al número de 
telèfon 679624481 o bé al cor-
reu electrònic lomestretorres@
gmail.com
Com es pot col.laborar amb 
PROJECTE MESTRE TORRES?
1) amb el següent enllaç: https://
buy.stripe.com/8wMaFZ2Zs-
baW3LOfYY
2) transferència al número de 
compte ES31 2100 0170 0902 
0062 6654
3) contactant amb algun mem-
bre de l’associació

L’equip entrenat per Aleix Franch 
va fer un gran torneig amb una 
fase de grups perfecta, guanyant 
els 3 partits. El diumenge va po-
der passar a semifinals després 
de superar per 4-0 a la Rapiten-
ca. Les semifinals va ser d’infart 
on després de tenir 4 ocasions 
claríssimes els del Jesús i Maria, 
era el Cambrils qui amb 1 contra 
els feia el 0-1. El Jesús i Maria 
ho va intentar fins al final i a fal-
ta d’1 minut per acabar el partit, 

Alvaro va fer un golàs per tota 
l’esquadra i empatava el partit. A 
la tanda de penals, Xavi i Alfred 
del Jesús i Maria van marcar els 
2 primers gols i el porter Keith 
aconseguia para el 2n penal del 
Cambrils. Julen, va poder fer el 3r 
i donava el pas a la final al Jesús i 
Maria, on s’enfrontava a un Olot, 
que havia golejat durant tot el 
torneig a tots els equips.
Els del Jesús i Maria van sortir 
molt activats al partit i van fer 

ELS PORTERS, PROTAGONISTES DEMÀ A 
LA SANTA CREU DE JESÚS

Demà dissabte, a la Santa Creu 
de Jesús, tindrà lloc en cinquè 
‘Desafio’, una jornada festiva 
per als porters, organitzada per 
Chemaescoladeporters.
Es tracta d’un torneig per a por-
ters per categories, amb par-
tidets de 2 minuts en el que es 
xuten.
Després de la pandèmia, tor-
na  un esdeveniment que és un 

espectacle per la qualitat dels 
participants. L’última edició 
fou 2019 amb 68 participants. 
Aquest any hi haurà 75 porters.
Els partidets començaran a les 
18 h. Abans, a les 17,30 h, es farà 
la presentació.
En esta edició, també s’efectu-
aran sortejos. Tota la recaptació 
dels mateixos anirà destinada a 
la Fundació contra l’ELA.

P.D: “Un moment pot canviar 
un dia, un dia pot canviar una 
vida i una vida pot canviar el 
món. 

Amb només 1€ al mes (quota 
anual de 12€) ajudaràs a milers 
de persones. Moltes gràcies i 
ENDAVANT!!!”.

una final molt bona, sense deixar 
opcions als de l’Olot des del pri-
mer moment i on van aconseguir 
guanyar per 6-0 “amb un joc bri-
llant i un ritme increïble”. Així van 
vèncer en el primer trofeu de la 
Copa Andorra 2022.
Segons explica Aleix Franch, “el 
futbol base de la UD Jesús i Ma-
ria, està fent un final de tempo-
rada molt bo, amb accessos de 
categories, lligues i tornejos gua-
nyats”.
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· Becerra és l’únic jugador de 
les Terres de l’Ebre que té tres 
ofertes de les tres poblacions 
més grans Amposta, Tortosa i 
Ràpita. Al seu equip van reno-
var Quim, Felipe i Calleja.
· Dos jugadors, Ferran Roig i 
De la Torre, fa dues tempora-
des estaven a La Cava. En esta 
han estat a Tortosa; a meitat 
temporada Ferran se’n va anar 
a la Rapitenca i ara tots dos te-
nien oferta de La Cava com ja 
vaig avançar fa mesos. Només 
de la Torre ha dit sí. Ferran vol 
jugar a 2a catalana i va estar en 
converses amb l’Aldeana però 
sembla que anirà a Camarles. 
· Baixes importants a Tortosa: 
Duran, Galera, de la Torre i se’n 

va Konu al seu país sense saber 
si tornarà. La Rapitenca s’ha in-
teressat per ell. Nacho haurà de 
fer miracles per fer content a 
Jordi. No tinc proves però em 
diuen que Nacho Pérez ha tocat 
a cinquanta jugadors.
· Alguns jugadors sortits del 
juvenil del Tortosa prefereixen 
jugar a 4a catalana amb altres 
equips que al 3a catalana amb 
el filial. Hi ha algun cas així. A la 
Rapitenca alguns jugadors no 
volen jugar al filial, volen jugar 
a 2 catalana.
· Canvis al Reddis. Ara es dirà 
Reus CF Reddis. Hi haurà 9 fit-
xatges dels quals tres seran del 
juvenil. Segueix Marc Carrasco 
que serà el director esportiu 

TOP SECRET               JOAQUIN CELMA
A l’esquerra, 3 dels fitxatges de l’Ulldecona. A la dreta, Àngel Sanchez, que jugarà amb l’equip del seu poble, el Godall.

també del futbol base. Aquest 
any pujada important de pres-
supost. Equip que ha de lluitar 
per pujar amb tota seguretat.
· La Cava, enguany, li va fer una 
gran oferta a un dels ‘pilars’ 
del Jesús i Maria, Jordi Borràs. 
Aquella nit no va poder ni dor-
mir, finalment es queda al seu 
equip.
· Important baixada de pressu-
post de molts equips, són molt 
pocs que estan amb el mateix 
de l’any passat o per dalt.
· Al Perelló, nova junta, nou 
projecte i s’intentarà fer un 
equip de la casa. Alcanar i Santa 
Barbara molt difícil que hi hagi 
futbol, tot i que   miracles n’hi 
pot haver.
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ROBERT LÓPEZ

ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES

EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA

LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA

MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA

R-BÍTEM
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

GANDESA
GODALL
GODALL
GODALL
J I MARIA
J I MARIA

JESÚS I MARIA B
TORTOSA
TORTOSA B
CATALÒNIA
CATALÒNIA
ALDEANA
JUVENIL
JUVENIL
ALDEANA
SANTA BÀRBARA
JUVENIL
TORTOSA
RIUDOMS
GAVÀ
BORGES
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMPOSTA
FUT FORM JUVE
CAMARLES
RAPITENCA JUV
TORTOSA B
REMOLINS BITEM
GANDESA JUV
GANDESA JUV
ASCÓ F. SALA
F SALA
BENICARLÓ
ROQUETENC

ERIC NAVARRO
JOSEP DE LA TORRE

MARTI GARCIA
DANI INIESTA

CRISTIAN ARASA
MATA
KABA

JOAN GISBERT
ALEIX LÓPEZ

ARNAU ESTEBAN
JORDI SOROLLA

SERGI DURAN
ANICETO

HUGO SANCHEZ 
ALAN GABRIEL

GERARD  ROIGE 
ARNAU CERVELLÓ

JULI CRET
ALEIX VIZCARRO
IAN ESQUERRE

PEQUE
FELIP MUÑOZ

SELU
FRANCESC FERRERES

AITOR CARRASCO
ERIC VILANOVA

ADRAN CHINDEA
ADRIÀ MASIP

CRISTAN SERRANO
ARNAU DE LA PRADA

SEBAS
LOAAN

PROCEDÈNCIA                 JUGADOR      EQUIP ON FITXA                   

JESÚS I MARIA
LA CAVA

MASDENVERGE
MASDENVERGE
MASDENVERGE
RAPITENCA B
RAPITENCA B
TORTOSA B
TORTOSA B

UE TORTOSA EBRE JUV
TORTOSA B
AMPOLLA

ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ

AMPOSTA 
AMPOSTA 
AMPOSTA 
TORTOSA
ALDEANA

ULLDECONA
JESÚS I MARIA
ROQUETENC
J CATALONIA

CORBERA
CORBERA
CORBERA

FLIX
RAPITENCA
CAMARLES

· El Vendrell va guanyar l’Arboç i 
ara és el millor segon dels grups 
de Tercera de Tarragona. Co-
menten que el Torredembarra 
ha impugnat el seu partit contra 
l’At Valls. Més feina per als co-
mitès. A Jesús i Maria han la-
mentat que el Vendrell ha jugat 
dos partits més i també que la 
lliga a este grup s’ha acabat dos 
setmanes més tard. 
· Canvi radical a la quarta cata-
lana, ascens del Masdenverge, 
del Xerta (a l’espera d’Apel.la-
ció). I a expenses del que pas-
si amb la Floresta i si a Santa 
Barbara hi haurà futbol, Jesús i 
Maria B i Pinell podrien ascen-
dir i de la campanya passada, 
es preveuen tres equips menys: 

els filials de l’Ebre, Perelló i 
l’Olimpic, que ja es va retirar, 
més la situació de l’Alcanar. 
Proper any la 4 catalana po-
dria quedar amb només 12 ó 
13 equips.
· És un dels jugadors que té 
més ofertes, fins a dos de Cas-
telló. Segurament no seguirà 
a Amposta. Carles Kader té 
ofertes del Camarles i Tortosa.
· El mister del Camarles B 
Florin va rebre una oferta del 
Xerta però es quedarà al filial 
i aprenent del mestre Carlos 
Gilabert.
· Andreu Cano torna a ser el 
mister de l’Amposta B.
· Moya renova amb l’Olimpic 
que reincorpora a Soriano.

PROCEDÈNCIA                    JUGADOR      EQUIP ON FITXA                   PROCEDÈNCIA                    JUGADOR      EQUIP ON FITXA                   

ELS 80 FITXATGES
* Cada setmana aniré 
actualitzant el llistat.

* La Rapitenca pot fer oficial 
avui la incorporació de dos 
jugadors, a més del porter 
argentí de 36 anys, Sebas, 

que estava al Benicarló. Han 
causat baixa Ferran i Rosales 

(Camarles), Nogales (Ampolla) 
i Del Pozo. Aquest darrer està 

en tractes amb el Tortosa i 
pot acabar fitxant. Tal com 
vaig informar, Camarero 
serà el segon entrenador 

del primer equip de la 
Rapitenca. Pau Andreu serà el 

preparador físic.

* El porter David Rojas 
(Tortosa), molt a prop de 

l’Ascó.

* El Tortosa està en tractes 
amb Genís Arrastaria 

(Catalònia). 
A més, està gestionant un 

fitxatge que potser una 
bomba. Es un jugador amb 

experiència al futbol ebrenc. 
Seguiré informant.

BY JOAQUIN CELMAELS 80 FITXATGES
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El cadet de Batea va ser campió 
del seu grup, en la primera fase 
del campionat. Una fita històrica 
per a una població de gairebé 
2000 habitants. Com a campió, 
va entrar al play off d’ascens, un 
fet molt meritori per al club. En 
el play-off, els resultats no han 
estat positius i l’equip de Manu 
Quirós no ha pogut guanyar 
cap partit. En la jornada d’este 
cap de setmana, penúltima de la 
lligueta, va caure golejat per la 
Rapitenca (1-10).  Però el mèrit 
d’haver disputat un play off amb 
la Rapitenca, Futbol Formatiu i 

El Batea ha fet història

Torneig de futbol femení, a Sant Jaume
Diumenge passat, la Unió Es-
portiva Sant Jaume va organit-
zar el torneig de final de tem-
porada en categoria femenina.
Després del que va fer-se a l’inici 
de temporada, amb un total de 
12 equips, que donava el tret de 
sortida a la temporada, aquest 
diumenge van participar fins a 
20 equips femenins per dispu-
tar un torneig amb 4 categories 
(aleví, infantil, cadet i amateur). 
Des del club “volem reforçar el 
projecte iniciat amb el futbol 
femení i a la vegada seguir pro-
mocionant-lo a les nostres ter-
res i que cada cop hi hagin més 
equips femenins”. El torneig en 
categoria aleví se l’acabaria em-
portant el Fontsanta Fatjó. Fut-
bol Formatiu i Odena quedarien 
en segona i tercera posició. En 
infantil el Fontsanta Fatjó repe-
tiria la fita l’equip aleví i va ser 
guanyador. Odena i Alcover 
obtindrien el segon i tercer lloc. 
En cadet i després d’una gran 
temporada, quedant en segona 
posició a lliga, el Sant Jaume 
fou campió del torneig impo-
sant-se al Racing Bonavista a la 
final. Alcover quedaria tercer. I 
en categoria Amateur seria el 
Roquetenc qui s’enduria el tor-
neig imposant-se al Remolins 

Bitem a la tanda de penals. Ra-
cing Bonavista ocuparia el tercer 
lloc. Gran diada de futbol femení 
a Sant Jaume amb molt bon am-
bient i molt de públic: “el futbol 

Diumenge a la Devesa de la 
Ràpita es coneixerà el campió 
de la categoria cadet ebrenca. 
En el play off, s’arriba a la dar-
rera jornada. La Rapitenca és 
líder, dos punts per davant de 
Futbol Formatiu que és segon. 
Tots dos equips s’enfronten 
diumenge. La Rapitenca en 
té prou amb un empat men-
tre que Futbol Formatiu ha de 
guanyar. Per tant, gran partit. 
Canal Terres de l’Ebre l’eme-
trà el mateix diumenge, a les 
23 hores. Hi haurà repeticions  
la matinada del dilluns (1.30h i 

3.30h) i també el dilluns a les 
10h i el dimarts 00h (Dimecres 
10h). Dilluns, també a Canal 
TE, a les 21.30 hores, a Minut 
91,  ens visitarà el delegat de 
l’FCF, Miquel Piñol. Després 
farem un especial pel partit de 
cadets, amb protagonistes. 

Cadets: Rapitenca i Futbol 
Formatiu es juguen l’ascens, 

diumenge 18.30 hores

l’Amposta serà recordat per un 
club modest que va iniciar un 
nou projecte l’estiu passat. L’afi-
ció, tot i la derrota, va acomia-
dar diumenge els jugadors amb 
una ovació. Durant la primera 
fase, sent campions, van crear 
molta expectació al municipi.  El 
president del Batea, Toni Mora, 
i el secretari, Ramon Arnal, van 
explicar el que ha estat la tem-
porada i el projecte que es du 
a terme per potenciar el futbol 
base local, amb nous objectius, 
com tenir juvenils la campanya 
propera. 

Demà dissabte, a la Platja de 
les Avellanes de l’Ampolla, 
tindrà lloc l’Open d’Handbol 
Platja. En cadet masculí, com-
peteixen dos equips de CE 
Tortosa i un del CH Amposta. 
Ho faran en un 3x1.
En categoria juvenil femení hi 
ha 4 equips, 2 del CH Amposta 
i 2 del CE Tortosa. El sistema 
serà per eliminatòria, semifi-
nals i final. En sènior femení 
participen dos equips de l’HC 
Perelló, 1 de l’HC Ampolla i 
l’equip  del Gira d’Arroplega-

Handbol Platja l’Ampolla 22
des. Es faran semifinals i final.
Finalment, en categoria sèni-
or-juvenil masculí, competi-
ran el CE Tortosa sènior, dos 
equips juvenils del CE Torto-
sa, el CH Amposta, Tortosa 
Legend, Pepe Dime Algo i el 
Beber Me Llama. El sistema 
serà per eliminatòria. Es juga-
ran quarts de final, semifinals i 
la final. L’inici del torneig serà a 
partir de les 17 hores. I hi haurà 
fins a 3 pistes. Està organitzat 
per l’Ajuntament de l’Ampolla i 
el Centre d’Esports Tortosa.  

femení està en creixement i a 
Sant Jaume seguirem treballant 
i oferint l’opció de jugar a qual-
sevol nena que el vulgui prac-
ticar”.

El porter infantil de Segona 
divisió de Futbol Formatiu, 
Josep Gonzalvo, ha fitxat pel 
Llevant.  Jugarà a la categoria 
autonòmica, que és com la 
Divisió d’Honor catalana. 
I les dos jugadores infantils, 
del mateix equip, Adriana i 

Alba van fitxar per l’Espanyol. 
D’altra banda, Joel i Eloi van 
anar a provar pel Nàstic. Per 
tant, 5 jugadors d’aquest 
equip han fitxat o han estat 
provant amb clubs de cate-
goria superior. Un equip que 
ha pujat a Primera.

Els jugadors de ľAleví “A” de la 
Unió Esportiva Tortosa Ebre, 
els germans Aleix i Arnau Cid 
van ser convocats a l’entre-
nament de la presel.lecció 
catalana U-12.
Tots dos ja s’ha fet oficial que 
han fitxat amb el Girona, per 
la temporada vinent.
D’altra banda, dir que l’Alevi 
de Preferent, campió, juga-
rà les semifinals de la Copa 
contra la Damm, avui a Mar-
torell.

Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre

El partit serà 
transmès per Canal 

Terres de l’Ebre, 
diumenge 23 h

Els germans Cid 
fitxen amb el 

Girona
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ALL 
CREMAT

INGREDIENTS (2 persones):  
• 500 gr de peix tipus congre, 
rap (durillo, dels que se solen 
utilitzar en els suquets po-
tents)
• 7 grans d’all
• 4 tomàquets madurs
• 300 gr de patates 

PREPARACIÓ:
Sofregiu els alls laminats fins que 

estiguin ben marrons, els reserveu 

i en el mateix oli hi tireu el tomà-

quet ratllat. Sofregiu-lo bé, tireu-hi 

les patates tallades a daus i aigua 

fins a cobrir-ho bé. Després d’apro-

ximadament uns quinze minuts, 

hi afegiu el peix, tallat a rodelles i 

salpebrat, i una picada amb els 

alls que havíeu reservat i unes 

avellanes (o només amb els alls, 

però recomanem l’opció avella-

nes), dissolta amb una mica d’ai-

gua o del suc de la cocció. Feu 

que la picada es reparteixi bé en-

tre el suquet i que el peix estigui 

cobert o parcialment. 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

El teu sistema 
nerviós pot estar 
més excitat que de 
costum. Escriure 
serà una allibera-
ció. Pel que fa a 
l’economia, per fi 
agafes les rendes i 
et poses al dia.

aquari
21/01 al 19/02

Si volies pintar la 
casa, aprofites els 
dies de més llum i 
calor. La tensa rela-
ció amb una dona 
de la família, entra 
en una etapa de 
pactes i diàleg més 
empàtic.

sagitari
23/11 al 21/12

Si pensaves a 
canviar de feina, 
pots tenir diverses 
opcions entre les 
quals escollir. En 
l’amor, no manquen 
persones interessa-
des, però tu t’has 
tornat més selecte.

escorpí
24/10 al 22/11

L’exparella pot de-
manar-te una nova 
oportunitat, però 
tu ja estàs en una 
altra història. Reps 
un missatge d’allò 
més enigmàtic per 
una xarxa social o 
aplicació.

balança
24/09 al 23/10

Algunes obliga-
cions poden fer-te 
postergar una cita 
romàntica. Si és el 
cas, cerca alterna-
tives. Somnies a 
fer vacances i de 
moment et regales 
una escapada.

àries
21/03 al 20/04

Si estaves trist o en-
caparrat, una bona 
amistat t’ajudarà a 
aixecar l’ànim amb 
les seves xerrades 
i bromes. Una 
sortida al camp o la 
muntanya, t’anirà 
molt bé.

cranc
22/06 al 23/07

Estàs força sensible i 
captes petites coses 
que normalment 
ignores. T’interes-
ses per algun tipus 
d’inversió o sobre 
com augmentar el 
saldo del compte 
corrent.

verge
24/08 al 23/09

T’enfoques en 
qüestions laborals i 
si vols avançar t’has 
de posar al dia. 
Cuida l’esquena i 
no portis un excés 
de pes. Ets molt 
autònom, però 
deixa’t ajudar.

taure
21/04 al 21/05

Assumeixes la teva 
vida sentimental i si 
no estàs a gust amb 
la parella, valores 
deixar-ho. Però si 
actualment estàs 
solter, comença una 
forta atracció per 
algú.

peixos
20/02 al 20/03

No dubtes en 
plantar cara a algú 
de l’entorn diari, 
que abusa de la teva 
confiança. Pots ha-
ver sentit decepció 
amb una amistat, 
però no deixis que 
t’afecti més.

lleó
24/07 al 23/08

Et sents responsable 
d’un fet relacionat 
amb el teu passat. 
Està bé ser-ne 
conscient, però no 
et torturis. Si tens 
un negoci a internet, 
vius una etapa d’ex-
pansió.

bessons
21/05 al 21/06

Al sector professio-
nal segueixen els 
dubtes i no goses 
prendre decisions. 
Si tens una vena 
artística, s’activa la 
creativitat i dedi-
ques més temps al 
teu talent.

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:

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES    · INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
Interessats, trucar al  617 702 159

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

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

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

610203325.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

AMPOSTA 
Solars en venda a Pla 

d’Empuries. Molt 
econòmics. 674355349

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

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

independent equipada, 
lavabo amb dutxa reformat, 

hab. doble i hab ind.
661707383

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda 

solar urbà cantoner.
674 35 53 49

(Només WhatsApp)
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Quan llegeix partitures, sent els sons?
Arriba un moment en la formació d’un pianista que la partitura 
només és un vehicle, quan la llegeixes ja sents els sons i saps com 
sonarà abans de tocar-la.

I de les partitures per orquestra? Quina seria la veu principal 
que escoltaria?
Una partitura d’orquestra és molt completa, escoltes moltes veus, 
molts colors, és un tot.

La metodologia per aprendre a tocar el piano ha evolucionat? 
Sí, i tant. Sempre surten noves maneres, com a pedagogs sempre 
hem d’estar al dia i fer formació continuada encara que després 
esculls el que més t’interessa i fas el teu propi mètode.

Per a vostè quina seria l’obra més complicada per interpretar 
al piano?
No m’ho plantejo, diuen que el concert núm. 2 de Rakhmàninov.

I quin seria l’autor més difícil d’interpretar?
En podria dir varis: Bach, Liszt, Rakhmàninov...

A part de respectar les partitures, creu que el toc personal 
del/a pianista és necessari?
Crec que és gairebé impossible que qualsevol pianista no tingui el 
seu toc personal, però es pot ser fidel al compositor igualment.

C r e u  n e c e s s a r i  t e n i r  u n e s  n o c i o n s  d ’ h i s t ò r i a  p e r 
conceptualitzar la interpretació d’obres escrites durant els 
períodes barroc, clàssic, romàntic o modern?
Penso que com més saps de l’obra que interpretes millor serà el 
resultat.

El piano és un instrument de percussió (depenen de com 
colpegem sona diferent) o un instrument de cordes (el teclat 
fa vibrar les cordes del piano)?
El piano és un instrument de corda percudida.

En l’aprenentatge del piano, hem de privilegiar la tècnica, o la 
musicalitat?
És una simbiosi entre les dos.

Quin tipus de consell donaria als joves intèrprets d’avui?
Que disfrutin molt del que fan, i que lluitin pels seus somnis.

Aprendre piano a l’edat adulta..., també es necessita solfeig?
(riu) Bé, el solfeig sempre és necessari, crec que s’ha d’aprendre a 
ensenyar el solfeig i que els alumnes aprenguin a disfrutar-lo.

Petites curiositats:

TORNA TOCA’M
DEL 17 AL 19 DE JUNY A TORTOSA 

Amb l’inici de l’estiu i 
per celebrar lo Dia de 

la Música, Toca’m omplirà 
els carrers de Tortosa de 
música, sons, melodies i 
harmonia. Toca’m és un 
projecte ideat pels pianistes 
Manel Miró i Maria Lombarte, 
fundadors del duet Àmarim i 
de l’Espai LaBinota, on Maria 
és la directora i Manel és el 
pianista acompanyant dels 
Cors de LaBinota.

Parlem amb la codirectora del 
projecte, Maria Lombarte.

El piano, un instrument d’inte-
rior, que en aquests dies sor-
tirà per estar present a places 
i carrers de Tortosa, per què 
heu escollit el piano?
El piano és el nostre instrument, 
hem crescut amb ell i ens ha 
acompanyat tota la nostra vida. 
Un dels nostres objectius és 
apropar aquest instrument a tota 
la població, per això el trèiem al 
carrer per donar-lo a conèixer a 
tota la societat. 

Quins són els llocs escollits 
per les actuacions?
Hem escollit llocs emblemàtics 
de la nostra ciutat i amb un valor 
patrimonial important, com són 
el Claustre dels Reials Col·legis, 
les Places d’Espanya, de la 
Catedral, de l’Àngel, dels Dolors, 
al Parc Teodor González, al Pont 
Roig i l’Embarcador.

Una combinació d’intervencions 
amb una dotzena de pianistes de 
renom i actuacions d’estudiants 
i d’amateurs.
Volem que el  TOCA’M sigui un 
esdeveniment cultural  impor-
tant per la nostra ciutat, on tot-
hom tingui cabuda i tothom pu-
gui gaudir de l’instrument, tant 
els pianistes amateurs, com els 
aficionats, professionals...

I també un homenatge al 
músic, compositor i mestre 
Felip Pedrell.
Sí, aquest any del centenari de 
la mort del gran músic Tortosí 
el TOCA’M realitzarà un concert 
de la soprano Montserrat Bella 
amb el pianista Daniel Ruiz on 

interpretaran peces de Felip 
Pedrell i dels seus deixebles. 
A banda alguns dels pianistes 
del  TOCA’M interpretaran dins 
del seu programa de concert 
algunes peces de Pedrell.

Toca’m també  inclou  un ves-
sant social.
Volem arribar als sectors més 
vulnerables i portar-los la mú-
sica del piano, el TOCA’M esta-
rà a l’Hospital Verge de la Cinta, 
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a l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús i a la residència L’Onada.

I la primera trobada de 
pianistes d’escoles de música 
de les Terres de l’Ebre.
La primera trobada TOCA’M de 
pianistes de les escoles de mú-
sica de les Terres de l’Ebre. Hem 
volgut donar aquest espai als 

alumnes de piano de les dife-
rents escoles, per compartir el 
que estan fent i l’aprenentatge 
del piano.

Totes les actuacions són gra-
tuïtes. On es poden consultar?
Tots els concerts són gratuïts, es 
pot consultar tota la informació 
a la web: www.tocam.cat


