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Revetlla amb precaució
L

a Revetlla de Sant Joan esdevé el tret de sortida a les festes estiuenques relacionades amb el foc. És per això que cal tenir
en compte una sèrie de consells a seguir per minimitzar riscos, evitar accidents i, molt important, incendis. Pel que fa a la
previsió turística pel pont, cal dir que la valoració és força satisfactòria. P3

“

”

Stop
Homofòbia

L’Ajuntament de Tortosa condemna les pintades de caràcter
homòfob i de to amenaçant que es van fer al pas
de vianants situat al davant de l’escola de Sant Llàtzer, al punt on
està pintat l’arc de Sant Martí com a símbol d’integració de totes les
persones LGTBI.
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La UD Jesús i Maria
és equip de
Segona catalana
La retirada de la Floresta comporta l’ascens del Jesús i Maria
a Segona i del Xerta a Tercera. El Jesús i Maria jugarà al grup
d’equips de Tarragona.
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a votació ha estat històrica,
tot i que el procés iniciat
encara ha de passar per
diversos passos institucionals:
el Parlament Europeu ha votat
el final del motor tèrmic per al
2035. En aquesta data, a banda
d’alguns productes de nínxol,
no hi haurà més cotxes nous
o furgonetes que funcionin
amb gasolina o dièsel; no es
permetrà.
Fins i tot la mobilitat híbrida estarà prohibida! Només quedaran
vehicles elèctrics o d’hidrogen.
La gasolina es reservarà per a
camions, maquinària per la construcció i maquinària pesant.
És una de les maneres de respondre a l’emergència climàtica.
L’any 2050, la gasolina o el gasoil

La mobilitat en un punt d’inflexió
haurien d’haver desaparegut de la
nostra vida quotidiana pel que fa
a la mobilitat individual. Diversos
països ja estan anticipant aquests
terminis. A Noruega, que té grans
recursos hidroelèctrics, la majoria de vehicles nous (68%) són
impulsats per un motor elèctric.
La decisió del Parlament Europeu
té greus conseqüències i marca un punt d’inflexió: el motor
tèrmic ha marcat l’expansió de
l’economia mundial durant uns
cent cinquanta anys. El petroli
forma part d’una lògica de capitalització de mercat –es pot
emmagatzemar– i, per tant, encaixa perfectament en la dinàmica del capitalisme. La transició a
l’energia de xarxa, molt més descentralitzada, contribuirà pro-

fundament a remodelar el nostre entorn i els nostres hàbits en
matèria de mobilitat. Què passarà
amb el futur de les estacions de
servei? Sens dubte, els nostres
viatges seran més fragmentats...,
s’hauria de recuperar la capacitat
de transportar un vehicle amb
tren per fer llargues distàncies?
Però sobretot, la mobilitat suau o
el transport públic descongestio-

naran les nostres ciutats inundades per vehicles privats.
Estem preparats per a aquesta
revolució copernicana? Estaria
bé que el nostre país anticipés
aquests avenços perquè, en cas
contrari, els tindrà imposats des
de l’exterior, cosa que difícilment
afavoriria una adaptació del teixit
industrial i generaria, inevitablement, una certa disrupció social.

Noves tecnologies aplicades al tractament
de la Diabetis Tipus I en adults a l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
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a Fundació Vicente Ferrer
alerta del col·lapse del
canvi climàtic després de la
pitjor onada de calor a l’Índia
en 122 anys i urgeix a actuar
ja per impedir-ho.
Per aquest motiu està llançant la
campanya Emergència Climàti-

ca per tal de recollir signatures
i exigir a l’ONU mesures urgents
que evitin el risc per a la salut
i el medi ambient. L’any 2050
uns 200 milions de persones
necessitaran ajuda humanitària
a causa del clima extrem i dels
desplaçaments.

l juliol del 2018, el Servei
d’Endocrinologia i Nutrició
de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta va incorporar a
la seva cartera de servei els
dispositius de monitoratge
de glucosa intersticial en
pacients amb diabetis tipus
1, d’acord amb la inclusió
d’aquests sistemes a la cartera
de serveis del CatSalut.
El procediment, inicialment es
feia en sessions grupals, i actualment es fa amb dues sessions
per pacient: una grupal i una individual.

La primera sessió grupal, de 3
hores de durada, inclou el repàs de la dieta, l’explicació de la
dieta per racions i de la lectura
nutricional d’etiquetes, formació tècnica sobre els moni-

Ambdues sessions les realitzen
l’equip d’infermeres educadores del Servei d’Endocrinologia
i Nutrició de l’HTVC. Posteriorment, el pacient té visita amb
l’endocrinòleg.
S’utilitzen dos tipus de monitors.
Per una banda, el monitoratge
continu de la glucosa (MCG)
que mostra a temps real el valor
de glucèmia intersticial, així com
la direcció i la velocitat de canvi
d’aquesta, mitjançant fletxes de
tendència. Es pot fer servir tant
amb múltiples dosis subcutànies, com integrat a teràpia amb
infusió contínua subcutània
d’insulina. Pot requerir calibratge i porta sistemes d’alarmes
d’hipoglucèmia i hiperglucèmia,
que en cas d’arribar a l’objectiu
establert avisarà al pacient.

en portada
MÉS NOTÍCIES
AJUTS
El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, ha anunciat
que el Govern mobilitzarà
“40M€ d’ajudes al sector
agrari per pal·liar les pèrdues
ocasionades per les gelades
del passat mes d’abril i donar
liquiditat a les empreses”.
La consellera Teresa Jordà
ha remarcat que “el Govern
està al costat dels pagesos i
les pageses” perquè “no ens
podem permetre perdre ni una
sola hectàrea ni cap explotació
agrària ni ramadera més”.

ACCIÓ CLIMÀTICA
Acció Climàtica concedeix prop
de 4 M€ en ajuts a la indústria
agroalimentària de Tarragona
i les Terres de l’Ebre. Són ajuts
adreçats a la transformació i
comercialització d’aliments i a
la mitigació del canvi climàtic
en la transformació d’aliments.
Els 16 beneficiaris de l’ajut
duran a terme inversions per
valor de 20,5 milions d’euros.

SOCIALISTES DE
L’EBRE
El PSC ha proclamat aquest
dissabte al nou candidat a l’alcaldia de l’Ametlla de Mar. Es
tracta de Xavier de la Fuente,
primer secretari de l’agrupació
de l’Ametlla de Mar, bomber
de professió i té cinquanta-cinc anys. D’altra banda, la
portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Alcanar Neus Sancho
ha estat escollida candidata
a l’alcaldia per a les properes
eleccions municipals del 2023
per l’agrupació socialista
d’Alcanar.
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SANT JOAN
Gaudir de la Revetlla amb prudència
La Revetlla de Sant Joan esdevé el tret de sortida a les festes
estiuenques relacionades amb
el foc. És per això que cal tenir
en compte una sèrie de consells
a seguir per minimitzar riscos,
evitar accidents i, molt important, incendis.
I és que un hivern molt sec i els
episodis de calor han estat la
recepta perfecta per disparar el
risc d’incendi. Per això, és molt
important, a banda de les accions dutes a terme en relació a
la prevenció i vigilància, complir
les següents prohibicions: Prohibit encendre cap tipus de foc,
llençar petards ni focs d’artifici
a qualsevol punt situat a menys
de 500 metres del bosc, només
excepte la utilització de fogons
de gas i barbacoes d’obra amb
mataguspires a les zones urbanes. Només de forma excepcional, es poden realitzar
determinades activitats sempre
amb autorització prèvia del De-

partament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural. En
cas de perill d’incendi extrem se
suspenen totes les excepcions i
autoritzacions.
Una altra qüestió a vigilar és
l’increment de casos de covid al
nostre territori. Ahir dimecres al

Verge de la Cinta, hi havia 9 persones ingressades a planta per
covid, 6 a semicrítics i 3 a l’UCI.
En tot cas, la previsió turísitica
per al pont és bona i les dades
recorden les del 2019. Per tant,
a gaudir de la Festa però amb
prudència.

L’ocupació turística
per este pont de Sant
Joan recorda la del
2019

Deltebre Dansa torna amb
tot el seu potencial i més alumnes que mai
250 alumnes, 16 professors,
30 companyies i 13 nits d’espectacles. Són les xifres del
contundent retorn del festival
Deltebre Dansa, un referent
internacional de les arts escèniques, que ha resistit a dos
anys complicats, el 2020 sense celebrar-se i al 2021 suspès poc després d’arrencar.
Enguany tornen els espectacles a la carpa, on passen 900
espectadors cada nit, les propostes innovadores de les últimes tendències digitals, torna la nit del circ, l’espectacle

creat per ballarins amateurs
del municipi, i es recuperarà
fins i tot la improvisació als
arrossars, activitat aturada des
de feia moltes edicions. Les
entrades estan a la venda a la
web de Deltebre Dansa, que
s’inaugura el 4 de juliol amb
‘L’Exèrcit de la llum’, de Brodas Bro.

250 ballarins i 13
nits d’espectacle

El perellonenc Josep Pallarès pren possessió com a nou rector de la URV:
“volem consolidar la Universitat com el motor social i econòmic del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Penedès”
Josep Pallarès ha pres possessió com a nou rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en
un acte celebrat al Paranimf.
La rectora sortint, María José
Figueras, li ha lliurat el bastó
de comandament i la medalla
de rector com a símbols d’autoritat. En l’acte hi ha participat
la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis.

Pallarès ha apostat per consolidar la institució “com a motor
social i econòmic del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre
i el Penedès”. Entre els seus
grans objectius també hi ha assegurar el millor sistema d’educació superior per al territori i
fomentar el sentiment de pertinença a la URV.
(ACN)

El rector i els membres
del Consell de Direcció
han pres possessió
del càrrec en un acte
presidit per la consellera
d’Universitats i Recerca,
Gemma Geis
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MÉS NOTÍCIES
FESTES DE
FERRERIES
Ferreries està de festa. Avui
dijous a les 20 hores, tindrà
lloc la rebuda de la flama del
Canigó al recinte de festes i
crema de la foguera a càrrec
dels Diables Llampc Nois.
40+2 aniversari de l’AAVV Ferreries Sant Vicent. Els Reguers
també celebra, aquesta cap de
setmana, eles seues festes.

FESTIVAL PROTO
El 2n festival Proto tindrà lloc
del 20 al 30 de juliol. Comptarà
amb una part formativa i amb
un seguit de concerts oberts a
la ciutadania.

MOSTRA DE JAZZ
La 29a Mostra de Jazz de
Tortosa se celebrarà de l’1
al 16 de juliol i recupera els
artistes internacionals. Mike
Stern, Dennis Chambers, Pepe
Rivero o Soul Teller, caps de
cartell d’un certamen amb una
trentena de concerts.

tortosa

ACTUALITAT
Condemnem les pintades homòfobes
al barri de Sant Llàtzer
L’Ajuntament de Tortosa condemna les pintades de caràcter
homòfob i de to amenaçant que
s’han dut a terme al pas de vianants situat al davant de l’escola
de Sant Llàtzer, al punt on està
pintat l’arc de Sant Martí com a
símbol d’integració de totes les
persones LGTBI. Els fets ja s’han
posat en coneixement de la Policia Local de Tortosa per tal que
puguen ser investigats.

L’Ajuntament
ha activat una actuació
per a esborrar la
pintada amenaçadora
i per a restituir l’arc de
Sant Martí
A la foto superior, la pintada homofoba al pas de vianants davant de l’Escola de Sant Llatzer. A la de baix, xiquets i
xiquetes rebutjant l’acte vandàlic. El pas de vianants es va repintar posteriorment.

Kronospan escull els primers treballadors de manteniment i
producció per a la planta de Tortosa
La multinacional de la fusta
Kronospan comença a contractar els primers treballadors
per a la planta de Tortosa, una
quarantena d’operaris de manteniment i producció que s’incorporaran ara al juliol, però la
companyia es preveu produir
el primer tauler de fusta a final
d’any i caldrà tancar almenys
150 contractes de treball els
pròxims mesos. Les entrevistes

als primers noranta candidats
–la majoria homes de mitjana
edat- es fan a la delegació del
Govern. Empresa i Treball i el
SOC es preparen per oferir, si
cal, formació específica si costa cobrir alguns perfils laborals,
com pot passar amb els operaris de maquinària pesant. Els
candidats celebren l’oportunitat laboral que suposa l’arribada
de la multinacional. (ACN)

El SOC reforçarà la
formació si hi ha
dificultats per cobrir
vacants concretes,
com operaris de
maquinària pesant

Junts per Tortosa reivindica “la transformació de la ciutat durant els últims 15 anys”
Des del 2007 fins a dia d’avui,
Tortosa ha viscut una transformació molt important. “No
només a nivell urbanístic, sinó
també en l’àmbit social i en
l’àmbit municipal en el qual
s’ha fet un avenç molt important pel que fa a les finances
de
l’Ajuntament. Aquest període
ha coincidit amb els governs
encapçalats per la gent de
Junts per Tortosa, que ara es
reivindica com l’única formació amb la capacitat per dur
a terme accions ambicioses
sense descuidar les accions
de petit abast que també tenen incidència en els tortosins
i tortosines”. Segons nota de
Junts, ara, l’equip que encap-

çala Meritxell Roigé vol “posar
en valor tota la feina duta a terme en els darrers 15 anys fent
evident una exhaustiva i impressionant transformació de Tortosa, en tots els àmbits, barris
i sectors. Es tracta d’un recull
d’algunes de les centenars d’actuacions dutes a terme els
darrers quinze anys, primer
amb l’alcalde Ferran Bel i ara
amb l’alcaldessa Meritxell Roigé al capdavant de la ciutat. Hi
ha grans obres que han transformat completament la ciutat,
però també altres d’un format
més reduït o de millora continuada de la via pública”, ha detallat
Roigé que, a més, ha destacat
“la captació d’empreses com
Decathlon, Leroy Merlín, Kro-

“Hi ha grans obres que han transformat
completament la ciutat, però també altres d’un
format més reduït o de millora
continuada de la via pública”

nospan i Florette, que han estat possibles per la industrialització dels polígons Catalunya
Sud i la urbanització dels portals d’entrada a la ciutat, que
generen oportunitats i llocs de
treball a la nostra ciutat”.

amposta
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SUCCESSOS BÀSQUET FEMENÍ
Un detingut
per robar a
l’interior d’un
cotxe
La policia local d’Amposta va
detenir la matinada d’aquest dimarts un home de 20 anys per,
suposadament, cometre un robatori amb força a l’interior d’un
vehicle. El jove va ser vist per un
veí mentre es trobava a l’interior i aquest va alertar la policia.
Quan els agents van arribar al
lloc ja havia fugit però el van
poder localitzar en un carrer
proper. En l’escorcoll se li van
localitzar diversos objectes que
van ser reconeguts pel propietari del vehicle saquejat. Segons
la policia local, l’arrestat ja havia
protagonitzat una altra incidència dues hores abans quan havia intentat ocupar un immoble
al barri del Grau; una ocupació
que es va poder evitar arran la
intervenció d’agents del mateix
cos. (ACN)

Rècord d’inscripcions al
Campus Winners

Més d’un centenar d’esportistes es reuniran a Amposta per
participar en el Campus Winners de bàsquet femení, del 10
al 31 de juliol. Aquest 2022, el
campus d’alt rendiment compleix deu anys, vuit dels quals
al Centre de Tecnificació Terres
de l’Ebre d’Amposta. “Els aniversaris són importants per poder parar i mirar el recorregut
fet i, en aquest cas, el Campus
Winners encaixa perfectament

amb el que defensem com a
ciutat: la pràctica de l’esport
per promoure una societat més
sana i diversa, per això també
treballem per la promoció de
l’esport femení”, deia l’alcalde,
Adam Tomàs. Aquesta edició
compta amb el patrocini de
l’empresa Remsa, gràcies a la
qual l’Ajuntament pot seguir
potenciant la marca Amposta
Ciutat Esportiva, en aquest cas
al Campus Winners.

JOVENTUT
Activitats
d’Estiu
Jove
La regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Amposta ha
preparat activitats formatives i
de lleure, així com tallers i sortides al programa d’Estiu Jove
2022, que tindrà lloc del 4 al 20
de juliol.
“Amb aquestes activitats volem complementar el temps
de lleure d’aquelles persones
joves que es troben en unes
franges d’edat on ja no poden anar a les estades d’estiu,
però que tenen temps lliure o
vacances”, afirmava l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs. L’alcalde recordava que “el col·
lectiu jove és dels que més ha
sofert durant la pandèmia, per
això des de les administracions
tenim el deure de revertir una
mica aquesta situació”.
Tomàs també destacava que,
des de l’any passat, la partida
pressupostària destinada a les
activitats per al jovent s’ha incrementat més d’un 40%.

5

ALCANAR
BREUS
** UNA DONA detinguda i
2.000 euros comissats en un
operatiu contra el narcotràfic a
Amposta, efectuat la setmana
passada. Els Mossos van
detectar fa mesos la reactivació
d’un punt de venda al carrer
Canovas.
** LA FIRA DEL CONSUM
CONSCIENT D’AMPOSTA
satisfà els organitzadors i
paradistes. No obstant, els
organitzadors obren la porta
a un canvi de data: “la intensa
calor viscuda al recinte firal ens
fa valorar si de cara a la pròxima
edició, podem buscar una
data que invite més a passejar
i a fer els diferents tastos
programats”.
** ENVELLIMENT ACTIU
AMPOSTA, la campanya que
identificarà totes les accions en
relació amb les persones grans.
Del grup de treball en formen
part l’àrea de Serveis Socials,
l’Hospital Comarcal, el CAP, la
Residència de gent gran i el
Centre de dia.
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L’AMPOLLA

GALP MAR DE L’EBRE

Festes Majors de
Sant Joan 2022

El tret de sortida oficial de les
Festes Majors de Sant Joan
2022 va ser amb el pregó de
Festa Major, que aquest any
va anar a càrrec de l’ampollera
Laia Sedó, estudiant i futbolista de la William Carey University de Missisipi (EUA). També
va fer-se la proclamació de la
Reina de Festes, Reina Infantil, pubilles, pubilletes, hereus
i quintos (es va fer ahir perquè
dimarts es va ajornar l’acte
per la pluja). Avui dijous 23 de
juny, a les 20.30 hores, com
ve sent tradició des de fa uns

anys, s’anirà a buscar la Flama
del Canigó. El punt de trobada serà al Club Nàutic Ampolla,
on estaran les dones remeieres, la portadora de la Flama,
que aquest any serà l’actriu
Vicky Luengo, i les pubilles de
l’Associació de Dones. A les
21.30 hores, la Reina de Festes
i la Reina Infantil encendran la
foguera de Sant Joan a la platja
de les Avellanes. El punt final a
les Festes Majors de Sant Joan
2022 el posarà el diumenge 26
de juny, a les 23 hores, la mascletada de fi de festa.

Costes regenera de sorra les
platges urbanes de l’Ametlla

Jornada de promoció del
Musclo i l’Ostra Del Delta al
Mercat de la Boqueria

El GALP Mar de l’Ebre ha participat aquest dilluns
a un
showcooking al Mercat de la
Boqueria de Barcelona per tal
de promocionar el musclo i
l’ostra del delta de l’Ebre. L’acció, que s’ha realitzat amb la
Federació de Productors de
Mol·luscs del Delta de l’Ebre
(FEPROMODEL) ha consistir en
l’elaboració de dos receptes
on l’ingredient ha estat l’ostra
i el musclo del Delta.
Les receptes les han elaborat
Teima Caballé del Restaurant
Sol de l’Ampolla i Aida Reverté, del Restaurant les Palmeres
de les Cases d’Alcanar. L’acte,
realitzat al cor del Mercat de
la Boqueria ha comptat amb la
participació del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible Sergi Tudela, del

president del GALP Eusebio
Rosales i del president de FEPROMODEL Álvaro Acero entre d’altres.
“L’aqüicultura del musclo i ostra representa un part important del GALP Mar de l’Ebre,
que es alhora un tret diferencial del nostre territori. Amb
aquesta acció donem a conèixer la qualitat del producte de
les nostres badies i la feina que
fan els aqüicultors del Delta. ”
ha expressat el president del
GALP Mar de l’Ebre Eusebio
Rosales. El gerent del GALP
Mar de l’Ebre Joan Alginet ha
afegit que “FEPROMODEL ha
contribuït a l’èxit de model i
de resultats del GALP Mar de
l’Ebre perquè els models de
governança son un instrument
útil que serveix per unir esfor-

L’acció va consistir
en l’elaboració de dos
receptes on
l’ingredient va ser
l’ostra i el musclo del
Delta
ços i posar en valor tota la riquesa del mar”. Per altra banda
el president de FEPROMODEL
Álvaro Acero ha fet una valoració molt positiva de la campanya del musclo d’enguany i
que estan en plena temporada
de comercialització i ha agraït al GALP l’acció de promoció
que ha dut a terme.

Camarles: Festa Major de Sant Joan, dels Lligallos
El servei provincial de Costes de Tarragona del Ministeri
per a la Transició Ecològica i
el Repte demogràfic ha començat aquest dimarts els
treballs de reposició de sorra a les platges urbanes de
l’Ametlla de Mar. L’objectiu
és que les platges estiguin a
punt per a l’inici de la temporada de bany, tot i que aquest
any i a causa de la calor, la
temporada ha començat més
aviat i ja fa dies que les platges estan plenes. Després

d’una primavera amb molts
temporals que les han deixat
sense sorra en molts punts, el
propòsit és reparar, en bona
mesura els danys causats pels
temporals marítims, de vent i
pluja, produïts els mesos de
març i abril de 2022.
A l’Ametlla de Mar s’actua a
les platges de Pixavaques,
l’Alguer i Cala Pepo.
El Ministeri per a la Transició Ecològica hi destinarà 1,5
MEUR a la costa tarragonina.
(La Cala Ràdio)

Durant els dies de la festa
major dels Lligallos, a Camarles, s’organitzen activitats per a tots els públics i
gustos: des de jocs infantils
fins a correbous, àpats populars, actuacions musicals,
balls i cercaviles, sense oblidar les tradicions religioses.
Dos dels nuclis de població
de Camarles, el Lligallo del
Roig i el Lligallo del Gànguil,
celebren la festa major a final de juny, en honor a Sant
Joan.
S’organitzen nombroses activitats, tant religioses com

lúdiques i culturals.
Entre les religioses destaca la
missa, la processó i l’ofrena
floral. Altres actes rellevants

són el nomenament de pubilles, els balls, els jocs infantils, els àpats populars i
els bous.

anunci
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L’ALDEA

BENIFALLET

L’Ajuntament
s’il·luminarà per la
revetlla de Sant Joan

L’Ajuntament de l’Aldea, amb
motiu de l’arribada de la revetlla de Sant Joan, estrenarà
nova il·luminació per la façana
principal de l’edifici. L’Empresa
aldeana Emotions Lighting Design Studio ha instal·lat 4 projectors LED de 120 w que faran
que l’Ajuntament, gràcies a les
noves tecnologies, s’il·lumini
amb una àmplia gamma de colors.
Fins a 26 actes anuals estaran
programats perquè la Casa de
la Vila llueixi segons els esdeveniments
commemoratius
de la població: 21 d’Abril, Dia
internacional de la Dona, Dia
Mundial de la Salut o la Diada
Nacional de Catalunya entre
d’altres, es reflectiran amb els
colors adients a la façana.
Berta Royo Regidora de Foment a les Persones: “El dia 23
de Juny per la nit, la façana de
l’Ajuntament lluirà els colors de
l’Aldea i, a partir d’aquesta nit,
ho farà totes, il·luminant cada
data commemorativa de l’any
amb els seus colors més re-

baix ebre

presentatius. Seguim innovant
i modernitzant l’Aldea amb
aquesta nova tecnologia que
segur donarà vida i ens ajudarà
a recordar d’una manera diferent aquestes dates tan significatives”.
La primera posada en escena tindrà lloc avui dijous 23
de juny, revetlla de Sant Joan,
quan l’Ajuntament lluirà amb
els colors de la bandera de l’Aldea.
Els obsolets focus amb un gran
consum energètic que estaven
a la façana, s’han canviat per
pantalles LED d’última generació, tant per l’estalvi, com perquè la casa de tots llueixi com
es mereix.

Hi haurà una
programació perquè la
Casa de la Vila llueixi
diferents colors segons
els esdeveniments
que se celebrin

Festa de la Plantada 2022

Diumenge 26 de Juny i després de dos anys sense poder realitzar-la amb tota la seua plenitud, arriba la festa de la plantada a
l’Aldea. 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”. La Venda de tiquets per la degustació dels arrossos
aldeans es podran adquirir a les oficines municipals fins les 14h
d’avui dijous 23 de juny, o bé a l’estand de l’Ajuntament el mateix
dia de la Plantada.

“Cor de l’Ebre, riu i cultura”
“Cor de l’Ebre, riu i cultura” és
la proposta amb què l’Ajuntament de Benifallet arrencarà la
temporada turística d’aquest
estiu, una iniciativa a la qual
voldria incorporar tots els municipis de la comarca per marcar conjuntament el calendari
turístic anual. En aquesta edició es vol sobretot potenciar i posar en valor els actius
patrimonials del poble amb
un seguit d’actuacions que
volen ser un festa i alhora un
reconeixement. Aixi, dissabte
i diumenge al matí es realitzaran quatre visites úniques al
poblat ibèric del Castellot de
la Roca Roja, ja que estaran
guiades per Quico el Célio, el

Noi i el Mut de Ferreries. Una visita guiada al poblat al qual s’hi
arribarà amb el Llagut. A més,
la proposta coincideix amb la
inauguració del nou espai lúdic, firal i esportiu del municipi,
el Centre Polivalent de Benifallet, que serà demà divendres 24
a les 19 h. En acabar, actuació
d’Albino Tena.

Arrenca la temporada
turística i coincideix
amb la inauguració,
demà divendres (19h),
del Centre Polivalent de
Benifallet

montsià
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AJUNTAMENT FUNDACIÓ PLEGADIS
Assemblea
Festa de la Plantada de l’arròs
informativa
de la Ràpita
ciutadana a la
Ràpita

Dilluns, l’Ajuntament de la Ràpita va celebrar l’Assemblea informativa ciutadana: tres anys de
legislatura, on el govern municipal va tenir “l’oportunitat de retre comptes i donar explicacions
en un exercici de democràcia i
transparència”.
El públic assistent a l’Auditori
Sixte Mir va compartir amb l’alcalde i els regidors del consistori
les seves reflexions, suggeriments i queixes.

Diumenge passat, a la Fundació
Plegadis, es va celebrar la Festa
de la Plantada de l’arròs d’enguany. Els assistents van participar activament en la plantada, entrant al camp i plantant
l’arròs. A més, van gaudir del
ventall d’activitats que la Fundació Plegadis ofereix: anellament d’ocells, visites a l’Aula, el
projecte Noctua...
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, va destacar “un esdeveniment que acaba combinant un moment identitari amb

un moment festiu i divulgatiu
com són els tallers que es van
poder fer durant la jornada”. Per
la seva banda, el coordinador
de la Fundació Plegadis, Sergi
Sales, va remarcar que “a banda
de participar activament en tot
el procediment de la plantada
de l’arròs, vam aprofitar per donar a conèixer les funcions que
tenen els arrossars com a part
bàsica dels ecosistemes deltaics
amb l’anellament d’ocells, la visita al sistema de caixes niu, entre altres activitats”.

MÓNFILMAT
Del 2 al 10
de juliol a
Amposta,
Tortosa i la
Ràpita
El mónFILMAT, el Festival Internacional de Cinema i Paisatge,
ha programat dotze llargmetratges i 28 curtmetratges que
giraran al voltant del concepte
de muntanya. La setena edició
se celebrarà del 2 al 10 de juliol i tindrà com a caps de cartells la pel·lícula ‘Cima’, ‘Lamb’,
i ‘Alcarràs’, que tancarà el certamen. Després de dos anys de
restriccions, el festival recupera l’espai Lo Casino d’Amposta,
com a seu principal i, per segon
any, també projectarà films a
Tortosa i La Ràpita. “Hem tancat un programa que inclou
pel·lícules nacionals i internacionals, de ficció, documental i
animació; i hem aconseguit la
paritat entre produccions dirigides per homes i per dones”.

9

ALCANAR
BREUS
** LA RÀPITA: torna el
vermut musical al Mercat,
aquest dissabte dia 25, a partir
de les 12 hores, amb l’actuació
musical de Lo Suís, Rosaleda
i Ruso.
Música en directe, vermut,
degustacions, tapes i
picadetes.
** DIUMENGE PASSAT, va
tenir lloc la X Trobada de
Carros i Cavalls a la Ràpita,
organitzada per la Penya
Eqüestre del municipi.
** SANT JOAN A LA RÀPITA:
exhaurides les taules per
celebrar la revetlla de Sant
Joan al Parc de Garbí.
“Tothom que vulgui assistir,
pot portar-se la taula i les
cadires. “Recordeu que els
tiquets per als entrepans es
poden adquirir a l’Auditori
Sixto Mir, el bar la Guardiola,
PIRSA de l’avinguda dels
Esports i al bar Kavak”.

10
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DELTA DE L’EBRE

ALCANAR

Campanya “distreta” i
bons resultats en el control
de mosquits adults en els
espais naturals

Tot i que no ha plogut com la
primavera passada, torna a ser
un estiu “distret” pel que fa a
la gestió del mosquit al delta
de l’Ebre. El COPATE ha iniciat aquesta setmana els tractaments als arrossars propers a
les zones urbanes, que ha aturat aquest dimecres per reforçar-los en els espais naturals a
causa de les tempestes. Es faran tres tractaments sobre els

SANT JAUME
“Ens movem
per l’Ela”
Sant Jaume d’Enveja acollirà el
pròxim dissabte dia 25 de juny
la primera edició de l’activitat
esportiva i solidària “ENS MOVEM PER L’ELA”
Des de l’Ajuntament s’ha comunicat que “ens agradaria
molt poder comptar amb la
vostra participació, per això us
animen des d’aquí a fer la vostra inscripció en qualsevol de
les modalitats. Us esperem el
dia 25 de juny a Sant Jaume
d’Enveja”. Es farà una travessa
nedant i, a més, hi haurà també
una cursa a peu, una caminada
solidària i una sortida amb Caiac. Tota la recaptació benèfica anirà destinada a combatre
l’ELA.
“Entre totes i tots ho aconseguirem. Anima’t!”.
“Podeu fer la vostra inscripció
de forma presencial, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL de Sant
Jaume d’Enveja, a la web, a la
pàgina: inscripcions”.

cultius fins al 15 d’agost, data límit que marca Acció Climàtica.
En total, es ruixaran 2.100 hectàrees i fins a 4.000 hectàrees
d’espais naturals, de les quals ja
n’han tractat prop de 1.500 i els
resultats són positius. El president del COPATE, Xavier Faura,
reconeix que el preu del servei
l’any que ve s’haurà de revisar
per l’encariment de les matèries primeres.

Joan Roig tornarà a ser l’alcaldable
d’Esquerra Republicana
L’actual alcalde d’Alcanar, Joan
Roig i Castell ha estat escollit
per Esquerra Republicana de
Catalunya com a candidat a les
eleccions municipals del maig
de 2023, just la setmana en
què es complien tres anys del
seu nomenament com a alcalde. En una assemblea on hi van
participar amics, simpatitzants
i militants, es va escollir per
unanimitat la seua candidatura, l’única que es va presentar.
A la trobada, Roig va recordar
que el mandat actual “ha estat
marcat per tres anys excepcionals i plens d’incerteses”, fent
referència als estralls produïts
pels aiguats al municipi, i la
gestió de la pandèmia. L’alcaldable es va comprometre
“a continuar superant reptes,
treballant amb la mateixa il·lusió del primer dia pel present i
el futur del nostre poble, ben
conscient de la responsabilitat que comporta ser el can-

didat d’Esquerra Republicana
a Alcanar”. Joan Roig, a més
d’alcalde i regidor de Cultura,
també és l’actual president del
Consell Comarcal del Montsià.
Amb una àmplia experiència de
govern, forma part del consistori canareu des de l’any 2011,
on ha dirigit regidories com
Participació Ciutadana, Salut,
Joventut o Gent Gran. Fisioterapeuta de professió, Roig

és postgraduat en Lideratge i
Governança per la UAB i està
cursant el grau universitari de
Ciències Socials a la UOC.

En una assemblea
es va escollir per
unanimitat la seua
candidatura

LA SÉNIA

MONTSIÀ

ALCANAR

Neteja de l’entorn del Riu Sénia

Intervenen
quatre xarxes
de caça
japonesa
i alliberen
47 ocells
capturats

Estrena del
documental
‘Arrels de Mar’

Pel municipi de la Sénia hi discorre el riu del mateix nom.
Aquest s’està descobrint a la
població, que sempre hi ha viscut d’esquenes. El fet de que
s’hagin acondicionat diversos
camins peatonals, que s’hagi
restaurat mediambientalment
una gran part de la seva llera
i que hi hagi hagut una gran
afluència de gent (causada pels
confinaments del COVID19), ha
fet que: s’hagi trobat una gran
quantitat de residus dipositats
al llarg dels anys per tot el seu
recorregut (i que l’espessa vegetació ha tapat) i que l’ús més
freqüent dels tolls d’aigua per
part de la població en general,
ha fet que hi hagi més quantitat

de residus d’origen recent dipositats al llarg del seu recorregut. L’Ajuntament de la Sénia
ja ha realitzat diverses campanyes de neteja, però encara
són insuficients per la quantitat de residus dipositats al llarg
dels anys.
Per aquest motiu s’ha engegat
aquesta actuació. S’ha netejat i
retirat els residus de l’espai del
riu Sénia, en concret a les zones del Toll dels Arenals, Timbes del Riu (des de la Timba
Marraixa fins la Font del Draper)
i Molí la Vella
Aquestes actuacions han consistit en la retirada de residus
(de forma manual), i portar-los
fins a un gestor autoritzat.

Membres del Servei de Protecció a la Natura de la Guàrdia Civil van localitzar dos homes caçant clandestinament
ocells fringíl·lids a l’àrea privada
de caça de Santa Bàrbara. Els
agents els van obrir diligències penals per la comissió d’un
delicte sobre la fauna per capturar espècies protegides i per
caçar en època de veda i sense
autorització. Les diligències es
van entregar al jutjat de guàrdia
d’Amposta. Als acusats, que van
intentar fugir, els van enxampar
aquesta setmana desenredant
ocells d’una xarxa vertical o japonesa.

Divendres, 17 de juny, al Club
Nàutic de les Cases d’Alcanar,
va tenir lloc l’estrena del documental Arrels de mar, una
pel·lícula documental dirigida
per Emanuel Munteanu i Laura
Vargas-Machuca que compta amb el suport econòmic de
l’Ajuntament d’Alcanar. El film
fa un retrat de l’univers mariner
a través dels testimonis de professionals de la mar de les Cases i d’altres municipis de les
Terres de l’Ebre i la Costa Daurada. Arrels de mar va endinsar
els espectadors en el món de
la mar i la seua gent mitjançant els testimonis i les històries d’aquells i aquelles que
d’alguna manera han trobat
la seua vocació a la mar. Passat, present i futur de la pesca
s’han unit per donar a conèixer
un dels oficis característic a
les Cases d’Alcanar i dels més
antics de la nostra societat.

ribera/terra alta
MÚSICA CLÀSSICA
El festival Riu Avall arriba
a la Ribera d’Ebre
Aquest mes de juny s’ha donat el tret de sortida a un nou
festival de música clàssica a les
Terres de l’Ebre, es tracta del
Festival Riu Avall. El certamen,
organitzat per l’empresa Darmósmusic Projects, va començar dissabte passat al bosc de
ribera d’Aldover on la formació Reflexes Tercet va oferir el
concert L’encant del barroc. El
certamen té la voluntat d’apropar la clàssica als pobles, per
això durant l’estiu continuaran
els concerts en cinc pobles de
la comarca de la Ribera d’Ebre.
Les properes cites seran dissabte 25 de juny (20h) a Garcia (Església Vella)
Amb Jesús Piñero (tenor), Núria Vila (soprano) i Josep Buforn
(piano): Gala Lírica. I dilluns 8
d’agost | 22:00h La Serra d’Almos (Pista Esportiva). Companyia de dansa La Clavellinera i
Banda Vila de Falset: La Petjada
d’Europa.
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MÓRA D’EBRE
Rubén Biarnés
serà el nou alcalde
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ALCANAR
BREUS
** 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.
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.
** BATEA: dissabte 2 de juliol
tindrà lloc el Sopar Medieval.

Al Plenari municipal de divendres
passat, Joan Piñol, alcalde de
Móra d’Ebre els darrers 11 anys,
va ratificar la seva decisió de renunciar al càrrec d’Alcalde i a
l’acta de regidor.

El certamen va
començar dissabte
passat al bosc de
ribera d’Aldover

Joan Piñol va ratificar
davant del plenari
la seua decisió de
renunciar al càrrec
d’alcalde

En el mateix acte Rubén Biarnés
ha assumit el càrrec d’alcalde accidental fins que no es faci efectiva la seva elecció com alcalde
en el termini de 10 dies que la
legislació de règim electoral preveu. Piñol (Junts) es va convertir
en l’alcalde l’any 2011 i, des de
llavors, ha governat amb majoria
absoluta. Va ser cap de l’oposició
entre el 2007 i 2011 i, prèviament,
regidor del 1993 al 2005. El batlle
ja va anunciar a principis de mandat que no repetiria i sosté que
“és l’hora del canvi”.

** HORTA: Obertura de la
piscina, demà divendres, d’11 a
14 hores i de 15 a 20 hores. Ahir
s’obria el servei de bar.
** CONSELL COMARCAL DE
LA TERRA ALTA ha renovat
un any més el conveni de
col·laboració amb Bici-ats Terra
Alta Club Ciclista. L’ens farà una
aportació econòmica al club per
contribuir al finançament de les
seves activitats i com a suport
a la promoció que els seus
integrants realitzen amb la incorporació de la marca turística
Terra Alta als seus mallots.

12
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terres de l’ebre

TIVENYS

DELTA

El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia les obres
de remodelació de l’EDAR
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha començat les obres
de remodelació de l’estació
depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Tivenys, una instal·
lació que renovarà completament el sistema de sanejament
de les aigües amb la instal·lació
d’un reactor biològic, un decantador de l’aigua depuradora
i un espessidor de fangs. Una
actuació que suposarà una inversió d’1,2 milions d’euros, finançada per l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), i que executa
la UTE Construcciones Rubau
SA i Agua, Residuos y Medio
Ambiente SAU. El president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Xavier Faura i l’alcalde de
Tivenys, Eladi Galbe, han visitat
les obres, que tenen una durada prevista de set mesos (tots
dos a la imatge).
“La remodelació de l’EDAR de
Tivenys posarà fi a una problemàtica que fa anys que s’arrossega”, ha manifestat l’alcalde,

de l’aigua de sortida de la depuradora, per la qual cosa es va
acordar l’aturada immediata de
l’abocament al medi. “Tota l’aigua residual s’havia de transportar en un camió cisterna fins
a l’EDAR de Tortosa-Roquetes”,
ha lamentat Galbe. Posteriorment, es va acordar la remodelació de la depuradora i la
construcció d’un col·lector de
sortida fins a un nou punt
d’abocament al riu Ebre. Un
col·lector que va entrar en funcionament el 2020, el mateix
any que el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l’ACA van signar
un acord per executar les obres
de remodelació de l’EDAR per
tal de garantir-ne el correcte
funcionament.
que ha recordat que la construcció de la depuradora actual
es remunta al 2009, però amb
un sistema de funcionament
que no s’adequava a les aigües
residuals, ni a les condicions

climàtiques del municipi.
El Consell Comarcal del Baix
Ebre va rebre l’EDAR de Tivenys
i dues estacions de bombament el 2017, però la instal·lació no complia amb la qualitat

Inversió d’1,2 milions
d’euros

Premi
Encicla’t
El projecte d’instal·lació d’enllumenat solar al Camí Natural de la Via Verda de la Val de
Zafán, al tram comprès entre
Tortosa i Roquetes, ha rebut
el premi Challenge Encicla’t
del Parc Natural del Delta de
l’Ebre en la categoria d’iniciativa pública, per la promoció
del cicloturisme i la mobilitat
sostenible. El conseller comarcal i alcalde de Tivenys,
Eladi Galbe, ha recollit el premi que li ha lliurat el director
dels serveis territorials d’Acció
Climàtica, Jesús Gómez, en
un acte que ha tingut lloc a
la Casa de Fusta del delta de
l’Ebre.

anunci
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CORBERA D’EBRE
El paisatge cremat
deixa una sensació de
devastació
L’incendi de Corbera d’Ebre va
deixar un paisatge “devastador” i “dramàtic” a la vall dels
Vilaverds. El foc va calcinar una
superfície d’unes 404 hectàrees, majoritàriament bosc, però
també va afectar conreus d’oliveres i ametllers.
L’alcalde de Corbera, Antonio
Álvarez, després de l’incendi,
va manifestar que “la situació
és dramàtica, tot el camí de
la vall dels Vilaverds, que és la
pista que va cap a la Fatarella,
està tota cremada, amb cultius
i els pinars cremats. Els bombers van fer el que van poder,
hi ha algun tram que no està
cremat i el van poder salvar,
però, malauradament, el foc va
arribar a la carretera, que és la
partició dels termes municipals
entre Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs”. En aquest punt,

terres de l’ebre

LES CASES
Laminar les barrancades i parcs urbans
inundables: solucions de la UPC per
afrontar nous aiguats
Contenir les barrancades a la
part superior laminant l’aigua
amb l’ajut dels camps de cítrics
existents. Crear parcs urbans
inundables i habilitar carrers
perquè funcionin ocasionalment com a rius que desemboquin ràpidament l’aigua a la
mar. Són les principals estratègies que un grup de 20 alumnes
de l’Escola d’Arquitectura del
Vallès de la UPC han dissenyat
per mitigar les conseqüències
catastròfiques d’un episodi ex-

l’incendi es va aturar. Amb tot,
l’alcalde va destacar la feina
feta dels bombers i dels ADFS.
“Dins del desastre és una bona
sensació, els efectius van actuar molt bé i van poder parar el
foc abans que hagués provocat
mal majors”. (ACN)

Alumnes
d’Arquitectura
estudien el fenomen
de l’1 de setembre
i plantegen la
resiliència

traordinari d’aiguats com el que
va patir les Cases d’Alcanar l’1 de
setembre de 2021. El document,
presentat i debatut en una assemblea veïnal, ha de ser també
la base d’una estratègia de resiliència a curt termini en paral·lel
als canvis de model urbanístic
davant dels impactes del canvi climàtic. Durant els últims 4
mesos i dins de l’assignatura
Resiliència, Territori i Adaptació

al Canvi Climàtic els estudiants
han analitzat a fons el fenomen
en tres àmbits concrets: la zona
del barranc del Llop –incloent el
càmping Alfacs-, el barranc de
Sant Jaume –que creua el nucli
de les Cases- i la zona del “fondo de Jan”.
L’objectiu era que aprenguessin
a dissenyar mesures de resiliència davant dels fenòmens del
canvi climàtic.

Ple Municipal d’Ascó
La setmana passada l’Ajuntament d’Ascó va celebrar el Ple ordinari de juny. Com
a punts més importants; “vam resoldre el recurs de reposició interposat per 2
empreses en vers la suspensió de les llicències d’activitat per la modificació de
les Normes Subsidiàries d’Ascó per estudiar la revisió i modificació de les determinacions urbanístiques en relació a la construcció i establiment d’activitats de
producció d’energia Elèctrica.️ Acordem presentar-nos a la línia de convocatòria de projectes de cofinanciació sobre activitats de desenvolupament local pels
municipis de la zona d’influència de la instal·lació nuclear Ascó (ajudes ENRESA)
per la rehabilitació de Ca la Sariera com a Alberg. Determinem les dues festes
locals per a l’any 2023 (el 20 de gener i el 18 d’agost).️ Aprovem una Moció en
defensa dels Jutjats de Pau i contra el seu tancament”.

Joan Aubanell serà l’alcaldable
d’Esquerra Republicana a Gandesa
La militància d’Esquerra Republicana de Catalunya de
Gandesa ha escollit a Joan Aubanell i Sabaté per encapçalar la llista electoral del partit a les eleccions municipals de 2023. A les eleccions municipals de 2011 ja
formà part de la candidatura d’Esquerra Republicana,
per posteriorment, a les següents eleccions de 2015 i
2019 integrar-se a la d’Alternativa per Gandesa – AM,
encapçalada per Miquel Aubà. Ara n’agafa el relleu com
alcaldable. Amb l’elecció de Joan Aubanell, “Tenim empenta i il·lusió, treballarem per oferir una proposta engrescadora i transformadora de Gandesa per sumar-la als grans eixos de treball
que estem liderant el republicanisme des de l’àmbit municipal i de Govern arreu
del país. És l’hora del canvi a Gandesa”, ha afirmat Aubanell. El candidat ha manifestat que “és un gran honor i una gran responsabilitat agafar el relleu de l’enyorat
Miquel Aubà, exemple de gran alcalde, que va liderar i executar projectes importants per a Gandesa, amb una gestió exemplar, i mantenint sempre un compromís insubornable en la defensa del nostre poble, la pagesia i el país”.

terres de l’ebre
DISSABTE, A ROQUETES
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ENTRE XERTA I RASQUERA

Festa de l’orgull LGTBIQ+ Finalització de les obres de
ferm sostenible a la C-12
de les Terres de l’Ebre
“Unicorns Pride Ebre”

treballs del nou ferm sostenible.
Es tracta d’una actuació de 20
quilòmetres de l’Eix de l’Ebre,
que s’inclou al Pla de ferms sostenibles i que ha comptat amb
una inversió d’1.484.000 euros.
Aquestes obres permeten “un
estalvi de 90’5 tones de CO2 ja
que s’utilitza pols de pneumàtics i, per tant, treballem també
l’economia circular complint
així els objectius marcats amb
aquest pla de ferms sostenibles”, ha destacat Lídia Pino.

Aquest dissabte 25 de juny a
Roquetes se celebra la primera
festa de l’orgull LGTBIQ+ de les
Terres de l’Ebre “Unicorns Pride
Ebre”, organitzada per l’Associació Cultural Okay Productions
i l’Ajuntament de Roquetes. Per
la tarda, la festa s’inaugurarà

amb la lectura dels manifestos
institucionals, que tindran lloc
a l’Hort de Cruells on s’iniciarà
la desfilada amb carrossa recorrent els carrers principals de
Roquetes fins a l’escola Mestre
Marcel·lí Domingo on tindrà lloc
el gruix d’activitats de la festa.

La directora dels Serveis Territorials de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de les
Terres de l’Ebre, Lídia Pino, ha
visitat aquest dilluns les obres
de la C-12 al tram entre Xerta i
Rasquera, on han finalitzat els

El Congrés retira la paraula als diputats
independentistes que usen el català

Retirades de la paraula i avisos als diputats al Congrés que han defensat
una proposició de reforma del reglament del Congrés perquè contempli
la possibilitat d’intervenir i presentar
documents en català, gallec i basc.
La majoria dels diputats defensors
de la iniciativa han pujat al faristol i
han parlat amb la seva llengua pròpia, altres com Ferran Bel, portaveu

del PDeCAT al Congrés, ha dit una frase en català i després la seva traducció
en castellà. Alfonso Rodríguez Gómez,
vicepresident segon del Congrés dels
Diputats, ha avisat als diputats en les
seves intervencions i ha retirat les paraules a Montserrat Bassa Coll, d’ERC;
a Mertxe Aizpurua, d’EH Bildu; Albert
Botran, de la CUP, i a Nestor Rego, del
BNG. (ACN)

Ferran Bel (PDECat) ha traduït al castellà cada frase
que ha pronunciat en català

Actuació a l’Eix
de l’Ebre, que
s’inclou al Pla de
ferms sostenibles
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Flix: Endesa
defensa que té
una concessió
de 99 anys per
a explotar la
hidroelèctrica
Endesa defensa que la concessió per explotar la central
hidroelèctrica de Flix es va
atorgar per un termini de 99
anys a comptar des de la data
de resolució de l’explotació,
l’any 1948. La companyia
elèctrica rebat que el termini
concessional acabi l’any que
ve i assegura que s’allargaria fins al 2047 perquè el títol
concessional del pantà de Flix
no estaria afectat per la limitació de 75 anys de la llei de
l’Aigua, en vigor des del 1986.
En canvi, les entitats que han
sol·licitat incoar la fi de la
concessió de Flix per al 2023,
demanden que els expedients
d’extinció han de seguir “els
criteris” del Tribunal Suprem,
que en altres casos ha limitat
“fins a 75 anys” la concessió
d’explotació de les hidroelèctriques. (ACN)
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LA FLORESTA RETIRA L’EQUIP
El Jesús i Maria és equip de Segona

EL JESÚS I MARIA
ÉS EL VILAREAL
Premi per mèrits propis. El
Jesús i Maria torna a l’elit,
ascens merescut que el portava mastegant les últimes 4
temporades, quedant en lloc
6, 4 i segon aquesta campanya. I va ser campió fa quatre
anys però no va poder pujar
per estar sancionat.
Potser el Jesús i Maria sigui
una mena de Vilareal pel
seu model: futbol base 12
equips, un primer equip amb
12 jugadors de la casa, un
filial amb jugadors tots del
poble (van jugar 9 juvenils)
i darrere d’aquest club els
tres germans Torres: Albert
41 anys com a jugador, Josep
Maria, director esportiu, i
David entrenador del Filial.
I darrere d’aquest trio, José
Mari Aliau, una altra ànima
d’aquest equip. I no oblidem
al president i a la junta: grans
gestors.
Com una carambola, el
primer equip puja a la segona
catalana i el filial pot també
pujar, a la Tercera. Propera
temporada pot haver derbi
entre La Cava i el Jesús i Maria B. El Jesús i Maria haurà
de jugar al grup de Tarragona, en ocupar la vacant de la
Floresta.
Felicitats Jesús i Maria; quan
les coses es fan bé, sempre hi
ha premi. I compte a la dada
perquè amb tanta carambola podem veure alguna
altra cosa: gairebé una lliga
ebrenca somiada podria
ser possible. A la setmana
següent ho explico.

AVANT JESÚS I
MARIA I AVANT
FC XERTA
Es va acabar la lliga però
quedaven incògnites per
resoldre. Una d’elles era la
possibilitat que la Floresta
no competís a Segona. I així
ho va confirmar dimarts el
president Pablo Pedro: “ja
ho he comunicat a la Federació. Em dol molt però no
podem sostenir les despeses
de l’equip de Segona. He
parlat amb el Nàstic, he
intentat buscar patrocinadors...però no ha pogut ser”.
D’esta opció, que es retirés
la Floresta, depenia el Jesús
i Maria que ara puja a Segona. I, a la vegada, també ho
fa el Xerta, un club modest,
centenari, que és equip de
Tercera catalana. Ha fet
història. Molt meritori.
El filial del Jesús i Maria a
hores d’ara també pujaria,
tot i que podria dependre
del Tribunal, per les al.legacions de l’Amposta. Pot
tenir també altres vies per
acabar pujant. Felicitar els
equips per l’ascens i pel
moment històric que viuen.

Dimarts a migdia la Floresta
va fer un comunicat informant
que el primer equip no competiria a Segona. El comunicat
deia que “a causa dels problemes econòmics generats per
la participació del club a la Segona catalana, s’ha decidit no
participar en aquesta categoria
i renunciar a ella. Pensem en
tornar més forts començant de
0 en un futur”. El president Pablo Pedro no ocultava que “em
fa molta pena perquè és una
decisió dolorosa però creiem
que és el millor pel club, perquè la despesa actual que suposa no es pot suportar per al
bon funcionament de l’entitat.
Així ho he transmès a la Federació Catalana, per comunicar
la retirada de l’equip de Segona catalana. Si volíem jugar a
Tercera havia de ser al grup de
l’Ebre i això no era viable”.
El Jesús i Maria és el segon
millor segon dels 3 grups de
Tercera. Per tant, li correspon
pujar. I ja ha confirmat que ho
farà. Pel fet que ocupa una va-

Trobada de jugadors de la UD Jesús i Maria, quan es va conèixer la decisió de la Floresta.

cant d’un equip de Segona de
Tarragona, haurà de competir a
la primera fase al grup d’equips
de Tarragona.
Un gran moment per al Jesús
i Maria, tenint en compte que
el filial a hores d’ara també pujaria, en este cas a Tercera catalana.

La Rapitenca fa oficials les primeres
renovacions
La Rapitenca segueix fent
gestions per la confecció de
la plantilla per a competir a la
3 RFEF. El porter Sebas (Benicarló), Guillem (Amposta) i
Panadès (Castelló B), tal com
ja vam dir, són les incorporacions efectuades fins ara.
Pel que al capítol de renovaci-

ons, ja s’han concretat les de
Peque, Yatma, Forés, Èric, Edgar, Sancho, Pachu i el porter
Dan Reverté.
La Rapitenca va rebre dimarts,
a la Nit dels Campions celebrada a Tortosa, el trofeu com
a campió de la Primera catalana grup 3.

L’Amposta anirà al Tribunal Català de l’Esport
Divendres de la setmana passada, Apel.lació va desestimar
el recurs de l’Amposta respecte
la impugnació del partit Vilaseca-R Bítem. Una decisió que ja
es comptava que seria d’esta
forma. El comitè aclareix que
no té competències per poder
donar autenticitat a les al.lega-

cions que va presentar l’Amposta amb les converses telefòniques enregistrades.
L’Amposta ja ha comunicat
que anirà al Tribunal Català
de l’Esport tot esperant que el
veredicte pugue arribar abans
d’iniciar-se la propera lliga i
que sigue diferent al que han

tingut els comitès de Competició i d’Apel.lació. D’altra banda,
ja es coneixen diverses renovacions del CF Amposta com és
el cas de Felipe, Manel, Becerra, Marc López, Quim, Calleja...
també s’han fet les primeres
incorporacions per la propera
temporada.

El Jesús i Maria
jugarà al grup de
Tarragona de Segona
catalana

El porter Ramon
(Cambrils), fitxa
per l’Ampolla
El porter Ramon González
(Cambrils U) ha fitxat amb
l’Ampolla que també ha incorporat als jugadors locals
Dani Casas i Cotaina i al central Raül (Reddis). (vegeu plana 20 fitxatges de Celma).

Genís Arrastraria,
a prop del Tortosa
El jesusenc Genís Arrastraria
està a prop de fitxar amb el
Tortosa, club que segueix en
converses amb Cristian Del
Pozo, jugador que va estar
al Perelló i la Rapitenca. Del
Pozo té diverses ofertes. (vegeu plana 20).

esports
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RECONEIXEMENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
A LA UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA
La UE Aldeana va tenir una recepció a l’Ajuntament del municipi, dissabte passat pel matí.
L’alcalde Xavier Royo va informar que l’acte servia per fer un
reconeixement per l’ascens de
fa dos anys, que no es va poder
efectuar per la pandèmia, i també pels resultats d’esta temporada, quan l’equip va ser campió
de la primera fase. El president
de la UE Aldeana, Xavi Pino, no
va ocultar la seua satisfacció
per com ha crescut el club i per
un resultats que son generats
per un treball que ha donat el
seus fruits.
D’altra banda, sobre l’actualitat
de la plantilla, el tècnic Ferran
Simó, explica que “les baixes

que han hagut, per diversos minuts, ens ha fet buscar recursos
per a seguir sent competitius.
Tenim la sort que Sergio, Villa, Barri, Manolo, Páez, Anell,
Nacho, Tena, Beranuy i Eric, la
base dels jugadors que van jugar més minuts amb diferència
continua. Hem incorporat a Badia, jugador de nivell superior,
i Aleix salvació, reforç també
de luxe que ens aportarà moltíssim. Així mateix, hem fitxat a
jugadors joves com David Cano
i Felip Muñoz, capità del juvenil
preferent de Futbol Formatiu.
Jugadors que arriben amb il.lusió i això és molt important per
la competitivitat del grup per
combinar experiència i joven-

l’Aldeana confiava en tancar 3
fitxatges més.
Sobre el pla de competició, el
tècnic de l’equip aldeà comenta que “el nostre objectiu és
quedar el més amunt possible i
així poder assegurar la categoria.. Serà una competició molt
complicada tal com veig les
plantilles que s’estan fent. Hi ha
equips que s’estan movent molt
bé. Sobre el fet que pugin 3 i en
baixen 6 no entro a fer valoracions. Ens hem d’adaptar i punt”.
tut. Així mateix, en la mateixa línia, s’incorpora Gerard Pagà un
altre central que l’he tingut jo
a la Rapitenca i també apostem
per ell. Volem rectificar el que

PAU ALEGRIA: “EL CATALÒNIA DONARÀ QUE PARLAR”
Pau Alegria debutarà, la temporada propera, a la Segona
catalana, amb el Catalònia,
amb qui va quedar campió la
lliga passada. El jove mister, de
la nova campanya, explica que
“ens estem reforçant dins de
les nostres possibilitats econòmiques, que són les d’un club
modest a la categoria. Acabem
de pujar i el nostre objectiu ha
de ser consolidar-nos, sense renunciar a res. Penso que
tenim un bon equip; mantenint el bloc de la temporada
passada, amb incorporacions
de jugadors amb experiència
a la categoria, juntament amb

d’altres de joves que ja tenen
recorregut a la categoria, com
són els casos de Badre i Eric.
Penso que donarem que parlar.
Crec que no baixarem i la nostra lluita, com he dit, és consolidar-nos, sabent d’on venim i
qui som”.
Del pla de competició, amb 3
ascensos i 6 descensos (3 de

“El nostre objectiu
serà consolidar-nos”

cadascun dels dos grups de 6
equips), l’entrenador jesusenc
manifesta que “3 ascensos en
una lliga de 20 equips poden
ser correctes, però sis descensos és una barbaritat. És
una injustícia. 2 de cada grup
estaria bé. Però per part nostra s’ha de lluitar per sumar el
màxim nombre de punts en la
primera fase (ja que comptabilitzen a la segona) i treballarem
per no estar en estes places de
descens. Tenim moltes ganes i
en el meu cas molta il.lusió per
afrontar esta nova etapa dirigint a l’equip del meu poble en
esta categoria”.

MIQUEL PIÑOL
VA VISITAR EL PLATÓ DE
CANAL TERRES DE L’EBRE
El delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres
de l’Ebre, Miquel Piñol, va estar
a Minut 91, a Canal Terres de
l’Ebre, dilluns passat.
Piñol va fer un repàs del nou pla
de competició, i va respondre
sobre la polèmica decisió federativa de no fer la Segona catalana ebrenca, quan estava acordada. L’entrevista ha estat molt
seguida, tant dilluns en directe
com en les posteriors reemisions. Si la voleu veure, podeu
fer-ho a este enllaç.
https://youtu.be/CsF859Z3PXE

va passar la temporada passada quan teníem un bon equip
però una plantilla molt curta i al
play-off vam acusar-ho”. En el
moment del nostre tancament,

Acte per valorar la
bona feina que està
fent el club

GERARD CAPERA COMENÇA
UNA NOVA ETAPA, ARA COM A
ENTRENADOR DE L’ULLDECONA
El tècnic ampollero Gerard
Capera comença una nova
etapa a les banquetes. La
temporada vinent entrenarà
a l’Ulldecona. El tècnic, davant d’esta nova etapa, manifesta que “estic molt content
d’haver fitxat per l’Ulldecona
després de l’experiència de
l’Ampolla amb el cessament
penso que injust a les primeres jornades. Però ara això ja
és passat. Afronto la nova etapa amb molta il.lusió Vaig tenir altres propostes però em
va convèncer la manera que
m’han valorat com entrenador
i el que m’han plantejat, amb
gent de futbol a la directiva.
Em va agradar molt el model
de club”. D’altra banda, el mister va dir que “estem intentant
reforçar l’equip, és complicat
perquè tots estem en la mateixa lluita però de moment
estem satisfets amb el que
hem aconseguit. Ja tenim una
bona base de jugadors locals
i a patir d’aquí s’han fet unes
quantes incorporacions, 3 de
la part de la comunitat valenciana amb experiència en
categories superiors. També
destacar la incorporació de
Guillem, i ara estem esperant
si podem fitxar un jugador
també amb molta qualitat que
pugui aportar un plus”.
De la temporada propera,
Capera informa que “l’objectiu, com suposo el de tots

els equips, és intentar acabar
la primera fase entre els quatre primers. Si podem entrar,
després a la segona fase no
m’agradaria que ens relaxem
com ha passat enguany a
equips de les Terres de l’Ebre.
Hem de tenir ambició i anar a
per totes. I si no es pot a accedir a les 4 primeres places,
hem d’intentar assolir la permanència en la segona fase.
El pla de competició el veig
complicat. Els punts de la primera fase valdran a la segona
però els equips de la zona de
Tarragona de la part alta de
la taula fan molts més punts
que els del grup ebrenc. El
grup d’aquí és molt competitiu i penso que el nivell és més
igualat, tot i que enguany no
ha pujat cap equip. Però el pla
s’ha establert així i s’ha d’acceptar. Sabem tots les cartes
que juguem des de l’inici i la
idea és anar sumant ja des
del principi i accedir al play
off. Este és el primer objectiu,
però, com he dit, és per a tots
els equips. Això buscarem”.
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MARC FORNÓS: “CREC QUE TOTS ELS CLUBS
DE LES TERRES DE L’EBRE HEM ESTAT ENGANYATS”
El president del CF Gandesa,
Marc Fornós, era clar quan parlava del fet que no hi haurà segona catalana ebrenca la 23/24:
“crec que tots els clubs de les
Terres de l’Ebre hem estat enganyats. Portem dues temporades
escoltant que la 23/24 tindríem
segona catalana ebrenca. Un
grup que realment il.lusionava”.
Marc afegia que “dos dies abans
de les eleccions, vaig parlar amb
membres de les candidatura de
Soteras, d’Isern i de Talavera per
preguntar específicament sobre
este tema, de la segona ebrenca. L’únic que em va dir que si
entraven ells serien els que tindrien este pla de competició,
amb segona catalana ebrenca,

va ser de la llista de Soteras.
Això va poder influir en la nostra votació. Poc després de les
eleccions, ens assabentem que
no hi haurà segona catalana
ebrenca, amb el que comporta”.
El president del Gandesa era
contundent: “això és un engany
i ens hem de moure i el delegat
de l’FCF també ha de fer-ho. I
estic segur que així serà. Els
clubs hem estat enganyats. Està
claríssim. Ells ho sabien que no
es faria, abans de les eleccions.
I ens van dir el contrari. Torno a
repetir que ens han enganyat”.
El president gandesà acabava
dient que “ara es planteja que
només hi haurà un ascens de
Tercera i que no promociona ni

el segon. Creiem que això s’ha
de modificar però la sensació
que tenim és que no es farà res”.
Centenari
D’altra banda, el Gandesa cele-

bra el seu centenari. Divendres
es van presentar els actes. S’ha
creat una junta del centenari i el
dia 30 de juliol serà l’epicentre
de la commemoració. La junta
organitzadora dels actes s’ha
encarregat de buscar patrocinadors i de la gestió dels actes.
Per aquell dia hi ha previstos
partits d’exjugadors i exjugadores de Gandesa. A la Societat
Unió Gandesana hi haurà una
exposició fotogràfica. I a la nit,
a la pista d’estiu, es farà un sopar popular i després un concert, acabant la jornada amb el
Dj Pau Boira. El 6 d’agost el CF
Gandesa s’enfrontarà al Barça
juvenil i el dia 20 el Gandesa femení jugarà contra el Reus.

Pel que fa a la plantilla del primer equip, altes confirmades a
hores d’ara: el porter Joan Aubanell i Oriol Vallespí. Baixes:
Albert, Eric, Saumell i Cristian.

Es presenten
els actes
commemoratius
del centenari del
CF Gandesa

SCER L’AMETLLA DE MAR: “LA DECISIÓ DE NO HAVER
LLIGA EBRENCA DE SEGONA ENS HA SORPRÈS”

GAS: “SEGUIREM AMB L’OBJECTIU DE
DONAR OPORTUNITATS A LA GENT JOVE”

Des de la Cala el president, Rafel Aixart, també manifestava
que “tots els clubs teníem ben
entès que la 23/24 el grup de
Segona catalana ebrenca seria
una realitat. I, en el nostre cas,
teníem il.lusions, com entenc
que altres equips, de poder estar en la lluita per pujar-hi, ja
que ocasionava més ascensos.
I es presentava un grup de segona molt atractiu. De cop ens
trobem en què no es farà i que
la competició a Tercera seguirà
igual amb un ascens i dos descensos. Penso que el pla, pel
que fa la Tercera catalana, està
caduco perquè ens trobem en
una categoria en la que al ge-

Ramon Gas, president del
CD Roquetenc, sobre la nova
temporada, explicava que
“seguirem en la línia de donar oportunitats a la gent
jove, intentant recuperar jugadors per poder competir
a Tercera catalana. Si estos
jugadors es poden foguejar
i poden després fer un salt,
perfecte. L’Ebre Escola també va començar així. I ha anat
creixent. Natros ho intentarem amb la idea d’anar progressant. Este és l’objectiu.
Vivim el dia a dia, sense pressió, amb la idea de crear una
base i anar evolucionant amb
temps i paciència”.
Sobre el fet que no hi haurà
reestructuració per a la temporada 23/24 pel que fa la segona catalana, amb un grup
ebrenc, Gas opinava que “ha
sorprès que estès acordat i
ara no es faci. En tot cas, per
la nostra part, no hi ha cap
obsessió de pujar de categoria. No renunciem a res però
no tenim cap ansia per pujar,
ni amb ampliació de la Segona catalana ni sense ella.
De totes formes, el que estic

ner o al febrer ja hi ha equips
que pràcticament no tenen
opcions per dalt i tampoc perillen pel descens. I la competició, baix el eu punt de vista, ho
acusa avançada la segona volta”. Del primer equip, destacar
el retorn de Xavi Fages (Camarles) i el fitxatge de Gordo (Catalònia). Sergi Quintana serà el
segon de Xavi Subirats mentre
que Rob Brooksbank tindrà rol
de jugador. Baixes: Jack (Tortosa), Luis, Amador, Ionita i el
porter Nelson (Vilaseca).

Xavi Fages (Camarles)
torna a l’Ametlla

EL MASDENVERGE, CAMPIÓ DE QUARTA,
VA JUGAR LA COPA CATALUNYA
CONTRA EL SALOU (1-3)
El Masdenverge, campió del
grup 20 de Quarta, va perdre en
la Copa, contra el Salou, campió del grup 2 de Tercera (1-3).
Gran ambient al camp municipal Pou Nou. Al final, l’equip salouenc que va ser molt més letal
en les ocasions generades.
Cristian Torta, tècnic del Masdenverge, deia que “vam començar el partit amb molt de
respecte, no jugant de forma
tan alegre com intentem fer
habitualment. Vam buscar es-

tar juntets, sobre tot en situació defensiva. No obstant, ens
van marcar a la primera que ells
van tenir. Poc a poc vam entrar
al partit davant d’un rival amb
bons jugadors. Cal dir que vam
treballar bé per contrarestar la
seua qualitat, tancant el seu joc
interior. La primera meitat va ser
igualada, però el rival va determinar sent eficient en les seues
aproximacions. I de penal va venir el 0-2. Natros vam generar
dues o tres jugades clares i vam

fer un travesser arran d’una falta
a la frontal. Però no vam poder
convertir estes possibilitats. A la
represa, vam insistir, avançant
línies mentre que ells van potser
van acomodar-se. Vam pressionar molt amunt i els vam fer tenir
dubtes. Vam marcar l’1-2 però
arran d’una jugada aïllada ens
van fer l 1-3. L’equip va aguantar
i va seguir intentant-ho, generant moltes arribades pels costats. Ens va mancar culminar. Els
darrers minuts nostres ja foren a

la desesperada i ells ja van tenir
espais i ocasions per sentenciar, reclamant un penal que no
va ser xiulat”.
Cristian valorava “l’actitud de
l’equip i el seu treball. Crec que
mereixíem més tal com va anar
el partit. També cal destacar el

veient, pel pla de competició nou, és que volen tornar
als orígens. Al final tot torna
al seu lloc. Jo quan vaig jugar al Roquetenc estàvem
a Segona regional i era una
categoria molt competitiva.
Ara se li diu Tercera catalana
i serà la categoria purament
ebrenca”.
El president del Roquetenc,
sobre el model de club, deia
que “natros ja hem exposat
quin és el nostre, adaptat a
la realitat del futbol regional
actualment. Jo respecto el
que facin altres clubs, però
s’estan pagant preus desorbitats per jugadors que cada
temporada són els mateixos
i que van d’un lloc a un altre.
No es pensa en la formació. I
este model el que comporta
és que no surtin jugadors de
la base. I és que a nivell de
futbol base, la competició és
per a 2 ó 3 equips perquè a la
resta ens han fitxat jugadors. I
ens han debilitat”. Manel (CD
la Cava) s’incorpora al Roquetenc que també ha recuperat a Axel Rodríguez (Ebre
Escola) i Efren (R Bítem).

gran ambient que hi havia al
camp, amb molta gent que ens
va donar molt suport i per això
estem molt agraïts”.
Aquí acaba una temporada històrica per al Masdenverge, sent
campió del grup ebrenc de
Quarta.
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ANDREU CANO TORNARÀ A ENTRENAR L’AMPOSTA B
Andreu Cano va deixar de ser
mister del filial de l’Amposta
durant la segona volta de la lliga
passada. El tècnic morenc, que
havia tingut altres propostes,
tornarà a entrenar-lo la campanya propera. Cano explicava
que “és veritat que vaig estar en
converses amb Futbol Formatiu
i amb la Unió Esportiva Tortosa Ebre. Van ser contactes per
futbol base però al final no es
van concretar, tot i que estic
molt agraït de que tinguessin
interès per mi. També vaig tenir converses amb dos equips
de Tarragona, totes dues molt
positives, però que tampoc es
van tancar, per un motiu o per
un altre. Durant els dies que
parlava en estos clubs va sorgir
la possibilitat de que tornés a
l’Amposta B, una opció plantejada per jugadors de l’equip amb
els que jo tenia i tinc bona relació. Em van preguntar com ho
veuria. Vaig respondre que cap
problema en parlar-ne i més si
seguia la base de jugadors de
la lliga passada. La meua marxa
de l’Amposta, al seu moment,
va ser per uns temes que jo no

compartia; penso que es van
equivocar però són qüestions
de futbol que poden passar i cal
acceptar-los”.
Cano afegia que “els jugadors
van fer la força i per això ens
vam trobar i vam parlar-ne exposant al club les meues condicions per poder tornar. I es
van acceptar. I torno a treballar
per l’Amposta. Em considero
que, d’alguna manera, sóc un
professional i ara tornaré a lluitar al màxim per l’Amposta B”.
El tècnic, sobre la categoria on
competirà l’equip, responia que
“està clar que és una mica complicat no saber on jugues. Però
a dia d’avui hem de pensar en
estar a Quarta. Creure que el
Tribunal Català de l’Esport pugui variar la decisió de Competició i d’Apel.lació és una qüestió que no sabem, no està a les
nostres mans. Si després resol i
estem a Tercera, perfecte. Però,
a hores d’ara, estem preparant
per a jugar Quarta, i ser el més
competitius possible”.
Sobre el pla de competició,
l’entrenador informava que
“una vegada més és un desga-

CF SANTA BÀRBARA:
REUNIÓ DE JUGADORS LOCALS
En el moment del nostre tancament, la situació del Club futbol
Santa Bàrbara continua incerta.
No hi ha novetats i el compte
enrere segueix. A nivell oficial,
no apareixen solucions pel que
fa al primer equip i l’escenari
pel futur del club, a hores d’ara,
no permet l’optimisme. Caldrà
continuar esperant per si hi ha

vell, ho he dit en altres ocasions. Fa anys que s’hauria d’haver creat una taula de debat
durant la temporada, i que fos
rotativa per escoltar a clubs diversos i saber les seues idees
per després planificar el millor
pla possible. Crec que estem
pagant encara el fet que per
pandèmia hi haguessin tants
ascensos sense descensos.
Vaig dir que això passaria, perquè s’ha volgut arreglar ràpid i
malament. D’altra banda, ara
diuen que no es crea la segona
ebrenca perquè altres regions
també voldrien tenir la seua segona catalana pròpia i perquè, a
la vegada, perdria competitivitat
la Tercera. I volen fer ampliació
per dalt i no per baix. De totes
formes, penso que quan un
promet i aprova algo en assemblea, el que s’ha de fer és complir-ho. Ho trobo malament
que s’hagin tirat atràs. I ara es
preveu incertesa fins el final de
la propera temporada i, a Tercera catalana, anar mirant si en
puja 1 o potser dos o fins i tot
3. Crec que no potser començar una competició sense saber

exactament quants pugen. No
pot existir esta incertesa de començar la temporada i ja veu-

rem que passa. Esperem a l’assemblea si s’aproven els canvis i
a partir d’allí veurem que passa”.

“Quan es promet alguna cosa en assemblea de
l’FCF, el que s’ha de fer és complir-ho”

L’ EUROPA I EL REUS, CAMPIONS DE LA WOMAN’S
CHAMPIONS CUP, CELEBRADA A CAMARLES

una alternativa directiva a darrera hora. En este sentit, cal dir
que ahir dimecres estava prevista una reunió de jugadors locals per parlar-ne novament del
tema.
I intentar trobar solucions perquè el futbol, pel que fa al primer equip, es pugui mantenir a
la localitat.

EL CADET B DE LA RAPITENCA GUANYA
AL DE FORMATIU I PUJA A PREFERENT
El cap de setmana passat es va
disputar la darrera jornada del
play off d’ascens en categoria
cadet. La Rapitenca B rebia a
Futbol Formatiu i amb un empat en tenia prou per ser campió. Formatiu havia de guanyar.
Partit molt intens en què la Rapitenca va ser letal al primer
temps amb jugades de Cristian
que va culminar Josep. El 2-0,
en afegit de la primera meitat,
va ser determinant. A la represa,
Formatiu va fer un pas avant
però, tot i disposar d’alguna
ocasió, no va poder entrar en al
partit i la Rapitenca va aconse-

guir el 3-0 arran d’un gol amb
polèmica per una possible falta no assenyalada al porter visitant. La Rapitenca tindrà dos
cadets a Preferent, la temporada propera.
Foto: Facebook UE Rapitenca

El cap de setmana passat es va
celebrar la Woman’s Champions Cup al municipal de Camarles. El torneig de futbol-7
femeni va arrancar el dissabte
en la categoría aleví amb 12
participants.
L’Europa va ser el campió després de guanyar a la final en
la tanda de penals per (3-1) al
Formatiu TE. El partit en temps
reglamentari finalitzava amb
empat a 2 gols.
El tercer lloc va ser per al Reus
que se va imposar per 5-1 al
Cambrils.
Pel que fa a la categoria infantil es va haver de reformular el

quadrant de competició a consequència de la baixa del Mollet
a última hora per la defunció de
la seva delegada.
En total, 13 equips. El títol de
campió va ser per al Reus després d’imposar-se en la final per
3-2 al Sabadell.
Tercer lloc per la Fontsanta Fatjó i quart el Terrassa.
El director Fran Carratalà va valorar molt positivament el torneig. “És un èxit acollir més de
300 jugadores, en 2 dies. Al torneig es va veure molt de nivell i
la gent va disfrutar amb el futbol
femení. A més, cal destacar la
presència d’equips de les pro-

víncies de Barcelona, Tarragona, Castelló i Lleida.
Pel que fa a la participació
ebrenca; 2 equips de Formatiu
TE (aleví i infantil) i 2 equips de
Sant Jaume (2 infantils).

Torneig Femení
de futbol-7 en
categoria aleví i
infantil
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ELS 100 FITXATGES
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PROCEDÈNCIA
3A DIVISIÓ
BENICARLÓ
CASTELLÓ B
AMPOSTA
AMPOSTA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
TORTOSA

JUGADOR

EQUIP ON FITXA

PROCEDÈNCIA

1A CATALANA
SEBAS PORTIGLIATTI
CARLOS PANADES
GUILLEM FABREGAS
ANICETO OKEMVE
GERARD ROIGÉ
ARNAU CERVELLÓ
DAVID ROJAS

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ

2A CATALANA
ASCO
TORTOSA
RAPITENCA JUV
VILASECA JUV
FUT FOR JUVE
VILASECA
VILASECA
TORTOSA B
AMPPOSTA
TORTOSA
REDDIS
CAMARLES
CAMBRILS U
RAPITENCA
TORTOSA
AMPOLLA
FF FORMATIU
FF FORMATIU
AMPOSTA
EBRE ESCOLA
RAPITENCA
RAPITENCA
ROQUETENC
CAMARLES B
CAMARLES B
JUVEMIL
FRANCIA
CAMARLES
ULLDECONA
CAMARLES
GANDESA
AMPOSTA
R-BITEM
JESÚS I MARIA
CATALÒNIA B
REMOLINS BITEM
REMOLINS BITEM
ULLDECONA
RAPITENCA JUV
CABANES
ROSELL

BY JOAQUIN CELMA

Raül ha fitxat amb l’Ampolla.

GERARD BADIA
ALEIX SALVADÓ
GERARD PAGA
DAVID CANO
FELIP MUÑOZ
DANIEL CASAS
ALAN
ARTUR ANDRES
FERRAN LLUIS
SERGI DURAN
RAUL GARCIA
SAMU GARCIA
RAMON GONZALEZ
XAVI COTAINA
DANI CASAS
AITOR ARASA
ALEIX BERTOMEU
JOAN GÓMEZ
JORDI ALIAU
JAUME GONZALEZ
FERRAN ROIG
JOSÉ LUIS ROSALES
FRANCOIS LOAN
JORDI ROLLAN
JOSEP AGUILAR
ÀLEX MARGALEF
OUSSAMMA
ALEIX CÉSPEDES
CARLOS PANISELLO
ROGER ROYO
ALBERT CASTELL
ISAAC CASANOVA
ERIC VILANOVA
JESÚS FERRERES
ALEIX BAYERRI
ALEIX CHAVARRIA
BADRERIN BENKIRAN
ALBERT ZARAGOZA
ALBERT VERGE
ALEIX BEL
NARCÍS GAVALDÀ

ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALONIA
J CATALÒNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA

TOP SECRET					
· El delegat de les Terres de
l’Ebre, Miquel Piñol, aquest mes
ha crescut un centímetre. Vaig
parlar una hora amb ell la setmana passada; no vam discutir, al contrari. Fa poc va estar
a Madrid per assumptes de la
Federació Espanyola. No em va
venir a visitar; no passa res. Per
cert, el secretari de la Federació
espanyola és de Tortosa, Andreu Camps. Ha treballat també pel COE i el Comitè Olímpic
Internacional, formant part inicialment del TAD.
· Un jugador té una núvia molt
futbolera i fitxarà pel Tortosa,
ella mana, ella decideix.
· La 1a catalana comença a
l’octubre, la 2a catalana el 18

de setembre i la 3 catalana 1a o
2a setmana d’octubre.
· Per què la Rapitenca no fitxa
jugadors de qualitat com Genís
Arrastraria, Rafa Llop o Cuenca?
· Imanol és baixa a La Cava, ha
fitxat pel Salou. El Gandesa va
contactar amb ell. Dani Bel té
oferta de l’Amposta. Marc López
tenia quatre ofertes de 2a catalanes, entre elles Ulldecona i Tortosa, però ha renovat a Amposta.
Quintana serà el segon entrenador a l’Ametlla. Carles Kàder
tenia mig peu fora de L’Ampolla.
Abans d’entrar a la reunió pensava que no es Quedaria. Reunió
com un partit, de 90 minuts, es
queda a l’Ampolla.
· La Rapitenca farà 7 fitxatges,

tres ja estan fets. Ara arriben
els cracs, dos de Segona B en
cartera, entre ells el senienc
Steffi que ha militat en dos
equips de tercera divisió (Balears i Andalúsia).
· Diversos jugadors havien
donat dues vegades l’ok al
Remolins-Bitem però com
que Ara les paraules no van a
missa se’n van anar. Joaquin
Roda està molt enfadat amb
un jugador, després de reunir-se dues vegades amb ell i
pujant-li el money i al mateix
dia es fa la foto de la presentació amb el Catalònia.
· Quatre equips de 2a catalana
de la mateixa ciutat i bufetades entre tots per 4 jugadors.
El Catalònia ha fitxat tres jugadors del Remplins-Bitem.
El Tortosa tres d’Amposta, no
és una caça de bruixes és el
mercat.
· Serrano jugara diferent a Amposta. Té un fitxatge en cartera que pot marcar 30 gols.
· Ens va deixar un dels directius
més grans del futbol senienc i
un dels socis més antics, Sinfroriano, gran persona.
· Important jugador de la Rapitenca va estar a prop de fitxar pel Camarles.
· Mercat frenètic de fitxatges.
dijous de la setmana passada,
tancament de Mes Ebre a les
19 hores. A les 22 hores m’arribaven dos fitxatges més del
Camarles. Em desperto divendres, Rapitenca em fa oficial
dos fitxatges. 30 minuts després Michel, repartint el diari,
me envia un what amb diverses altes del Roquetenc. Eren
les 10 del matí, amb 40 graus
a Madrid, i jo mentres corrent
pel Retiro. Com aquella pel·lícula de terror ‘Viernes 13’. Avui
arribo als 100 fitxatges.
· La Sénia prepara un fitxatge
bomba, serà molt difícil però
s’està intentant.
· Pot ser el fitxatge estrella
del futbol ebrenc: Valcàrcel.
Ampolla, Tortosa, Ascó o Rapitenca podria ser el seu destí.
Últim equip Benicarló, 12 gols
en 18 partits.
· El primer equip que ha tancat la plantilla de segona és
el Móra la Nova, mantindrà la
categoria; ha fet un bon equip,
segueix Agus i tota la tropa.

esports
JUGADOR

EQUIP ON FITXA

JUV RAPITENCA
JUV RAPITENCA
JUV ASCÓ
CAMARLES
FLIX
CORBERA
JESÚS I MARIA
LA CAVA
CATALÒNIA
PERELLÓ
LA CAVA
AMETLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
PERELLÓ
ASCÓ/CATALÒNIA
TORTOSA B
RAPITENCA
AMPOSTA
ASCÓ
CAMARLES
R-BÍTEM
ALCALÀ
VINARÒS
VINARÒS
TORTOSA
F FORMATIU JUV
JUVENIL

ELOY ROVIRA
JOSE MARIA
NIL, CAPDEVILLA
MARCEL GUIU
MARCAL MASIP
DAVID PEREZ
LUIS RUIZ
GERARD FRANCH
MICA
JUANJO ROVIRA
PAU VALMANYA
JACK CID
ARNAU BERTRAN
GERARD TOMAS
IBRA BOULAYA
GENIS ARRASTRARIA
NABIL RAFI
CRISTAN DE POZO*
PEQUE
ALEIX CUENCA
SELU
GERARD BALADA
FERNANDO LORES
ERIK ARAGONES
MARC BLASCO
GUILLEM NAVARRO
XAVI MARTINEZ
JOAN FORNÉ

MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
R.BÍTEM
R BITEM
R BITEM
R BITEM
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

3a CATALANA
AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMPOSTA B
LA SÉNIA
LA CAVA
AMPOSTA B
CAMARLES
CATALÒNIA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
ASCÓ JUV
GANDESA JUV
ASCÓ JUV
ASCÓ F. SALA
OLÍMPIC MÓRA
LA SÉNIA
XERTA
S BARBARA
ROQUETENC
S BÀRBARA
JESÚS I MARIA B
RAPITENCA JUV
TORTOSA
FORMATIU JUVENIL
TORTOSA B
CATALÒNIA
CATALÒNIA
ALDEANA
JUVENIL
LA CAVA
EBRE ESCOLA JUV
R-BITEM
TORTOSA B
JUVENIL
ALDEANA/CAT
SANTA BÀRBARA
JUVENIL

JULI CRET
ALEIX VIZCARRO
IAN ESQUERRE
NICO
ARNAU VALLDEPEREZ
JOHAN ANDRÉS
XAVI FAGES
ALBERT GORDO
MANEL REVERTER
IVAN BORRÀS
ERIC AION
WILIAM GONZALO
FERRAN PALLARÉS
ISAAC TESON
BIEL FARGAS
ADRAN CHINDEA
ADRIÀ MASIP
CRISTAN SERRANO
ÀLEX LÓPEZ
JOAN ZARAGOZA
ÀNGEL SÁNCHEZ
FERRAN VIDAL
AHMED AIT
ROBERT LÓPEZ
ERIC NAVARRO
FRANCESC FERRERES
JOSEP DE LA TORRE
ÀLEX PÉREZ
MARTÍ GARCIA
DANI INIESTA
CRISTIAN ARASA
MATA
KABA
MANELET
AXEL RODRIGUEZ
EFREN
AITOR CARRASCO
JOAN GISBERT
ALEIX LÓPEZ
ARNAU ESTEBAN
JORDI SOROLLA

AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
BENISSANET
CORBERA
CORBERA
CORBERA
CORBERA
GODALL
GODALL
GODALL
J I MARIA
JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
LA CAVA
LA CAVA
MASDENVERGE
MASDENVERGE
MASDENVERGE
RAPITENCA B
RAPITENCA B
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
TORTOSA B
TORTOSA B
TORTOSA B
TORTOSA B

· S’esperen dies frenètics, La Floresta informa que renuncia, perilla el futbol a Santa Bàrbara, Alcanar i Perelló, equip que alguns
de la nova junta s’estan plante-

jant començar de 4 catalana,
amb la qual cosa podem veure
5 ascensos de 4a: Masdenverge, Xerta, J i Maria B, Pinell i
Camarles B.
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NIT DELS CAMPIONS TERRES DE L’EBRE
El Teatre Auditori Felip Pedrell
de Tortosa ha albergat la Nit
dels Campions de Terres de
l’Ebre 2022, amb la presència
de més de 500 persones que
no s’han volgut perdre un dels
actes més emotius de la temporada. Durant l’esdeveniment
s’han lliurat els premis als 23
campions i campiones de la
temporada 2021-2022, i també
de les dues distincions especials.
En l’apartat dels premis especials, s’ha volgut retre un homenatge a les següents personalitats: Rafel Navarro, per la seva
inestimable trajectòria i vinculació amb els clubs del territori,
i a Joaquín del Pino en un dels
moments més emotius de la
nit. Secretari de junta i delegat
de l’FCF a l’Ebre fins el passat
mandat, se l’ha homenatjat per
la seva tasca al capdavant del
futbol ebrenc. També va ser el
president de la Comissió Gestora de l’FCF durant l’últim procés electoral.
Campions i campiones Terres
de l’Ebre: Rapitenca (1a catalana); Aldeana (subgrup 8B);
Camarles (permanència 8.4):
Catalònia (3a catalana); Masdenverge (4a catalana); Ulldecona (juvenil 1a grup 11); Ebre
Escola (juvenil 1a grup 12); Rapitenca (cadet 1a grup 14); Batea (cadet 1a grup 15); F Terres
de l’Ebre (infantil 1a): F Terres de
l’Ebre (infantil 2a grup 18); Tortosa (aleví Preferent); Amposta
(aleví 1a grup 9); Arnes (aleví 3a
grup 1); J i Maria (aleví 3a grup
2); F Terres de l’Ebre (benjamí
1a); Perelló (femení futbol-7
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Relleu a la junta directiva
del Club Handbol Amposta
El Club Handbol Amposta ha
fet oficial el relleu a la junta
directiva de l’entitat. Xavi Simón, després de vint-i-un
anys com a president, no
continuarà un mandat més
a la presidència del Club. La
nova Junta Directiva està formada per:
PRESIDENT: Enric Pagà.
VICEPRESIDENT: Òscar Fornós.
TRESORERA: Georgina Vila.
SECRETARI:
Domingo

Quesada.
VOCAL: Eloi Ponce.
“Volem agrair tots aquests
anys a Xavi Simón al capdavant de l’entitat, deixant el
Club on es mereix. Gràcies
per tot Xavi”.

Agraïments a Xavi
Simon pels 21 anys al
capdavant del club

Handbol platja, a l’Ampolla

Terres de l’Ebre); Hostal de l’Anton Batea Futbol sala (segona divisió catalana); CIPTE Alcanar FS
A; 1a divisió aleví (CIPTE Alcanar
FS A); Experience Amposta CE
Futsal grup 29; Ascó FC (2a divisió grup 7).

Premis per als 23
campions i campiones
de la temporada
2021-2022

Jornada d’handbol platja a
l’Ampolla, el cap de setmana
passat a la Platja de les Avellanes de l’Ampolla. Després
de no poder celebrar-la l’estiu
de 2020 i fer-se a nivell intern
l’estiu 2021, s’ha pogut recuperar el format amb diferents
clubs i equips del territori.
Enguany s’ha optat per fer un
mixt d’ambdues modalitats. La
presència de tots els equips del
CE Tortosa, el HC l’Ampolla,
el CH Amposta, l’HC Perelló,
i un equip amb jugadors provinents del camp de Tarragona,
han assolit l’objectiu prefixat:
gaudir de l’handbol de manera
lúdica sense campions ni trofeus, amb medalles per a tots
els participants i amb gran fairplay i actitud exquisida. Un total de 34 equips distribuïts en
sessions matí i tarda. Al matí
s’han jugat 18 partits: benjamins, alevins i infantils (mix-

tes, masculins i femenins). A
la tarda s’han jugat 21 partits:
cadets, juvenils i séniors (masculins i femenins ).
Han estat uns tres-cents participants amb els seus entrenadors, delegats, acompanyants i
participants corresponents.
Organitzat pel C.E. Tortosa
i l’Ajuntament de l’Ampolla i
amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Ebre, “podem assegurar que ha estat
una jornada totalment exitosa”.
D’altra banda, resta ja poc
temps per a tancar la temporada, i ara es du a terme luna nova
edició del campus Toni Gerona
(del 27 de juny al 8 de juliol ) i el
dinar cloenda del C.E. Tortosa
que tindrà lloc el diumenge 3
de juliol al pavelló firal de Remolins amb la presentació de
la pubilla per a les festes de la
Cinta 2022 i l’entrega dels premis cucafera d’enguany.

Campus We
Win Soccer
Dilluns vinent, dia 27 de juny,
s’inicia a Camarles el Campus Oriol Romeu-Edu Albacar. Per nois i noies de 6 a 16
anys, el campus es durà a terme durant 3 setmanes (27 de
juny-1 de juliol), (4-8 de juliol
i 11-15 de juliol). Es preveu la
visita de jugadors de primera divisió. Per més informació (679 220 847), al web
(www.wewinsoccer.com) o
al correu (info@wewinsoccer.
com). D’altra banda, informar
de la creació del RCD Espanyol Escola Camarles.

Club Volei Roquetes
Dissabte passat el Club Volei Roquetes va acomiadar la
temporada amb la presentació
d’equips, pubilla, pubilleta i un
sopar.

“Agrair des del més petit al
més gran que formem part
d’aquesta gran família, que
cada vegada creix més. Amunt
CVR’s”.
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gastronomia

COCA DE
SANT JOAN

www.ebrexperience.cat

INGREDIENTS:
• 250 g de farina de força
• 200 g de fruites confitades
(meló, taronja, cireres, etc.)
• 75 g de llet
• 55 g de mantega tova
• 55 g de sucre
• 25 g de pinyons
• 20 g de llevat premsat
• 2 ous
• 1/2 copa d’anís
• Pell de llimona ratllada
• Sal / Sucre / Oli o mantega
PREPARACIÓ:
Desfeu el llevat amb la llet una
mica calenta. Afegiu-hi 3 cullerades de farina i treballeu-ho fins a
fer una massa llisa; deixeu-ho re-

posar fins que dobli el volum.
Feu un volcà sobre el marbre amb la
farina i poseu al centre la mantega,
els ous, el sucre, la sal, la ratlladura
de llimona i l’anís.
Treballeu amb la mà o amb una
forquilla els ingredients del mig, afegiu-hi la massa fermentada i continueu treballant-ho amb la farina fins
a obtenir una massa fina i compacta.
Estireu-la sobre una placa de forn
untada amb oli o mantega. Ha de
tenir un gruix d’1 cm aproximadament i forma ovalada.
Pinteu-ho amb ou i col·loqueu-hi al
damunt les fruites confitades, tallades a trossos, i deixeu-ho reposar
fins que dobli el volum.

Repartiu-hi els pinyons per sobre,
tireu-hi sucre pel damunt i coeu-ho al forn a 180º uns 20 minuts.

Suggeriments
Abans de col·locar-hi la fruita es
pot posar una capa finíssima de
massapà rebaixat amb una mica
de clara d’ou.
S’hi pot posar crema després de
deixar llevar la massa amb les
fruites.
S’hi poden afegir espècies (comí,
canyella, anís estrellat, etc.) a la
massa, ben triturades.
Es pot fer sense fruita confitada.
Es pot farcir de crema, cabell
d’àngel, etc.

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
IMMOBILIÀRIA
AMPOSTA
Solars en venda a Pla
d’Empuries. Molt econòmics.
674355349.
ULLDECONA
Local en lloguer o venda de
35m, al carrer major.
977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament
amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,
a primera linea de mar,
al davant del Club Nàutic.
Zona molt difícil d’aparcar a
l’estiu.
977 74 33 99.

COMPRO COMPREM

4x4, vehicles,
tractors,
maquinària...,
No importa any
ni estat
Màxima serietat
Pere
686979513

TORTOSA

VENC VESTIT
TRADICIONAL DE
PAGESA:

RUBIAZA

120

Amarre
8 metres

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

674 35 53 49

641 063 795

(Només WhatsApp)

AMPOSTA

Empresa de serveis en constant creixement
busca personal per a treballar a la zona de
Terres de L’Ebre:

CRIS

CHICA LATINA
DE 40 AÑOS
FOGOSA Y
JUGUETONA

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES · INFERMERS/ES
· CONDUCTORS/ES
Interessats, trucar al 617 702 159

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.

PRECIO 8000 EUROS
Tel. 636 840 488

AMPOSTA

ES LLOGA

TREBALL

CAMPS
manto, gipó,
I FINQUES falda,
gandaia, calcetes,
sabates, cancan,
RÚSTIQUES arracades
i agulla de pit
PREU A CONVENIR
610 395 327 616 07 44 49

SERVEIS // RELAX

MARINA
LA RÀPITA

LES CASES D’ALCANAR
Carrer Trafalgar. Local
comercial a l’avinguda
principal. Façana
acristalada. Totalment
condicionat. Ideal per a
qualsevol activitat de cara
al públic.
977 25 27 27
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VEN A PASAR
UN RATO
DIFERENTE

641 53 03 88

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

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.

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Amb Venustransitant per la teva casa
cinc pots conèixer
algú que et causi
impacte bastant
especial. En aquest
moment res pot
pertorbar el teu
bon humor.

Si mesures les teves
paraules, conreant
una mica la diplomàcia, pots solucionar
un problema de
parella. Respecte
a la salut, si surts a
passejar, envolta’t
de la naturalesa.

En l’amor has d’apostar fort per tu, les
cartes estan a les teves mans. Respecte a
la salut ,no passis per
alt tot el que afecta a
les teves emocions.
S’acosta una època
de canvis favorables.

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

Avui et costarà
molt treure els
teus sentiments
més veritables .
Vés amb compte
amb les teves
indecisions. El
teu estat d’ànim
millora.

La teva parella et
sorprendrà quan
menys t’ho esperis.
El desgast diari que
realitzes ha de ser
compensat.
Es reactiven moviments econòmics que
donaves per perduts.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Has de ser conseqüent. Qualsevol
canvi sobtat d’opinió et fa ser inestable a ulls de la teva
parella. Respecte
a la salut, evita els
canvis bruscos de
temperatura.

Transformar el teu
dia a dia sentimental com un joc
divertit ilúdicestà
a l’abast de la mà.
Respecte a la salut,
avui gaudeixes
d’un ànim excel·lent.

Estàs immers en
una etapa bona per
fomentar el diàleg i
superar vells problemes senti- mentals. Si
fas coses que et facin
sentir-te a gust amb
tu mateix ,millorarà el
teu to vital.

Sigues més objectiu.
No et perdis en els
petits detalls pelque
fa a la teva vida
amorosa .Permantenir la teva salut sense
problemes, moltes
vegades és important saber dir no.

Pel que fa a l’amor,
pots evitar viure una
decepció si actues
fredament i amb la
distància deguda .
Respecte a la salut ,
no has d’esgotar-te
en el treball. Evita
l’estrès.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
En les teves relacions
sentimentals, avui
has de ser molt subtil
creant un ambient
molt càlid al teu
voltant . Necessites
moure’t i descarregar tensions a causa
del trànsit del Sol.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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FLIX
TORTOSA DE LES COSTUMS
PROPIETAT
EL
DRET TORTOSÍ
DE BARCELONA!
FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

5
4

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ

PROFESSORA D’ECONOMIA
INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA

E

l primer any de carrera
de Dret, quan s’estudia
la matèria Història del Dret,
quelcom capta l’atenció de
l’estudiant de les nostres
terres i d’altres, el Dret tortosí
amb els seus costums formen
part de la història del dret.
EL LLIBRE DE LES COSTUMS
DE TORTOSA
Un dels llibres més importants
de tota l’Edat Mitjana europea se
va escriure a la Tortosa del Segle
XIII, pels notaris Pere Tamarit i
Pere Gil, la seua primera redacció oficial té el nom de Consuetudines Dertosae.
Els dos notaris van escriure tots
els costums existents de Tortosa
fent un text que representava la
realitat tortosina on el costum
era font del dret.
Aquest primer text va tenir recopilacions en segles posteriors,
com la de l’any 1539 editada
amb el títol Llibre de les costums generals escrites de la insigne ciutat de Tortosa de Joan
Amic. També, l’edició de Benvingut Oliver el 1876, l’edició
de Ramon Foguet el 1878, de
Josep Foguet el 1913, Francesc
J. Gas el 1956 i finalment les
edicions de Jesús Massip , que
era director de l’Arxiu Municipal
de Tortosa, en un text de commemoració realitzat el 1996 en
edició facsímil.
La vegueria tortosina on regien
aquests costums anava de la
Roca Folletera (Benifallet) a la
mar i des del Coll de Balaguer
fins al riu Sénia (dins la vegueria,
quedava fora de la jurisdicció
del veguer, la castellania d’Amposta, les comandes d’Ascó,
Horta i Ulldecona, ja que eren
territoris que Ramon Berenguer
IV havia donat als templers en la
Reconquesta).
El llibre de Les Costums és el
primer codi jurídic redactat en
llengua catalana i que va tenir
vigència a la vegueria de Tortosa
fins a l’any 1714 quan desgra-

ESPAI PATROCINAT PER:

ni
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la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

Plànols de Flix Medieval, obra de Sébastien deAPontault
l’esquerra,
de Magdalena
Beauleu. Aldana en actuació teatralitzada al Renaixement, explicant història de l’armari.

ciadament va ser abolit pel Decret de Nova Planta imposat per
Felip V.
Les Costums, en la meua humil
opinió, contenen l’eterna pugna
entre ciutadania i senyoria, lluiten ambdós pels seus interessos
legítims. El llibre de Les Costums és el dret tortosí, la llei que
regia i estava al costat del poble.
El nostre cavaller i escriptor,
Cristòfol Despuig, en la seua
obra del 1557 Los Col·loquis
de la insigne Ciutat de Tortosa
(considerada la millor obra renaixentista en prosa del segle
XVI en català, tres personatges
que dialoguen sobre la ciutat de
Tortosa i les vicissituds al voltant
d’aquesta) diu: “Així és, i en lo
de la jurisdicció és tant lo que
donaren los ciutadans que és
cosa que par es deu creure; és
tan gran, en fi, que encara que
lo rei sia dins Tortosa, no poden
administrar la justícia los oficials
de la cort, sinó los de la ciutat;
responia el ciutadà tortosí Fàbio
en els Col·loquis de Despuig al
cavaller Lúcio, interpel·lat pels
cridaners privilegis i llibertats
dels quals veia que Tortosa en
feia ús i gaudi:”
En l’edició de Les Costums de
l’any 1996 de Jesús Massip,
trobem al pròleg que el doctor
Font i Rius diu: “que el llibre de
les Costums de Tortosa, per a

una persona amant de la història del dret esdevé una ocasió de complaença intel·lectual,
doncs són molt els aspectes
que ofereix aquesta enfadosa
trajectòria de la seva gestació.
L’enfrontament de la senyoria
Templaria i dels Moncanda amb
la universitat tortosina reflexa a
nivell local, l’enfrontament dels
dos poders, el feudal i el popular
que es juguen arreu el pervindre institucional de la baixa Edat
Mitjana i dels temps moderns.”
El CONSOLAT DEL MAR A
TORTOSA
L’any 1149 a la Carta de població
de Tortosa, Ramon Berenguer IV
establia que el mar era propietat dels ciutadans de Tortosa i li
donava la jurisdicció i l’administració sobre les aigües del riu i
del mar, tant per pescar com per
navegar.
La jurisdicció portuària i mercantil es regiria per usos comuns a la Mediterrània, com així
queda exposat anteriorment, en
el llibre de Les Costums de Tortosa.
La compilació dels usos i costums mercantils de la Mediterrània es fa ja a la segona meitat
del segle XIII i és redactada per
experts del mar de Barcelona,
però el text no va ser conservat.
Els consolats del Mar van ser

una realitat dins del territori de la
Corona, que situem al segle XIV
(1343 per a Mallorca, 1347 per a
Barcelona i 1363 per a Tortosa)
però això era una renovació i
modernització dels consolats, ja
que existien en temps anteriors
i així s’ha pogut demostrar, almenys el de Tortosa...
A l’antiga Església de Sant Domènec de Tortosa on actualment trobem el Centre d’Interpretació del Renaixement,
podem admirar l’armari on se
custodiava tota la documentació de la Casa de la Vila de la
ciutat de Tortosa (Ajuntament).
En un dels seus calaixos encara
podem llegir Montpeller, ja que
era el Calaix de les relacions comercials amb la ciutat de Montpeller, allí van trobar, anys ençà,
el document número 3 datat el 2
de juny de 1282 on es fa aquesta menció: “Reymundum Alemany mercatorem barchinone
consulme mercatorum et terre
illustris Regis Aragonum habitancium apud Montesesulum…”
Aquest document té una gran
importància, ja que demostra
que els primers costums de mar
escrits que es conserven actualment són de Tortosa, en la
rúbrica de Les Costums de Mar,
fet que té una gran importància
jurídica i també filològica ja que

conté termes de navegació que
podem documentar per primera vegada al Llibre del Consolat,
i podem comprovar que amb
data 1272 ja es trobaven a Les
Costums de Tortosa.
La rellevància d’aquest fet, cal
compartir-ho, ja que les primeres lleis escrites i conservades
les trobem al manuscrit del calaix de Montpeller a l’armari de
Tortosa.
En conclusió, la importància de
la tasca dels nostres juristes tortosins durant els segles esdevé
encara avui en dia per a molts
investigadors i estudiosos una
font de complaença intel·lectual, és un orgull per a qualsevol
estudiant de Dret, o qualsevol
ciutadà que amb aquest article ara en coneix la història, la
importància de la nostra ciutat
com a font de dret propi. És un
actiu turístic, en la meua humil
opinió, digna de ser exposada
i explotada, de tal manera que,
senyors polítics i de promoció
turística... si els pareix a bé ...
prenguen-ne nota!
Fonts bibliogràfiques:
Massip Fonollosa, Jesús. Les
Costums de Mar de Tortosa.
Cladelles i Grau, Pau. Els costums
de Tortosa, orígens, gestació i
naturalesa.

