núm. 1098
1 de juliol de 2022
www.mesebre.cat

1,8 MEUR d’ajuts
per a les reserves de la biosfera
E

l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat les bases de les subvencions per al finançament
d’actuacions a les reserves de la biosfera. Els ajuts tenen un pressupost d’1,8 MEUR per a les reserves de les Terres de
l’Ebre i del Montseny, les dos que hi ha a Catalunya. P3

Cas Turov:
Alcanar aprovarà en
plenari adquirir un nou
préstec per als avals de la
indemnització de l’enderroc
L’Ajuntament ha lamentat “aquest nou revés judicial” amb el cas
Turov que l’obligarà a endeutar-se per fer front als 2,24 MEUR de
les garanties de les indemnitzacions per l’enderroc dels 24 dels
apartaments il·legals.
					

P12

Territori ha licitat la
redacció de projecte de 3
nous trams 2+1 a la C-12
Entre Xerta i Benifallet per 209.402’60 euros; de Ginestar
a Móra d’Ebre per 208.168’40 i el tram d’Ascó a Flix per
210.056 euros.
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Al nord no ens assabentem
de les onades de calor
perquè aquí, a l’estiu,
es dorm de luxe”.
Aquests populars reclams comencen a tenir data de caducitat,
perquè l’emergència climàtica
empeny el nord d’Espanya a viure
nits tòrrides lligades a onades de
calor a les quals no estaven acostumats.
Oficialment, l’estiu astronòmic
ha començat lo 21 de juny, però
ja comptem amb dos episodis de
calor extrema, fins ara mai vistos,
i amb l’allargament dels estius
que es tradueixen en onades de
calor cada cop més freqüents,
més intenses i també més matinadores.
Però, sobretot, onades de calor
marcades per nits tòrrides i tropicals, amb el dany que provoquen
a la salut dels més vulnerables. I
la vulnerabilitat es vincula tant a
la renda com a la regió on s’habita, perquè no és lo mateix una
onada de calor a Bilbao que a Sevilla o a les nostres terres. Pel que
fa a estes últimes setmanes lo
més inquietant han estat els incendis forestals que han arrasat
milers d’hectàrees de boscos. Es
parla d’un total de 75.000 hectàrees calcinades des del començament d’any i d’aquestes, segon
el Programa d’Observació de la
Terra de la Unió Europea Copernicus, 50.000 corresponen al
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

Divendres, 10 de juny de
2022, va morir el meu
marit, Alfredo Oraá Landeras.
Ell tenia Alzheimer i ja descansa,
després de lidiar amb aquesta
malaltia els últims gairebé vint
anys, durant els quals ja ens l’havia pres. Els darrers vuit anys van
ser molt durs i vàrem necessitar
molta ajuda, per la qual voldríem
donar les gràcies. Vam descobrir
que tenia Alzheimer arran d’una
caiguda en moto, en què van
haver de fer-li un TAC per assegurar-se que tot estès bé. A partir d’allí, vam poder començar a
prevenir l’evolució de la malaltia
de manera bastant primerenca
i, gràcies a l’AFATE i els seus tallers d’estimulació cognitiva, els

darrer mes. En els darrers anys,
la biomassa ha anat augmentant
malgrat els incendis, i també han
augmentat les temperatures i les
onades de calor. Els incendis són
més potents, més intensos, i de
seguida creixen molt i molt ràpid
i als bombers els costa més apagar-los.
No és fàcil imaginar-se la quantitat de terreny que arrasen les
flames dels incendis així que posarem alguns exemples: el més
devastador ha estat l’incendi de
Serra de la Culebra, a Zamora, ja
estabilitzat. La mida de la superfície afectada es podria comparar
amb tota la ciutat de Madrid i els
seus voltants. L’incendi de Pont
la Reina-Gares (Navarra), és el
segon de proporcions més grans

de moment. Segons les dades
de Copernicus, les flames ja han
abrasat més de 5.500 hectàrees,
és a dir que la superfície afectada és quasi tan extensa com la
ciutat de Barcelona. En conjunt,
el nombre d’hectàrees cremades
a Espanya des de començament
d’any és fins a sis vegades superior a la mitjana del 2006-2021,
d’acord amb les estadístiques
de Copernicus. Tenim un nou
escenari en el qual continuarem vivint molt probablement en
les pròximes dècades amb unes
onades de calor cada cop més
freqüents, duradores i intenses.
En aquesta onada de calor del
2022, les nits tòrrides i tropicals
i la calima han estat les protagonistes, per la llengua d’aire que ha

AGRAÏMENTS

primers símptomes van desenvolupar-se més lentament. A ells tot
el nostre agraïment i les nostres
gràcies més sinceres per la seva
ajuda desinteressada. Sense ells
l’haguérem perdut molt abans.

Després, però, tot ha anat venint
com les ones a la platja: l’una rere
l’altra i sense parar. A poc a poc
va deixar de conèixe’ns, va començar a deixar de parlar, menjava menys, cada cop caminava
menys, etc. En tot aquest procés,
per sempre més agraïts amb la
seva metgessa i la seva infermera del CAP del Temple per la seva
humanitat, així com amb la resta de professionals sanitaris. Són
persones que fan gran la segure-

tat social i, en concret, el nostre
sistema sanitari públic, tot i la falta
evident de recursos que pateixen.
Al final, Alfredo va acabar entre
la cadira de rodes i el llit, menjant purés i compotes, amb bolquers i pitets... I en aquests últims
moments hem tingut la sort de
conèixer els professionals del PADES, que ens han ajudat a encabir
la seva pèrdua i gràcies a ells ha
pogut acabar a casa. Sense vosaltres el seu final haguera sigut
molt més difícil. Molt agraïts amb
la vostra feina.
Com veieu, en tota la seva evolució hem passat per diverses
etapes, en les quals els nostres

entrat des del nord d’Àfrica. En
aquest sentit, es constata com ell
clima nord-africà va menjant-se
al de la península. El sud es desertifica, mentre que el terç nord
comença a viure allò que eren
els estius al sud i potser només
quedaran fora d’aquest fenomen
Galícia i algunes zones costaneres del Cantàbric, per l’acció
de l’oceà. Lo que era “normal”
al centre fa 20 anys comença
a ser “normal” més al nord, per
tant, adeu a la garantia de nits
fresquetes en certes latituds. Per
què passa això? Una hipòtesi la
lliga al desglaç polar. Però en física atmosfèrica, aquest món
caòtic i complex, es triga més a
trobar les causes que a patir les
conseqüències.

veïns ens trucaven a casa explicant-nos per on l’havien vist
si el veien perdut o caminant
estrany per algun lloc, quan va
deixar de caminar preguntaven
com estava i com és que no el
veien, i en tantes altres ocasions. I per això i com no pot ser
d’una altra manera, agraïdíssims
amb els veïns de Sant Llàtzer i
amb totes les persones del nostre voltant que d’una manera o
altra han preguntat o pensat en
nosaltres. Per a tots vosaltres,
una sentida abraçada de tota
la família. Ben segur que Alfredo vos n’està ben agraït, tal com
n’estem tots natros, allà on siga.
Rosa Nozal Pallares

en portada
MÉS NOTÍCIES
DADES COVID
Al Consell de Direcció de
l’Administració Territorial de
la Generalitat, aquest dimarts,
s’han repassat les dades epidemiològiques perquè “estem
amatents als números de
transmissió de la Covid ja que
van ascendint setmana rere
setmana i tenim a hores d’ara
una incidència acumulada de
221 a 14 dies, no parlem de setena onada però les xifres van
en augment, per això, Salut
recomana l’ús de la mascareta
en interiors a la gent gran i les
persones vulnerables”. A data
d’avui, el risc de rebrot a les
Terres de l’Ebre se situa en 261,
amb una Rt 1’31 i una incidència
acumulada a 14 dies de 221. Pel
que fa a les dades hospitalàries
a l’Hospital Verge de la Cinta
hi ha 15 persones ingressades
a planta i 4 a UCI; mentre que
l’Hospital de la Santa Creu són
6 els malalts a planta, a l’Hospital Comarcal del Montsià són
3 i a l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre en són 7.

BAIX EBRE
El ple del Consell Comarcal del
Baix Ebre ha aprovat la sol·licitud d’una subvenció al Ministeri per a la Transició Ecològica
i Repte Demogràfic de 498.141
euros per tal de promoure
l’activitat socioeconòmica als
municipis de la comarca de
menys de 5.000 habitants i
frenar el despoblament. S’ha
presentat el projecte ‘Viure
i treballar al Baix Ebre’ a la
convocatòria de subvencions
estatal per a la reactivació de
l’activitat socioeconòmica i la
lluita contra el despoblament.
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MEDI AMBIENT
Acció Climàtica aprova les bases de les
subvencions per al finançament d’actuacions a
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre
Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural ha aprovat les
bases de les subvencions per al
finançament d’actuacions a les
reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència
–finançat per la Unió Europea–
NextGenerationEU, amb un
pressupost d’1.883.027,00 € per
a les reserves de la biosfera de
la Catalunya, que són dos: la del
Montseny i la de les Terres de
l’Ebre.
La UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre el 28 de maig de 2013
i es regeix per l’Estratègia en
l’àmbit socioeconòmic i Pla de
gestió 2015-2023 de la Reserva
de la Biosfera Terres de l’Ebre.
En concret, aquestes subven-

cions van adreçades als òrgans
de gestió de les reserves com
el COPATE; els ajuntaments de
l’àrea d’influència socioeconòmica i d’altres entitats locals,
com mancomunitats, consorcis,
confraries de pescadors, etc.;
també aquelles associacions,
entitats de custòdia del territori
i ONGs amb vinculació directa i
que les actuacions expliciten la
conservació i millora del patrimoni i/o dels recursos naturals,
o protecció del patrimoni cultural material i immaterial; agrupacions empresarials, autònoms
i empreses amb activitats a la
Reserva de la Biosfera i alhora
universitat i entitats d’investigació amb treballs de recerca
en matèria de medi ambient i
desenvolupament
sostenible,

etnologia i relacions home-natura. Les actuacions s’hauran de

realitzar dins els límits de l’àmbit de la Reserva de la Biosfera.

Podran sol·licitar els ajuts el COPATE, els
ajuntaments, les entitats locals, les associacions
i el món empresarial i universitari de l’àmbit de
la Reserva de la Biosfera

Ingressa a la presó el detingut a Horta de Sant Joan per
irrompre a casa d’un veí i apunyalar-lo
El titular del jutjat Gandesa
va ordenar aquest dimecres
a la nit l’ingrés provisional a
la presó del detingut a Horta
de Sant Joan dilluns passat
per irrompre al pis del seu veí
i apunyalar-lo. L’home, que
està sent investigat per suposats delictes d’homicidi en
grau de temptativa i violació
de domicili, ha estat traslladat al centre penitenciari Mas
d’Enric del Catllar. L’atac va
tenir lloc el dia 27 de juny al
migdia, quan l’arrestat va entrar a casa del veí i el va agre-

dir amb un ganivet causant-li
ferides. La víctima va haver
de ser ingressada a l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona i va
rebre l’alta aquest dimecres.
La seva mare també va resultar ferida lleu durant l’atac.

La víctima va haver
de ser ingressada
a l’Hospital Joan
XXIII i va rebre l’alta
dimecres

L’alcaldessa, Mercè Pedret i Ramos, inaugura el Centre Polivalent de Benifallet
reivindicant el treball i l’esforç de la gent del poble
L’alcaldessa, Mercè Pedret,
juntament amb el poble de
Benifallet van inaugurar divendres passat, dia 24 de juny el
nou Centre Polivalent de Benifallet en un acte molt emotiu i participatiu. Va ser un dia
històric per al municipi, ja que
es posava en marxa un equipament del tot necessari i que
feia falta per acollir activitats
culturals, lúdiques i esportives

amb suficient capacitat i, per
l’altra, es mantenia al municipi
el que havia estat l’antiga cooperativa de la SAT, clau en la
vida rural del poble on generacions de benifalletenques i
benifalletenques hi van invertir
molt esforç i treball. L’alcaldessa de Benifallet ho va destacar
en el seu discurs inaugural:
“aquesta és l’obra de tot el poble, que hem pogut tirar enda-

vant tot i la situació econòmica
que patíem, amb esforç, contenció i reduint el deute i que
no representa cap greuge a les
arques municipals”. L’obra, amb
un cost d’uns 945.000 euros
compta amb el finançament
del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) de la
Generalitat i del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.
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tortosa

POLÍTICA
ERC Tortosa qüestiona que es reservi l’ús de la
plaça de la Catedral a actes del consistori
ERC Tortosa, grup municipal a
l’oposició, ha registrat una bateria de preguntes a l’Ajuntament sobre la reserva d’usos de
la plaça de la Catedral a activitats del consistori o del bisbat.
Aquesta ha estat la justificació
per denegar que s’hi celebri
l’acte de Vaga Feminista Terres
de l’Ebre per festejar que ja es
pot exercir el dret a l’avortament quirúrgic al territori, i que
es farà finalment a la plaça dels
Dolors. El consistori ha decidit
simplificar la delimitació d’usos
i “reservar” aquest espai públic
a usos propis, perquè les característiques de la plaça – una
estructura elevada sobre restes
arqueològiques visitables- no
permeten qualsevol mena d’es-

deveniment, per exemple, els
que requeririen col·locar elements molt pesants.
Com assenyalen fonts del consistori, l’Ajuntament de Tortosa
va decidir prevenir incidències i resoldre la definició d’usos
de la nova plaça de la Catedral
reservant-la a actes propis, o a
l’organitzat pel Bisbat per inaugurar la restauració de la façana
de la basílica. El consistori recorda que des de la finalització
de les obres, s’han denegat altres peticions, a més de l’acte de
Vaga Feminista previst l’1 de juliol, que seguint “aquest criteri”
s’han reconduït a altres indrets
de la ciutat. Des del consistori
defensen que “la plaça està situada en un lloc patrimonialment

L’Ajuntament argumenta la decisió perquè les
característiques de la plaça limiten alguns usos

molt destacat” i comporta que
“no tots els usos hi puguin tenir
cabuda”.
Tot i això, el grup municipal
d’ERC Tortosa ha presentat una
bateria de preguntes a l’equip
de govern i assegura que “desconeix l’existència de cap acord
en aquesta línia o que en cap
cas s’ha consensuat amb els
grups de l’oposició”. El portaveu
Xavier Faura es mostra sorprès

Tortosa arranja la pujada
al Castell des del Rastre
L’Ajuntament de Tortosa està duent a terme la millora de l’accés al castell de la Suda
i les Avançades de Sant Joan des del Rastre. L’actuació consisteix en la construcció
d’un mur de protecció al talús situat a la pujada cap al castell, que permeta contindre possibles esllavissades de pedres o de terra. A més a més, amb esta actuació
es reforça la imatge patrimonial d’un espai que està envoltat de muralles. Els treballs tenen un cost de poc més de 78.000 euros i també comporten un seguiment
arqueològic, atès que es tracta d’un espai d’un caràcter patrimonial molt marcat.
“Amb estos treballs millorem l’entorn d’este punt, situat als peus del castell de la
Suda, i també fem que siga més segur per a les persones que hi circulen”, ha remarcat l’alcaldessa. Meritxell Roigé ha inscrit esta actuació dins del seguit d’obres de
millora a la via pública. En este sentit, ja s’han completat les reformes de les voreres
als carrers Pina, Amor i Masdenverge, a Ferreries; s’està a la recta final de l’arranjament del passeig de Joan Miró, a Vora Parc, que continuarà durant els pròxims
mesos al carrer Soriano Montagut; i es continua la substitució de l’enllumenat del
polígon Baix Ebre per seguir instal·lant lluminàries LED. I esta setmana ha començat
una actuació que permet renovar un tram de vorera del carrer Llotja, al centre. En
pocs dies també es duran a terme arranjaments al ferm del carrer del Vall, al nucli
antic, i millores a la plaça del Carrilet i a la plaça de les Corts Catalanes, al Temple,
barri en el qual també està previst executar durant les pròximes setmanes actuacions a les voreres dels carrers Marina i Ciutadella.

Breus

** El grup Damas de España va reivindicar la presència de més referents
lèsbics i bisexuals per avançar en la
normalització. Tortosa va iniciar els
actes de la Setmana de l’Orgull LGTBI amb la conferència institucional, a
càrrec de les membres del grup musical tortosí.
** La setmana passada va tenir lloc
l’Assemblea ordinària de l’Agrupació
Local del PSC de Tortosa, en la que el
Primer Secretari, Enric Roig, va anunciar l’inici “de la cursa per assolir l’al-

caldia de Tortosa a les eleccions municipals de 2023, gràcies a un procés
de renovació que liderarà donant un
pas al costat”.
** Premis Paco Sorolla als millors projectes de recerca de l’alumnat de 2n
de batxillerat. Premiats: Mireia Muniesa
(àmbit humanístic-social-artístic), Núria Lorenzo (àmbit científic-tecnològic)
i Lluc Carles, autor del cartell guanyador. Els premis Sorolla recorden la figura de Paco Sorolla, exprofessor de
filologia de l’institut Dertosa.

per “la limitació d’ús d’un espai
públic finançat amb diners públics”. Els republicans interpel·

len el govern de Tortosa per si
existeixen altres espais públics
de la ciutat.

El consistori recorda que des de la finalització de
les obres, s’han denegat altres peticions, a més
de l’acte de Vaga Feminista previst per avui 1 de
juliol, que seguint “aquest criteri” s’han reconduït
a altres indrets de la ciutat

amposta
CONCURS
Vestits de
Paper, 50 anys
Les modistes i modistos que treballen amb paper es preparen
per al 50 aniversari del Concurs
Nacional de Vestits de Paper
d’Amposta. Les regidories de
Festes i Cultura de l’Ajuntament
organitzen un esdeveniment especial, aquest any fora del programa de festes majors. “Estic
segur que les modistes tenen
moltes ganes d’aquesta edició,
primer perquè fa dos anys que
no poden presentar cap vestit
i, segon, perquè és la 50a edició”, afirmava l’alcalde, Adam
Tomàs. El batlle deia que “cinquanta anys no es fan cada dia,
per això volem celebrar-ho amb
diferents accions per donar-li la
prestància que mereix l’ocasió”.
La 50 edició del Concurs de
Vestits de Paper serà el 23 de juliol (22 h), a la plaça de l’Ajuntament. S’ha començat a treballar
amb un possible agermanament
amb l’Ajuntament de Mollerussa
on els vestits de paper també tenen molta tradició municipal.
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CTETE

Modificació de pressupost Centre de
de 190.000 euros per tirar
Tecnificació
endavant diferents projectes Esportiva
El ple ordinari del mes de juny
va aprovar una modificació
pressupostària de 190.000 euros per, entre altres coses, “preparar diferents projectes necessaris per a la ciutat per quan
surtin les subvencions”, en paraules de l’alcalde, Adam Tomàs, o replantejar el model de
fires amb una carpa. D’aquesta manera, Tomàs concretava
que s’incorporen 50.000 euros
a Fires per poder tirar-les endavant amb una carpa. “Com
sabeu, vam decidir enderrocar
el pavelló firal, on hi havia certes estructures que tenien la
sostenibilitat compromesa, pel
qual de moment la Fira es farà
amb una carpa, un model que
agafem d’altres ciutats i que
també ens permetrà organitzar
altres actes d’octubre a gener”,
concretava Tomàs. En aquesta modificació pressupostària
s’inclouen també diversos ho-

noraris professionals per valor
de 30.000 euros per acabar de
desenvolupar alguns projectes
municipals. L’alcalde afirmava
que “hi ha diversos projectes
que la ciutat necessita i l’equip
de govern volem tenir-ne
redactats tots els possibles per
poder-los presentar a les subvencions”. A banda, s’inclouen
també 90.000 euros referents a
energia elèctrica per l’augment
del preu de la llum i 15.000 euros per a la conservació de les
instal·lacions esportives.

Un total de 80 esportistes han
passat pel Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de
l’Ebre (CTETE), ubicat a Amposta, durant el curs 2021-22.
D’aquests, 75 cursen els seus
estudis a l’Institut de Tecnificació d’Amposta, amb l’adaptació curricular especial que els
permet compaginar la pràctica
esportiva amb l’educació secundària.
Des del Centre celebraven que
ha augmentat l’estada de noies
esportistes, un 6,25% més que
l’any passat.
D’altra banda, també cal destacar que aquest curs les respectives federacions esportives
han atorgat un total 62 beques
entre esportistes de rem olímpic, esgrima, handbol, atletisme i natació, concretament 17
beques mixtes, 39 d’entrenament i 6 de seguiment.
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ALCANAR
BREUS
** UN NEN de 3 anys està
hospitalitzat des d’aquest
dimecres a la tarda a l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona
després d’ofegar-se mentre es
banyava a la piscina municipal
d’Amposta. ‘Diari de Tarragona’
va avançar-ho, citant fonts
de Protecció Civil del Sistema
d’Emergències Mèdiques
(SEM). Els fets van tenir lloc poc
després de les sis de la tarda,
quan haurien tret de l’aigua
l’infant en estat inconscient
després de patir un ofegament.
El SEM va mobilitzar dues
ambulàncies al lloc dels fets,
que en arribar van realitzar la
reanimació cardiorespiratòria
al menor, estabilitzant-lo
i intubant-lo. Esta era la
informació ahir dijous, en el
moment del nostre tancament.
** AMPOSTA promou l’envelliment actiu amb un pla dirigit
a les persones grans. El Pla
d’Envelliment Actiu marcarà
les accions que es duran a
terme en els pròxims 4 anys.
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L’AMETLLA

DELTEBRE

Festes de Sant Pere,
a l’Ametlla de Mar

Arriba la Festa Major d’estiu de
la Cala. La Confraria de Pescadors, en col·laboració amb
l’Ajuntament, ha organitzat activitats per a tots els públics per
celebrar Sant Pere. Entre els actes programats hi ha esdeveniments esportius, gastronòmics,
culturals i d’oci que es faran durant tota la setmana, principalment davant de la Confraria. Les
festes van començar dimarts
amb el Festival d’Estiu del Club

Patí l’Ametlla de Mar. I seguiran
fins al 3 de juliol. Hi destaquen
actes com la festa infantil, sardinades populars, l’actuació de
LOS BALDATS o les Festes Marítimes, un seguit de proves lúdico-esportives. Durant el dia de
Sant Pere, es va celebrar la missa i la processó en honor al patró dels pescadors. Finalment,
les festes conclouran amb l’actuació de Cràneos el dia 3.
(La Cala Ràdio)

L’Ampolla gaudeix de les festes
Sant Joan “en tota la seua
plenitud”

Les Festes Majors de Sant Joan
2022 han tornat a l’Ampolla en
tota la seva plenitud després de
dos anys marcats per la pandèmia. Les Festes Majors van tenir
lloc del 18 al 26 de juny.
Festa de l’aigua, tirada al plat,
festes infantils, un dinar popular al carrer, correfocs, repartiment de panoli, cantada de
jotes a càrrec de la rondalla Els
Tres Cantadors del Delta, llonganissada popular, una festa
pamplonica amb bou capllaçat, tardes de vaques, ball, una
disco mòbil amb el Dj Cristo-

baix ebre

bal La Bèstia i la festa a la platja ‘Que nos quiten lo bailao’
han estat algunes de les activitats que han preparat la Comissió de Festes i la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de
l’Ampolla. Aquest any, la portadora de la Flama del Canigó
ha estat l’actriu Vicky Luengo,
qui, juntament amb les pubilles de l’Associació de Dones
de l’Ampolla, la Reina de Festes,
la Reina Infantil i les remeieres
van encendre, el 23 de juny, al
vespre, la foguera de Sant Joan
a la platja de les Avellanes.

Subvenció d’1.239.560€ per a l’inici
del Passeig del Carrilet
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha anunciat que l’Ajuntament ha estat un dels tres
municipis de Catalunya, conjuntament amb Tossa de Mar
i Mont-roig del Camp, que
forma part del Programa de
Plans de Sostenibilitat Turística en destinacions 2022, que
impulsen la Generalitat de
Catalunya i la Secretaria d’Estat de Turisme. En concret,
l’Ajuntament rebrà una subvenció d’1.239.560€ per al començament de la construcció
del Passeig del Carrilet, amb
l’objectiu que el desaigüe del
Préstamo, amb la seva canalització i bombeig, esdevingui un
passeig multifuncional i amb
projecció i serveis turístics.
Aquesta injecció econòmica
es destinarà a la realització de
la primera etapa de la primera
fase que ascendeix al voltant
de 2.800.000€.
L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “la subvenció ens facilitarà posar punt i final a un
dels problemes estructurals del
municipi, com és el cas del desaigüe del Préstamo, i convertir aquesta problemàtica amb
una oportunitat de futur i de
projecció turística”.
A banda d’aquesta subvenció
que s’ha detallat, l’Ajuntament
de Deltebre ja compta també
amb altres subvencions que
permetran dur a terme aquesta
acció.
Per altra banda, en la sessió
plenària d’aquest mes de juny,
que es va celebrar presencialment dimecres, es va aprovar
l’adjudicació de les obres del

projecte de pavimentació de
carrers de Deltebre.
El cost total d’aquesta actuació
s’eleva als 4.000.000€ i permetrà, conjuntament amb la
resta d’accions que s’estan realitzant, efectuar una inversió
de 6.500.000€ per pavimentar
el 80% de les vies públiques del
casc urbà de Deltebre.
L’alcalde, Lluís Soler, ha subratllat que “la pavimentació del
80% dels carrers de Deltebre
ens permetrà dignificar les vies
públiques, com també solucionar un problema que és estructural, mitjançant una inversió
històrica que és conseqüència
de la gestió rigorosa que estem
efectuant des del Govern municipal”.
El portaveu d’ERC Deltebre, Joan Alginet, ha detallat
que “comparteixen els fons
d’aquest projecte, però no les
formes”. En la mateixa línia,

El plenari aprova
l’adjudicació de les
obres de
pavimentació de
carrers de Deltebre
el representant del PSC Deltebre, Aleix Ferré, ha explicat
que “celebrem la pavimentació
que es durà a terme, però no
compartim que esdevingui estratègia electoral”. La licitació
s’ha aprovat amb els vots favorables d’Enlairem Deltebre i les
abstencions del grups d’ERC i
PSC. El plenari també ha aprovat, per unanimitat, la proposta
de Correbous 2022 de la Festa
Major de Deltebre, la Festa Major organitzada pel CD La Cava,
les Festes del Barracot i la Festivitat de Sant Miquel.

Els Mossos investiguen una baralla amb dos ferits
en una discoteca de Deltebre
Els Mossos d’Esquadra investiguen una baralla en una
discoteca de Deltebre en
què dos persones van resultar ferides. Els fets es van
produir la matinada de divendres de la setmana passada, durant la celebració
de la revetlla de Sant Joan, a
l’interior del local d’oci.
Els implicats van presentar denúncies creuades per
agressió. Un dels ferits va
denunciar que el van copejar amb motivacions homò-

fobes. Fonts de la direcció de
la discoteca han confirmat a
l’ACN que els serveis de seguretat van intervenir per aturar
una baralla i van fer fora del
local els implicats, com és habitual, però desconeixen els
motius pels quals es va produir.
D’altra banda, en el marc de la
roda de premsa d’aquest dimecres, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, ha tornat a condemnar i rebutjar les agressions homòfobes, i les actituds

L’alcalde ha tornat a
condemnar i rebutjar
les agressions
homòfobes
d’intolerància i que no respecten els drets de les persones, la llibertat ni la diversitat.
(ACN)

anunci
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MÉS NOTÍCIES
EL PERELLÓ
Activitats previstes al Perelló
avui divendres: a les 21.30 h.
Pl. de l’Església. CONCERT
D’HAVANERES DE LA CORAL
SANTA LLÚCIA I LA CORAL
VERGE DELS PRATS (L’ALDEA). I també avui divendres,
a les 22 h, al Pavelló poliesportiu municipal, FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC (Club
Patí Perelló). Cal informar que
el municipi va viure, fins dilluns, les Festes Majors d’Estiu,
del 23 al 27 de juny. Per poder
dur a terme activitats festives
que no van poder fer-se al
gener, per Sant Antoni.

ROQUETES
Èxit d’assistència en la primera
desfilada Pride a les Terres
de l’Ebre, dissabte passat. El
municipi de Roquetes es va
vestir amb els colors de l’arc
de Sant Martí, per celebrar la
festa Unicorns Pride Ebre. Un
festival on, a més de l’Ajuntament de Roquetes, també
en va formar part l’Associació
Cultural Okay Productions.
L’objectiu principal d’aquest
Pride és reclamar la igualtat i
la llibertat de totes les persones i reivindicar les agressions
que el col·lectiu rep dia rere dia
està sofrint. L’esdeveniment
va tenir molt seguiment al
municipi del Baix Ebre.

CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha penjat aquest mes
de juny la bandera LGBTI+ a
la façana de l’edifici comarcal
amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de l’Orgull
per l’alliberament LGBTI+. I dimarts va organitzar una jornada amb l’objectiu de reivindicar
els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, trans* i intersexuals
per a poder viure amb igualtat
de drets i lliures de discriminacions i violències.

D’altra banda, una vintena
d’alumnes participen en el
curs de monitors i monitores
de lleure que organitza el
Consell Comarcal del Baix Ebre
i que té lloc a l’edifici Carrilet.

baix ebre

L’ALDEA
Arranjament del camí Pla de Sol i Raval de Carvallo
L’Ajuntament de l’Aldea ha finalitzat l’arranjament del camí de
Pla de Sol, un camí que es trobava en molt males condicions
i que veïns del poble han reclamat l’arranjament, al ser una via
molt transitada al enllaçar amb
la carretera de Tortosa.
Pepe Caballé Regidor d’Acció
Urbana i Rural: “Els vorals del
camí es trobaven en molt males
condicions, a causa de la immensa vegetació que ocupava
part del camí fent-lo molt perillós pels que hi circulaven diàriament, per això vam decidir que
aquesta via s’havia d’arranjar el
més aviat possible”.
El camí de 1400 metres ara
consta d’una amplada de 4,5
metres amb 6000 metres quadrats de reg asfàltic, i els vorals
s’han netejat de la frondosa vegetació que hi havia. Caballé remarcava que “s’ha fet una intervenció en àrids tapant tots els

clots existents amb doble tractament de reg asfàltic. A més es
pintaran els dos passos elevats
existents amb pintura viària; no
descartem també posar algun
pas elevat més al camí per evitar
velocitats elevades”. Una altra
de les accions recents ha estat
l’arranjament de la zona de la
Raval de Carvallo, amb àrids reciclats subvencionats al 70 % pel
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya. Caballé comentava que “després de
la neteja de l’esplanada de la raval de Carvallo , vam compactar
amb els àrids, i estem estudiant
de plantar vegetació a la zona”.
El Govern continua apostant
plenament pel procés de canvi del municipi, i el camí de Pla
de Sol ja es comptabilitza com
un dels 50 camins arranjats del
terme municipal en aquesta legislatura .

El camí de Pla de Sol ja es comptabilitza
com un dels 50 camins arranjats del terme
municipal en aquesta legislatura

Presentació del Programa de les Festes Majors de Roquetes
L’alcalde de Roquetes, Ivan
Garcia, el regidor de Festes,
Sisco Ollé i el president del
Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, han
presentat oficialment el llibre del programa de les Festes Majors de Roquetes 2022,
que se celebraran de l’1 al 10
de juliol. Sisco Ollé ha destacat la portada del llibre de
festes que novament és obra
de l’il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanch, aquest any amb
el lema “Ens devíem un pas
doble”. Ollé ha agraït “l’esforç del Patronat per organitzar la multitud d’actes que
s’han preparat, que seran aptes per a tothom i per a totes
les edats amb l’objectiu que la
gent surti al carrer i s’oblidi del
mal tràngol que ha suposat la
pandèmia”. Per la seva part,
Juan Carlos Sangres, ha ressaltat, dels actes programats,
l’homenatge que el divendres
1 de juliol es farà als gegants
de la ciutat, Isabel i Gregori,
pel seu 75è aniversari després
de l’acte de presentació de
pubilles i hereus. A l’ofrena de
Flors i Fruits portaran la bandera de la ciutat l’Associació
de Dones de Roquetes pel seu
25è aniversari i els portadors
de la bandera del Patronat de
Festes seran Encarna Cardona
i Robert Monllau, per la seva

plena dedicació a l’entitat durant 20 anys. Una altra de les
novetats d’aquest any és la 1a
trobada multicultural organitzada per Càritas Roquetes.
Sangres també ha destacat “la
inscripció de 12 colles per participar en les tretze proves del
concurs de “Joves i No tan Joves” així com la implicació que
han tingut les diferents entitats
de la ciutat en la programació
de la festa omplint-la d’activitats”. Finalment l’alcalde de
Roquetes, Ivan Garcia, ha celebrat el retorn a la normalitat

Des d’avui
dia 1 fins
el 10 de juliol

i ha insistit en que “per primera
vegada les fetes tindran hereus
i hereuets, un fet que demostra
que la igualtat és un dels objectius de l’equip de govern”.
Garcia ha volgut “agrair especialment el treball del Patronat
durant els seus 49 anys d’història”. Una altra de les novetats
que ha anunciat és el sentit a
la inversa del recorregut de
l’Ofrena que acabarà a l’Hort de
Cruells, i que té com a convidada la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, segons
Garcia, “com a mostra d’agraïment per haver estat molt al
costat de l’Ajuntament durant
aquesta legislatura”. El Punt Lila
“també estarà present durant
les nits de ball per donar informació o oferir ajuda si alguna
persona se sent amenaçada”.

L’alcalde també ha destacat
“l’exposició fotogràfica ‘Roquetes Orígens’ amb imatges
antigues del municipi”. També
ha ressaltat la figura de la persona convidada a fer el pregó
d’aquestes festes, la roquetera
Noèlia Gallardo Borràs, investigadora del grup de Recerca en
Patologia Oncològica i Bioinformàtica ubicat a l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, que
treballa en el Projecte Emma
d’investigació del càncer de
mama. Finalment, Ivan Garcia
ha anunciat la novetat de “la
utilització d’un got reciclable a
la terrassa d’estiu que es podrà
adquirir a la taquilla al preu de
3 euros que seran reemborsats quan es retorni en acabar
la nit de ball, amb l’objectiu de
reduir la gran quantitat de residus que es generen durant les
festes i alhora també promoure la igualtat amb el lema “Respecta’m o a fer Punyetes” que
porta imprès el got”. Les Festes
Majors de Roquetes es caracteritzen per la gran participació
de la gent en actes com el gran
Cosso-Iris, la festa de la bicicleta, el sopar de la cabra, les
menjades populars, les exhibicions de vaquetes i correbous,
el correfoc, les nits de ball o
el Rocket’s Festival d’entre les
moltes activitats programades.
Més info, veure pàgina 13.

anunci
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MÉS NOTÍCIES
LA RÀPITA:
PROGRAMACIÓ
D’ESTIU
La Ràpita ofereix una programació d’estiu per als mesos
de juliol i agost que comprèn
activitats culturals, esportives,
turístiques i de lleure obertes
a tothom. L’alcalde, Josep
Caparrós, expressa que “la
setmana que ve, coincidint
amb l’inici de la temporada
turística més important de tot
l’any, comença la programació
d’estiu amb activitats de diferents temàtiques i adreçades a
tots els públics perquè tothom
pugui disfrutar d’uns dies de
descans i oci a la Ràpita”.

PLATJA DE GOSSOS
AQUEST ESTIU
L’Ajuntament de la Ràpita
fa realitat, aquest estiu, una
platja de gossos, situada entre
la platja de les Delícies i la
platja del Suís. Amb l’habilitació de la platja, des de la
Regidoria de Medi Ambient es
mostra la voluntat del govern
de fomentar el benestar
animal i destinar uns metres
de platja a l’accés i el lleure
dels gossos.

LA RÀPITA
Una vintena de persones tallen
la ‘Carretera de la Vergonya’
per demanar millores a la via

Una vintena de persones es van
manifestar diumenge al matí
a l’entrada de la denominada
‘Carretera de la Vergonya’, a la
Ràpita. La via comunica la localitat amb Poblenou del Delta i el
Trabucador i té problemes estructurals. Els manifestants van
fer un tall reivindicatiu per reclamar a la Diputació i als ajuntaments que posin fil a l’agulla
després d’anys de promeses.

El col·lectiu recorda que fa un
any la Diputació va anunciar
que el projecte d’obres hauria
d’estar enllestit durant el primer
semestre d’enguany. De moment, però, encara no està fet i
no hi ha calendari d’actuacions.
Segons la plataforma hi ha uns
40 accidents cada any, entre
cotxes que surten de la via i cauen als arrossars, i petites topades. (ACN)

Campionat Mundial de
Beach Tennis 2022, a la Ràpita

Regulació de l’accés rodat al
Trabucador, a partir de l’1 de
juliol

L’Ajuntament de la Ràpita posarà en funcionament la regulació
de l’accés rodat al Trabucador
de l’1 de juliol al 31 d’agost de
2022. En aquesta aposta per
la mobilitat sostenible, en què
únicament es podrà aparcar des
de les 6 fins a les 23 hores i resta prohibit circular i estacionar
en la nocturnitat, el consistori
compta amb el suport del Parc
Natural del Delta de l’Ebre, el

Servei del Litoral de la Generalitat de Catalunya, i de la Direcció
General de Sostenibilitat de la
costa i del mar del Ministeri per
a la Transició Ecològica.
L’alcalde, Josep Caparrós, remarca que “cal que tinguem
present que la finalitat de la regulació és conservar i protegir
un dels espais mediambientals
més visitats, i a la vegada un dels
més fràgils, del Delta de l’Ebre”.

Obres de remodelació de la
piscina municipal

CONSELL
COMARCAL
Els consells comarcals del
Baix Ebre i del Montsià han
actualitzat la guia de recursos
formatius amb tota l’oferta
formativa de caràcter professionalitzador existent en
aquestes dues comarques pel
curs 2022/2023.

La Ràpita és la seu des d’ahir
dijous i fins diumenge d’un esdeveniment esportiu mundial,
el Campionat Mundial de Beach Tennis 2022 de la Federació Internacional de Tennis
Platja (IFBT), on hi participaran
uns 200 esportistes d’arreu del
món d’una vintena de nacionalitats. Cal destacar que, com

ja és habitual, Catalunya tindrà
una delegació pròpia. De fet,
en el darrer Mundial celebrat a
Sardenya els tenistes catalans
ja van alçar-se amb la victòria
per nacions. En aquesta edició,
hi participaran esportistes del
nostre país disposats a revalidar
la victòria. L’esdeveniment tindrà un gran impacte al municipi.

El DeltaChamber Music Festival amplia la durada i
tindrà nous escenaris arreu de territori
El festival de música de cambra, el DeltaChamber Music,
es fa gran. El certamen s’amplia a quinze dies -del 25 del
juliol al 7 d’agost- i dedicarà
la primera setmana al programa Academy, un espai per
apropar els joves músics als
onze músics de prestigi internacional que enguany actuaran en espais tan singulars
com la finca Bombita, al cor

del Delta. I és que enguany
el festival, nascut a Amposta,
creix i s’estén amb nous escenaris, també a Flix i Ulldecona.
El Museu de Tortosa tornarà a
acollir el concert de cloenda.
El DeltaChamber recupera els
tallers, els concerts individuals
que el van sostenir durant la
pandèmia i donarà continuïtat a la novetat de l’any passat, les audicions Young Talent

per escollir els participants de
l’any que ve.

La música de cambra
pren una dimensió
sorprenent en aquest
festival ebrenc

Aquest dimarts, s’han posat en
marxa les obres de remodelació de la piscina municipal de
la Ràpita, que compten amb
un pressupost d’execució que
ascendeix a 863.793 €. Les actuacions per millorar l’equipament esportiu comencen més
tard del previst davant l’anàlisi
del projecte en relació amb l’in-

crement dels costos i el subministrament de materials. Finalment, l’ajuntament i l’empresa
han decidit començar les obres.
Des del consistori s’ha traslladat
i exposat aquesta informació en
diverses reunions amb les persones usuàries de la piscina i,
també, en l’assemblea informativa ciutadana del 20 de juny.

anunci
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terres de l’ebre

ALCANAR

ALCANAR
BREUS

L’Ajuntament haurà de fer front a les garanties de
pagament de 2,3 milions d’euros per a indemnitzar 24
propietaris d’habitatges de Turov
Avui divendres, 1 de juliol, és la
data límit que té l’Ajuntament
d’Alcanar per a presentar garanties de pagament de 2,3 milions d’euros al jutjat contenciós-administratiu número 2 de
Tarragona per a indemnitzar 24
propietaris d’alguns dels apartaments de la promoció il·legal de
la constructora Turov va construir l’any 2003.
“Esta és la crònica d’una tragèdia urbanística i econòmica
anunciada. Aquest mandat ja
venia marcat per situacions sobrevingudes i molt complicades de gestionar després de les
pluges torrencials del 2018 i del
2021. Vam començar amb un
endeutament 0 i sortirem amb
el poble hipotecat per a molts
anys per les herències del passat”, explica Joan Roig, alcalde
d’Alcanar Roig que també ha

** LA MAR DE MÚSICA: II
FESTIVAL DE MÚSICA DE LES
CASES D’ALCANAR AGOST
2022. Per segon any consecutiu,
l’Ajuntament d’Alcanar aposta per
audicions de música instrumental
a l’aire lliure per a les nits d’agost
de la mà de grups de renom
internacional i local. Més info,
veure pàgina 11.
** FESTES MAJORS DE L’AVINGUDA SERRAMAR D’ALCANAR
PLATJA. Aquest cap de setmana,
de l’1 al 3 de juliol Serramar tornarà a estar de festa major, després
de l’aturada de dos anys a causa
de la pandèmia de covid-19.

volgut subratllar que ERC no
formava part del govern municipal el 2003.
Per a constituir aquestes garanties, l’Ajuntament haurà de contractar un préstec a llarg termini
atés que la corporació només
disposa d’uns ingressos corrents
de prop de 9 milions d’euros en

el pressupost anual. Aquest fet
tindrà un impacte important i de
forma immediata sobre el nivell
d’endeutament del consistori.
“El préstec suposarà un reajustament important i condicionarà la temporalització d’inversions previstes que han de donar
resposta a necessitats sorgides

arran dels aiguats”, afegeix Jordi Monfort, regidor d’Hisenda
de l’Ajuntament. “L’impacte” financer i tots els detalls de les
reclamacions patrimonials del
cas Turov s’exposaran en dues
assemblees públiques el 12 i 13
de juliol, al nucli d’Alcanar i les
Cases, respectivament.

** FESTA DE SANT PERE. Cada
any, el final del mes de juny i
principis de juliol el nucli de les
Cases d’Alcanar, dedica una
festa a sant Pere, el patró dels
mariners. D’aquesta manera, es
recorda els origens del poble, que
ha estat i continua sent un poble
de mar. Demà dia 2 de juliol es
donarà el tret de sortida a aquesta festivitat.
** JULIOL I AGOST: espectacles
familiars a la platja Bandera Blava
Les Cases-Marjal.

SANT JAUME

MASDENVERGE

S BÀRBARA

LA SÉNIA

“4000 gràcies
per fer-ho
possible”

Sònia Tomàs tornarà a
encapçalar la candidatura
d’Esquerra Republicana

Ple ordinari

Premis als
millors
esportistes

Dissabte passat Sant Jaume va
acollir la primera edició de l’activitat esportiva i solidària “ENS
MOVEM PER L’ELA”. Es va fer
una travessa nedant i, a més,
va haver-hi també una cursa a
peu, una caminada solidària i
una sortida amb Caiac. La recaptació ha estat destinada a
combatre l’ELA: “4.000 gràcies
per fer-ho possible!”.
D’altra banda, dins de l’actualitat del municipi, Sant Jaume va
acomiadar diumenge les Festes
de la Segregació, que han estat
força intenses, i va fer-ho amb
una gran tarde taurina.
L’Ajuntament ja ha informat
a les seues xarxes que des de
dilluns passat i fins divendres 8
de juliol al consistori, “podreu
realitzar la inscripció i el pagament per a la plaça de bous de
Festes Majors.️ El muntatge de
la plaça serà el dissabte 9 de
juliol, una setmana abans de
l’habitual”.

Sònia Tomàs i Roiget serà la
cap de llista d’Esquerra Republicana a les eleccions a l’alcaldia de Masdenverge, després
que la militància hagi decidit
fer-li confiança per liderar el
projecte municipal republicà.
Tomàs ha encapçalat la candidatura d’Esquerra des de les
municipals de 2011, eleccions
aquelles, en les que va assolir
representació, sent així la primera regidora republicana de
Masdenverge des de la recuperació democràtica. A les darreres eleccions, va aconseguir
incrementar significativament
la representació republicana al
consistori, passant d’1 a 3 regidories, i va esdevenir l’única
formació política a l’oposició,
davant la majoria absoluta que
manté el món convergent des
del 1999. L’objectiu de Sònia
Tomàs passa per trencar aquesta majoria absoluta i liderar el
canvi que Masdenverge neces-

sita. “Presentarem un projecte que il·lusioni a la ciutadania
per fer un poble amb futur,
referent a la comarca i que se
sumi a les grans transformacions que s’estan produint al país
en camps com l’ecologisme, la
transició ecològica i la revolució tecnològica”. ERC va guanyar les dues darreres eleccions
generals al municipi l’any 2019 i
amb aquest fonament intentarà
aconseguir bons resultats l’any
vinent. de Persones Adultes.
Tomàs és consellera de Joventut, Polítiques d’Igualtat i LGBTI, al Consell Comarcal.

Prèviament al ple, aquesta setmana s’han portat a terme diferents comissions informatives.
Entre els punts més destacats,
del ple d’ahir dijous, hi figurava
l’adjudicació de la contractació de l’obra de remodelació
de l’edifici de l’ajuntament. Així
mateix, s’havia d’aprovar el calendari de festes locals per al
2023, la memòria de bous i el
programa de festes 2022 o la
modificació de les normes subsidiàries del pla parcial urbanístic Barranc de Lledó on s’ha de
fer una ampliació. Es va presentar una de conjunta relativa
a les molèsties que causen els
fums i olors que arriben al nucli
urbà de la població causada per
la planta d’assecatge de sansa,
situada al terme de la Galera.
D’altra banda, membres d’ERC
Santa Bàrbara s’han reunit amb
el director territorial d’Acció
Climàtica, Jesús Gómez, per
analitzar la situació i buscar formes d’encarar el problema, tot
considerant que, d’alguna manera, s’està creant un fals alarmisme. (La Plana Ràdio)

La regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de la Sénia ha informat que avui divendres és el
darrer dia per presentar candidatures als “Premis als millors
esportistes seniencs”. La XIV
Nit de l’Esport serà el dia 30 de
juliol, a la Casa de Cultura del
municipi.
Es farà un reconeixement a la
millor esportista femenina; al
millor esportista masculí; a la
millor promesa femenina; a la
millor promesa masculina; al
millor equip; al millor equip
en espot base; al millor esdeveniment esportiu; a la millor
entrenador o entrenadora i es
premiarà també una trajectòria esportiva. La Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de la
Sénia pretén reconèixer i premiar als esportistes i les entitats i clubs esportius locals pels
seus èxits i trajectòria en les
diferents competicions en què
participen.

anunci
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terres de l’ebre

CONSELL DE DIRECCIÓ
Territori ha licitat la redacció de projecte
de 3 nous trams 2+1 a la C-12
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha
presidit la reunió del Consell de
Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat, i juntament amb la directora dels
Serveis Territorials de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Lídia Pino, han informat que
Territori ha licitat i adjudicat la
redacció de projecte de 3 nous
trams 2+1 a la C-12, entre Xerta i Benifallet per 209.402’60€;
de Ginestar a Móra d’Ebre per
208.168’40€ i el tram d’Ascó a
Flix per 210.056 euros. Els nous
trams se sumen als licitats amb
anterioritat i que es troben ja en
fase de finalització dels trams
d’Amposta a Tortosa i de Móra la
Nova a Garcia.
D’altra banda, el Govern també aposta per implementar el
projecte d’arrelament i equitat
territorial a la Terra Alta, que
s’iniciarà amb l’estudi de transport públic a demanda de la co-

marca “ja que la mobilitat és un
dels eixos imprescindibles, juntament amb el treball i l’habitatge, per arrelar la gent al territori
i especialment en l’entorn rural”.
També es va informar que des
de Polítiques Digitals se segueix
treballant en el desplegament
de la fibra òptica a diversos municipis i polígons industrials de
les Terres de l’Ebre i, en concret, actualment hi ha 10 obres
en curs que abasten un total de
104 quilòmetres per fer arribar
la fibra a municipis com Godall,

la Galera, la Ràpita i Freginals.
Finalment, pel que fa a l’Agenda del Govern a les Terres de
l’Ebre el proper diumenge, 3 de
juliol, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, inaugura
el Centre Cívic Ruiz Salgado a
Amposta; el 6 de juliol a Ascó
tindrà lloc la segona reunió dels
fons nuclears “per avançar en la
confecció del Reglament amb
la voluntat que s’aprovi a finals
d’aquest 2022”, comentava Albert Salvadó. I el dia 8 de juliol
hi ha previstes les visites de les

conselleres d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i de Justícia, Lourdes Ciuró, a les Terres de l’Ebre.

El Govern aposta
per implementar el
programa arrelament
i equitat territorial a la
Terra Alta

Ribera d’Ebre:
‘Catalunya
Rural Hua’
La directora dels Serveis Territorials de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Lídia
Pino, ha valorat molt positivament el projecte Catalunya
Rural Hua, una aposta estratègica del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre i Barcelona Digital Talent, que s’ha dut
a terme els mesos de maig i
juny i que “si bé no tenim les
conclusions definitives, les
percepcions inicials depenen
de les sensibilitats i diversitat
d’edats i situacions personals,
així des del territori s’ha ofert
als dos grups participants
allotjament, serveis i connectivitat per poder desenvolupament diàriament la seva
feina i saber com es o podria
ser viure a la Ribera d’Ebre”.
El primer grup ha estat del 29
de maig al 3 de juny, vinguts
des de Barcelona i amb edats
compreses entre els 30 i els 50
anys; mentre que el segon, del
17 al 19 de juny, eren persones també d’altres zones, com
Lleida, i d’entre 20 i 40 anys.

Esquerra demana al govern espanyol que
aporti al Fons de Transició Nuclear els
mateixos diners que la Generalitat
La diputada al Congrés, Norma Pujol, ha anunciat que Esquerra Republicana presentarà a les Corts espanyoles una Proposició no de Llei (PNL), on es “demana al
govern espanyol que implementi un Pla de Transició nuclear a partir de 2023, per
assegurar la diversificació econòmica i la reindustrialització de les àrees nuclears
d’Ascó, Vandellòs i Cofrents arran del tancament definitiu de les centrals”. També se
li reclama “que a partir de 2023 contribueixi a dotar el Fons de Transició Nuclear de la
Generalitat de Catalunya amb el mateix import que aporta anualment l’administració
catalana; i que aniran a càrrec dels ingressos públics estatals provinents del sector
de l’energia nuclear.” Pujol ha recordat que “les competències en matèria nuclear
són de l’Estat i, malgrat haver fixat un calendari de tancament de les centrals el govern de PSOE-Podemos-Comuns no ha presentat cap Pla per actuar amb anterioritat, antelació i previsió oferint instruments i recursos que facin possible diversificar
l’economia de les zones nuclears, revertint la pèrdua de llocs de treball que tindrem
i oferir una oportunitat de futur als habitants d’aquests municipis”. La diputada ha
explicat que el govern espanyol l’any 2020 va recaptar 468 milions del Fons per al
finançament de les activitats del Pla General de Residus radioactius; i la previsió es
que al final de la vida útil de les centrals nuclears el Fons hagi arribat als 11.000 milions. A més, addicionalment, l’Estat recapta al voltant de 300 milions d’euros anuals
per impostos directament vinculats a la producció nuclear. La presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, ha explicat que el text de la PNL el
presentaran en format moció als ajuntaments i consells comarcals de les Terres de
l’Ebre. “La central nuclear és l’empresa amb major impacte laboral i econòmic a la
nostra comarca, i les més properes; i volem tenir futur després del tancament de la
central nuclear”. Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta,
ha manifestat que “l’interès del govern espanyol pel futur de les nostres comarques
és completament nul. Fa poques setmanes vam expressar el nostre rebuig al tancament de l’Oficina de la Seguretat Social de Móra d’Ebre i ara veiem com, una vegada
més, se’n desentén de tota la responsabilitat que té en el tancament nuclear i les
conseqüències laborals i econòmiques que pot comportar a les nostres comarques”.
D’aquí que la presidenta hagi reclamat al govern espanyol la seva implicació per ajudar a dotar d’oportunitats i nous projectes de futur unes comarques que abans del
tancament de les centrals ja pateixen despoblament.

remeis naturals
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ESCABIOSA / VÍDUA BORDA /
ESCABIOSA / VIUDA SILVESTRE
31

MIQUEL BIARNÉS

KNAUTIA ARVENSES
DESCRIPCIÓ:
Floreix des de maig fins a la tardor, creix fins a una alçada de quasi un metre amb tiges fines, es coneix també amb els noms d’escabiosa borda, escabiosa negra
i les flors són d’un color violeta clar molt delicat.

ÚS I PROPIETATS:
Us: tiges, fulles i flors.
Propietats: Infinites virtuts i astringent: en lavatges es feia servir per curar les ferides de les potes dels animals, per a persones en lavatge per la sarna i en infusió
pel xarampió i la verola. Per a resoldre les opilacions de fetge, melsa i altres òrgans que obstrueixen les vies excretores.

MÈTODE DE PREPARACIÓ:
Es pren les fulles i capçots en tisana, uns 33 g en 1 litre d’aigua, es fa bullir i deixar reposar, es cola i prendre 1 tassa de tant en tant amb una mica
de mel.

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS:
Gens recomanable en dones embarassades o lactants, tampoc a menors de 6 anys.

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
Es cria entre els sembrats, guarets i també en vores del camí.

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
Herba del mal de masclit. Mot usat en expressions de maledicció. És utilitzada per fer la beguda tradicional de la ratafia.
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
Gerard Roigé torna a l’Ascó

LA MINI-LLIGA
EBRENCA JA ESTÀ
AQUÍ
Els vaig dir que la setmana
passada que els parlaria de
que gairebé podríem tenir
una lliga ebrenca a Segona.
Repassem la situació des de
2013 i fins la campanya 21/22.
Des de llavors han pujat a
Segona: Camarles, Catalònia,
La Sénia, Ampolla, Móra
la Nova, Perelló, Aldeana,
R-Bítem i Ebre Escola. En este
temps, només han baixat el
Perelló i el Catalònia, que han
tornat a pujar. Això vol dir
que els equips ebrencs que
ascendeixen es consoliden
a Segona. La 2018/2019, de
quatre descensos de Segona,
ni un de la nostra zona. La
campanya 2019/2020 no hi
va haver lliga; la passada van
baixar tres de Tarragona i
d’aquí dos, Perelló i Amposta,
que s’haurien pogut salvar
però cada equip va travessar
una de les crisis més grans
de la seva història. Aquesta
propera temporada, hi haurà
a Segona 9 equips de Tarragona i 11 ebrencs. La propera
campanya dels sis descensos
previstos poden haver-hi més
de Tarragona. Somiem en què
només ascendeix a Primera
un equip ebrenc, que no en
baixa cap de Segona i que podrien ascendir 2/3 ebrencs de
tercera catalana. Llavors, per
la 23/24, tindríem a Segona
13 equips de la nostra zona i 5
de Tarragona. Això sí, la lluita
aquesta temporada serà de
mil batalles cada partit.

Aleix Garcia,
orgull faldut

PACO CALLARISA
Avui divendres el faldut
Paco Callarisa fa la presentació del llibre dels 107 anys
de futbol a Ulldecona.
Sé per experiència el que
suposa un treball d’esta
magnitud. Vaig tenir un
mestre a casa, el meu pare,
que va fer fins a cinc llibres
i va aportar documentació
inèdita per a clubs. Un
treball de recerca d’esta
dimensió pot comportar
un esforç de més de cinc
anys. Així mateix, fins que
no es presenta, no et deixa
viure. Genera un neguit que
t’acompanya dies i més dies.
Quan ajudava al meu pare,
sé el que és estar tancat
en arxius durant hores. I la
paciència que s’ha de tenir
per no defallir en la recerca.
Per això felicito avui a Paco
Callarisa. I en general a totes les persones que, des de
la il.lusió i el sentiment, han
fet un llibre d’història. Mai
se us podrà agrair del tot el
temps dedicat i la feina feta.
I pocs entendran tot el que
hi ha darrera. Jo sí.
Gràcies Paco.

El Futbol Club Ascó treballa per
la confecció de la plantilla de
cara a la nova temporada a la primera catalana, després del descens de 3a divisió RFEF. German
Inglès, el tècnic els darrers anys,
seguirà al club ara com a director esportiu del primer equip.
German explica que “és cert que
vaig estar en tractes amb el Tortosa però va ser en clau futbol
base. En tot cas, les converses
no es van arribar a tancar. Així
mateix, jo m’havia compromès
a ajudar al nou entrenador de
l’Ascó per poder ser assessor en
gestions esportives. Com al final
no vaig anar a Tortosa i a Ascó
necessitaven més implicació per
part meua de la que en principi
havia de tenir, vam tornar a parlar i ens vam entendre i ara estic
de director esportiu del primer
equip”. El director esportiu admetia que “planificar la plantilla
és una feina complicada per a
fer. Però estem treballant intensament per aconseguir-ho. No
obstant, la veritat és que a dia
d’avui el mercat de Tarragona
està complicat perquè han pujat
el Reus i el Cambrils i s’han mantingut el Valls i el Catllar. I està el
Vilanova que és un club que està
a prop del Camp de Tarragona.

Omar continuarà a la Rapitenca
La Rapitenca ha confirmat esta
setmana les renovacions de
Pachu, Àlex Samper, i el pichichi Edgar. Omar, tot i tenir altres
propostes, també està previst
que continue. La Rapitenca ha
comunicat el fitxatge del da-

CE Perelló
El Centre d’Esports segueix treballant per la nova etapa que
ha començat. Després de les
votacions, han hagut socis que
han decidit que no entraven a la
junta i llavors ho han fet altres
que estaven a la llista inicial. Pel
que fa al futbol, el plantejament
és que Josep Boyer ‘Molinos’
Avui es presenta el llibre de
Paco Callarisa, ‘107 anys de
Futbol a Ulldecona’. L’acte tindrà lloc a la Casa de Cultura del
municipi.
Aleix Garcia, jugador faldut que
ha pujat amb el Girona a Primera, hi assistirà. Serà un acte
carregat d’orgull faldut.

No és fàcil fer un equip competitiu però estem treballant per
a fer-lo i en les dues setmanes
que hi estem, no hem parat de
fer gestions”. Han renovat Ferran
Messeguer i Marc Blanch i ha fitxat Arnau Cervelló i Gerard Roigé (Móra la Nova). La darrera incorporació és Cesc (Valls). Hi ha
converses amb Aniceto i encara
falten més altes per compensar
les nombroses baixes existents.
Entre elles la de Marcel que ha
fitxat amb el Reddis. .
Segons German: “estem treballant per diversos costats, també
per la zona de Lleida, a més del
Camp de Tarragona i el territori
ebrenc. Com he dit, no és fàcil
perquè els jugadors que poden jugar a primera la majoria
ja estan compromesos. A més,
disposem d’un pressupost més
reduït que la lliga passada i que
la campanya anterior, quan vam
pujar. Intentarem encertar en les
gestions i que l’equip sigui competitiu i que puguem treballar
per assolir l’objectiu que és la
permanència, en el primer any
de la nova junta”. Per German és
clau, “no posar-nos nerviosos i
tenir paciència, sabent seleccionar el que millor ens vagi, dins de
les possibilitats existents. Penso

torne a agafar l’equip. Ara s’està mirant el pressupost disponible per la vessant esportiva
de l’entitat i, d’entrada, l’objectiu és competir a la Tercera
catalana tot i que s’haurà de
confirmar en els propers dies,
si és així o si es comença de
zero des de Quarta.

vanter Guillem Martínez (Valls).
En els propers dies hi haurà un
parell d’incorporacions. Hi ha
converses amb Oribe i Andi, per
poder tancar aviat les renovacions, així com amb Vadillo. Per
la seua part, Ivan Vidal és baixa.

que és possible que els jugadors
vagin arribant amb comptagotes, abans de l’inici de la pretemporada”. La Primera catalana
enguany tornarà a estar formada per 3 grups. Baixa el cuer de
cada grup i els dos pitjors penúltims dels 3 grups. El campió
de cada grup pujarà directe a 3
RFEF mentre que els classificats
del lloc 2 al 5 de cada grup, i el
millor sisè pujaran a la Súper Lliga que es crea per la temporada
23/24. Finalment, sobre si l’Ascó
ha tocat diversos jugadors del
Móra la Nova, German aclaria que “des que jo vaig arribar
al càrrec puc assegurar que no
ha estat així. No obstant, el mister té amistat amb jugadors del
Móra la Nova i és possible que
hagi pogut parlar amb alguns
d’ells, per veure com estaven.
De totes formes, a natros ens
han tocat molts jugadors, sense
preguntar-ho al club. Penso que
ara l’estiu és normal que, en general, els jugadors parlin amb els
clubs que s’interessen per ells”.

Nou fitxatge:
Cesc Martínez (Valls)

Xavi Margalef no
segueix al Tortosa
Xavi Margalef no seguirà al
Tortosa. El jove jugador fitxarà
amb la UE Remolins Bítem. El
Roquetenc també havia mostrat interès en fitxar-lo.

UE Remolins-Bítem
La Unió Esportiva remolins Bítem ha informat dels fitxatges
de Joan Carles Pérez (Lleida
juvenil Divisió d’Honor), Luisito (Jesús i Maria), Brian Piñeiro
(Morell), Juanjo Rovira (Perelló), Gerard Franch (la Cava),
Gerard Andreu (Rapitenca juvenil), Mika (Catalònia), Jordi

López (Alcover/Perelló) i Xavi
Margalef (Tortosa).
A hores d’ara segons fonts del
club, han renovat: Reolid, Vilarroya, Noguera, Xexu, Paulino,
Anton, Viña, Ondazabal i Emili.
Aquestes són les novetats que
presenta l’equip que entrena
Jordi Vallés.

CF Alcanar
Dimecres va fer-se l’assemblea
de socis. El president i la junta
ja van anunciar que no seguirien. “Esperem rebre la subvenció de l’any passat i tancar el

balanç econòmic. En tot cas,
de moment, no hi ha indicis
que ningú es vulgui fer càrrec
del club”, ens deia el president
del club canareu Miquel Agustí.

esports
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UD JESÚS I MARIA

LLUÍS FORNÉS: “ESTIC MOLT AGRAÏT PER L’OPORTUNITAT QUE EM VAN DONAR I
PER HAVER POGUT VIURE UN ANY MAGNÍFIC COM ESTE”
La Unió Deportiva Jesús i Maria
ha viscut un gran final de temporada, una vegada la Floresta
va anunciar que no competiria
a Segona catalana. Això va fer
que el primer equip partidalenc
pugés a Segona com al segon
millor segon dels tres grups de
Tercera. En parlem del gran moment del club amb el mister del
primer equip, Lluís Fornés.
Pregunta: Una gran temporada, amb premi al final.
Com ho has viscut?
Lluís Fornés: Sí, hem fet una gran
temporada i la veritat és que ho
he viscut amb molta passió i satisfacció. Quan vaig arribar no
sabia ben bé l’equip que em trobaria. Al principi, ens va costar
una mica adaptar-nos però amb
l’ajuda de tots ha estat més fàcil.
Molt agraït per l’oportunitat que
em van donar i per este any viscut que ha estat magnífic.
P: Inicis amb dubtes i fins i tot
es qüestionava el projecte,
però la confiança en aquell
moment va ser clau.
LLF: Es va iniciar un projecte
nou, amb molta gent de casa,
molt jove, amb un entrenador
que no tenia cap tipus d’experiència en el futbol amateur i
això, i si els resultats no arriben,
entren els dubtes. No obstant,
des del cos tècnic estàvem tranquils perquè el treball era molt
bo i sabíem que si despertàvem
a hora podíem arribar a temps
per a assolir l’objectiu. I així ha
segut.

P: Quin és el secret d’este
equip que ha anat de menys
a més i ha sumat 72 punts,
amb 21 jornades sense perdre?
LLF: El secret era marcar-nos
tots un objectiu clar, sabent que
tots teníem importància i protagonisme en esta lliga. Tothom
ha tingut minuts i oportunitats i
això ens ha fet créixer i ens ha
ajudat assolir la segona plaça,
amb el premi que ha portat.
P: Quanta culpa té Lluís
d’estos resultats i de l’ascens assolit finalment?
LLF: No sé quina culpa tinc de
tot això. Jo simplement he intentat convèncer als jugadors
de que tot l’esforç té la seua
recompensa. Per a aconseguir
un objectiu has de treballar
molt i ser constant, creure amb
el que fas i el que et diuen. La
veritat és que els jugadors han
estat amb mi al 200 per cent.
En fases de la lliga en què no ho
hem passat bé, gràcies a uns i
als altres, als que jugaven d’inici i als que ho feien durant el
partit, tots han donat el màxim i
tots han estat al nivell que se’ls
hi exigia. I esta ha estat la clau
de l’èxit, que tots confiessin del
missatge que els transmetia
l’entrenador de que tinguessin
fe i que sobre tot tinguessin
constància amb el treball. I mai
decaure. Això ens ha fet arribar
on estem ara.
P: Jugar a Segona, canvia
molt els plans?

na feta que enguany ho caldrà
fer-la perquè sabem a que juguem i sabem al que no volem
jugar i això ens dona molta força. Esperem estar molt forts des
de l’inici de temporada perquè
després no ens toque remar
contracorrent. Per això serà important fer una bona pretemporada, treballar molt bé i intentar
que l’inici nostre sigui el més
fort possible i que poguéssim
traure resultats positius des del
començament.

LLF: El Jesús i Maria és un club
ambiciós i amb això ens entenem bé. Estic segur que amb
l’equip que tenim i els jugadors
que han arribat o poden fer-ho
per acabar de reforçar-lo, no
renunciem a res. El primer objectiu serà la permanència, però
amb les jornades buscarem
progressar, treballant per competir esta lliga com correspon.
P: Jugareu al grup de Tarragona. El veus més assequible
per a poder entrar entre els
quatre primers?.
LLF: La segona catalana és una
categoria superior i els equips
que juguen, tant de Tarragona
o de l’Ebre, són molt competitius. Ens haurem d’adaptar i
segur que tindrem els nostres
moments, però hi ha molta fei-

P: Molts canvis a la plantilla?
LLF: Sí que n’hi hauran perquè
el filial que s’estrenarà a Tercera catalana i també volem que
tingue un equip competitiu, per
estar el més amunt possible, i
això vol dir que jugadors del primer equip que no podran tenir
els minuts necessaris a Segona
poden seguir curtint-se a Tercera i quan necessitem de la
seua ajuda puguen estar disponibles amb el ritme de compe-

A Segona: “el primer
objectiu serà la
permanència, però
amb les jornades
buscarem progressar,
treballant per
competir esta lliga
com correspon”

tició que la categoria requereix.
Ens reforçarem en totes les línies per ser competitius. El bloc
principal no el tocarem perquè
ja tenim una bona plantilla i el
que buscarem seran reforços
per apuntalar la plantilla.
P: El filial també apreta,
bona feina.
LLF: Un filial és fonamental. Hi
ha molts jugadors que són vàlids per jugar a Tercera i també
a Segona però s’ha d’anar pas
a pas perquè puguen anar entrant en el rol del primer equip i
així ho intentarem fer.

QUART ASCENS DE
DAVID TORRES
El filial del Jesús i Maria, de
retruc, és a hores d’ara equip
de Tercera catalana. David
Torres, entrenador del filial
que ha donat oportunitats a
un bon nombre de juvenils,
ha assolit 4 ascensos amb
el J i Maria, tres com a tècnic (2 amb el primer equip)
i un com a director esportiu
del club. Un rècord per al J i
Maria i al territori. Torres ja va
anunciar que no seguiria esta
temporada vinent. El seu lloc
l’ocuparà Santi Forastero. El
cap de setmana passat, la UD
Jesús i Maria va fer la festa
final de temporada i va celebrar els ascensos dels equips
del club.

BALART: “DONEM CONTINUÏTAT AL PROJECTE”
L’Ebre Escola també prepara la
nova campanya. Un any més
sota les ordres, pel que fa al
primer equip, de Josep Balart
que, tot i tenir altres ofertes,
va decidir seguir. Balart, sobre
la propera temporada i el model de competició que se seguirà, indicava que “la primera
fase serà molt dura, amb partits
molts tensos perquè tothom
voldrà sumar el màxim nombre
de punts possibles per poder
entrar a les 4 primeres places.
Hi haurà partits de rivalitat de
molta exigència i desgast, física
i mentalment, tenint en compte que els 10 equips lluitarem
pel mateix objectiu, que ja t’assegura la permanència. És el
format que hi ha i el que hem
d’acceptar. I que ja coneixem

de l’any passat. Per tant, la primera fase serà un calco de la de
la temporada passada”. Del fet
que es mantinguin els punts de
la primera fase a la segona, el
mister de l’Ebre Escola deia que
“té la seua part positiva i negativa, i no entro a valorar-ho. Però
sí que penso que el model no
és just perquè la competició es
parteix d’una fase a l’altra sense
haver-nos enfrontat a tots els
rivals de la categoria; llavors no
es dona premi a la regularitat
que si que podria tenir-lo amb
una competició de 20 equips,
jugant tots contra tots. D’esta
forma, si en baixen 6 i has jugat contra tots, t’has d’adaptar
a la regularitat que pugues tenir. Però que en baixen 6 sense haver-nos enfrontat tots els

equips penso que no compensa la regularitat. En tot cas, és
el format que hi ha i ens hem
d’adaptar. A més, ja coneixem
este format i el que hem de fer
és disputar la competició amb
les màximes garanties possibles, des del principi”.
De la plantilla confeccionada,
el jove entrenador manifestava
que “estic molt content. De baixes sempre en poden haver-hi.
Algunes no les haguéssim volgut però han estat per motius
laborals. D’altres ho han estat

“Estic molt content
de la plantilla que
disposo”

consensuades amb el club perquè volem fer un saltet quant a
la millora i això suposa modificacions a l’equip que sempre
poden anar bé pel que fa a la
motivació. Povero (Camarles),
ha estat una de les altes; jugador que ja va estar al club, al juvenil de Preferent, i que va acabar la temporada passada a un
bon nivell. També cal destacar
altres incorporacions com és el
cas d’Aleix i Carlitos, o el retorn
d’Osama i la incorporació del
juvenil Àlex. L’equip fa este salt
de qualitat i el més important és
que donem continuïtat al projecte de gent jove que tingui
ganes de millorar i sumar i que
prioritza això sobre altres aspectes. Molts dels xavals no han
acceptat ofertes d’altres clubs,

que eren superiors econòmicament a la nostra, i s’han quedat aquí perquè creuen en este
projecte. Això és encoratjador i
dona molta més confiança perquè tenim una base solida per a
poder fer una bona temporada
intentant si és possible entrar
en les quatre primeres places,
sabem que serà complicat però
per això treballarem”.
Finalment, informar que l’entitat està de dol perquè ens ha
deixat Josep Baucells: “L’amor
per a Ebre Escola de Josep ha
estat inmens i ha treballat de
manera incansable per a veure
créixer el club. Sempre estaràs
al nostre cor!”. Persona estimada i carismàtica. Més Ebre mostra la més sincera condolència
a la família.
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2A XERTA
FC
CATALANA. PLAY OFF

“L’OBJECTIU ÉS SER UN EQUIP COMPETITIU I INCÒMODE PER AL RIVAL.
EL CAMÍ ÉS EL TREBALL, EL TREBALL I EL TREBALL, COM FINS ARA”
El FC Xerta, per primer cop en
la seua història, ha pujat de categoria, a la Tercera catalana.
La tercera plaça ha tingut premi. Un moment històric per al
municipi i també per al club, en
l’any del seu centenari. Parlem
amb el club xertolí d’esta situació tan il.lusionant.
Pregunta: Què representa
per al Xerta i per al FC Xerta
esta fita històrica: pujar a la
tercera catalana per primer
cop?.
Resposta: Per una institució
com el Futbol Club Xerta aconseguir el primer ascens de categoria l’any del nostre centenari és un somni i un premi a
la feina ben feta. Aquesta etapa
la vam obrir al 2011 amb la recuperació del futbol al poble. I
lluitant contra tots els elements,
els mals auguris i trencant totes
les previsions hem aconseguit
que el club estigui assentat dins
del futbol ebrenc. El club gaudeix d’una gran salut com ho
demostra el fet que en la temporada 2020-21, marcada pel
covid, el FC XERTA fou l’únic
equip no filial que va competir
a la categoria de 4a.
Al llarg de tota la temporada el
poble s’ha bolcat amb el futbol
amb motiu dels actes del centenari, esperem poder concloure’ls en el terç final de l’any.
Aquesta temporada la vam iniciar amb moltes ganes, amb una
plantilla amb moltes garanties
i que ha fet gaudir a tot el poble. Agrair el treball a totes les
persones que han format part

d’aquest any per la feina feta,
Gràcies. En cap cas hem aconseguit un objectiu, hem aconseguit un somni!!!. El dia de la
celebració el camp, els carrers
i la plaça del poble feien goig!!!.
P: La Tercera catalana serà
una categoria molt competida i complicada. Com
s’afronta el nou repte?.
R: El club seguirà treballant
amb la mateixa línia, amb un
model molt marcat i un projecte clar. Creiem molt amb la
feina ben feta, el club marca el
camí i és l’entrenador i els jugadors són els que ens ajuden a
recorre’l.
La recepta és clara: molt de treball, confiar en la gent de futbol
de casa i els que ens han fet arribar fins aquí i poder sumar al
projecte gent que ens ajudi a
seguir creixent.
Hem aconseguit una fita, ascendir amb un dels pressupostos més baixos de la categoria.
Ara el repte encara és més gran,
competir en una categoria on hi
ha autèntics transatlàntics a nivell esportiu i a nivell econòmic.
El primer objectiu del club és
aconseguir ser competitius en
una categoria molt complicada
com la 3a Catalana. Gaudir de
l’experiència però tenir clar des
del minut 1 de com hem de treballar i quin es el camí a seguir.
Adaptar-nos el més aviat possible a la lliga i ser un equip que
aprofiti les seves virtuts, amagui
els seus defectes i ser un rival
incòmode per tothom. Espe-

rem que el poble i les institucions locals donin tot el suport al
club i que l’equip rebi l’escalf de
tothom setmana rere setmana.
P: S’estan fent gestions per
incorporar un nou entrenador i per apuntalar la plantilla. És així?
R: Des del moment que va finalitzar la temporada el club
ja està treballant per poder fer
un equip competitiu. Tenim un
bloc molt unit i identificat amb
el club que ens ha portat fins
aquí. La major part dels jugadors segueixen amb nosaltres,
tot i això el míster i alguns jugadors importants malauradament no podran seguir. El club
fa setmanes que esta treballant

S’ACABA LA INCERTESA: EL SANTA BÀRBARA JA
TÉ PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA
Dilluns passat va haver una
nova reunió a Santa Bàrbara,
per a poder trobar solucions a
la incertesa que vivia el club de
futbol, sense junta directiva ni
president.
Finalment, s’han trobat estes
solucions i el Santa ja té junta directiva en la que hi haurà
jugadors locals, a més d’exjugadors com Xavi Arasa i Jordi
Roda. Àlvaro Aixendri, delegat,
també formarà part de la junta
en la que s’impliquen un parell
de persones més per ajudar en
el nou projecte. Jordi Roda,
que va ser jugador, serà el

nou president. Als seus 30 anys,
Roda, amb el suport dels companys, ha fet un pas endavant
perquè el club pugui continuar
competint. Com havíem dit en
altres ocasions, la solució passava per jugadors locals. I així ha
estat.
Ara s’han fet les primeres gestions per incorporar entrenador.
Es manté la base de jugadors
locals, a l’espera de poder recupera-ne algun més que juga fora
del municipi i, a la vegada, efectuar alguna incorporació per
apuntalar la plantilla, si és necessari. D’esta forma, un histò-

ric del nostre futbol ha tingut el
relleu generacional que es demanava i continuarà competint
i tenint vida. La junta directiva
del primer equip, com fins ara,
gestionarà també el futbol base,
que seguirà coordinat per Ainoa.

L’exjugador Jordi
Roda serà el proper
president del
CF Santa Bàrbara

per poder sumar al projecte reforços il·lusionats i una persona
que dirigeixi l’equip, tenim converses força avançades i esperem poder tenir novetats aviat.

El Xerta, per
primer cop en la
seua història, ha
assolit un ascens
de categoria. La
temporada vinent
jugarà a la Tercera
catalana

JOTA, UN HISTÒRIC
QUE PENJA LES
BOTES

Jota ha estat un dels davanters
destacats del nostre territori
en les darreres dècades, havent-se format al Tortosa, va
jugar també amb el Catalònia,
Roquetenc i Rem Bítem. Al seu
dia va dir que volia acabar amb
l’equip del seu poble, Xerta. I
així ho ha fet els darrers anys.
A finals de la lliga passada, va
anunciar que penjava les botes. És una de les baixes, així
com el davanter Àngel Sanchez que jugarà amb l’equip del
seu poble, el Godall.

GANDESA B,
EN PORTES DE
L’ASCENS
El filial del Gandesa ha acabat segon, a la Quarta catalana. En pujava un però les
circumstàncies han suposat
més ascensos. No obstant,
l’equip de Sergi Vidal s’ha
quedat en portes perquè no
ha pogut pujar una vegada
el primer equip, de Tercera
catalana tampoc va poder
fer-ho. Per este motiu, el filial gandesà, que ha fet una
gran campanya, no ha pogut
assolir l’ascens. Hi ha un altre
equip que a hores d’ara també pujaria a Tercera, el Jesús
i Maria B.
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BY JOAQUIN CELMA

TOP SECRET					
· Ivan Vidal és baixa a la Rapi-

· Quatre equips de l’elit del

tenca. Oribe encara no ha Renovat. La sorpresa l’ha donada
l’At. Lleida que ha fitxat a Valcàrcel.
· Ion Perelló, exjugador de
l’Ascó, ha fitxat per un equip
de la segona divisió d’Islàndia.
· Marc Vilarroya, jugador del R
Bítem, té ofertes de l’Ampolla,
Aldeana, Amposta i Ebre Escola però va renovar pel seu
equip.
· Pau Miró es va comprometre
amb el Camarles. Va fer marxa
enrere i se n’ha anat a Gandesa
perquè hi viu el seu avi. També han hagut altres factors que
han pogut influir.
· Molta renovació a l’Ascó on
només segueixen 5 jugadors.
Panadero (Ampolla) podria fitxar.
· Els joves van agafar el comandament del futbol a La Galera i
Masdenverge i ara els jugadors
del Santa Barbara repeteixen la
història. Jordi Roda, que era el
capità, agafa el club juntament
amb altres jugadors i altres
persones. Gran notícia per a
Santa Bàrbara.
· German Inglès és és el nou
director esportiu del FC Ascó,
club que ha tocat a la meitat
de la plantilla del Móra la Nova.
No no m’ho invento, m’ho ha
dit el president del Móra la
Nova. Entenc que a Ascó deuen dir que a ells també han
hagut clubs que els han tocat
a gairebé tota la plantilla.
· Fer la tasca cada setmana
d’informar de la darrera hora
dels fitxatges és dur. Sense la
col·laboració dels equips seria
impossible, any passat els qui
menys col.laborar van ser Ascó,
Perelló, Alcanar i Rapitenca B.
Aquest any un dels equips que
menys col·labora continua sent
la Rapitenca B.
· El Xerta prepara cinc altes. Són
molt bons: fa poc els hi vaig dir
que jo sabia la primera alta del
seu equip. Em van respondre;
“Bé, igual saps tu més que nosaltres, ens assabentarem per
tu”. Continuen fent gestions
per fitxar el nou mister.
· ¿Em pot explicar algú perquè
els grups de Tarragona de 3 catalana tenen 2 grups cadascun
de 18 i aquí a la nostra zona un
i de 16?. Per llei natural diuen
que és per no deixar penjada
una quarta catalana ebrenca
que l’any passat va ser la lliga amb més equips i aquesta
serà la de menys. Però, dic jo,
o tots guapos o tots lletjos.
Perquè els de Tarragona tenen
18 equips?. Zona Tarragona la
4 catalana hi ha dos grups i al
final fan un play off.

futbol de les nostres terres;
Amposta, Tortosa, Ascó i Rapitenca. Dels quatre no segueix
ni un mister que va començar
la temporada passada. Que
injust. El nostre futbol és una
màquina trituradora. German,
secretari tècnic a Ascó; Guillermo de segon a la Rapitenca; Nando a l’atur (ara es pot
incorporar a Futbol Formatiu)
i Teixidó preparant-se per al
Masterchef (gran cuiner).
· Quin serà el destí del senienc
Gerard Verge? Un rodamón.
Milita cada any en un equip:
Rapitenca, Monzon, Almudevar, Huelva, San Fernando i San
Roque de Lepe. Crec que hauria de tornar a la Rapitenca.
· Fa uns dies un gran director
esportiu, que cada dia té més
galons al futbol ebrenc, em va
dir que els equips que fitxen
abans del 15 de juny fan fitxatges normalets. Si apuntes alt
cal fitxar amb el temps, els fitxatges top ara estan de vacances per les Balears.
· Fa mesos ja vaig dir entre línies
que Teixidó no seguiria i només
ell, la seva dona i jo ho sabíem.
També vaig dir que Beto seria el
mister, abans de fer-se oficial, i
vaig avançar que Camarero. De
moment encert total.
· L’any passat al mes de juliol
vaig publicar tres fotos; una era
de Pau Alegria (mister del Catalònia); una altra de David Torres (mister del filial del Jesús i
Maria) i la tercera de Hans (segon mister de l’aldea). Dos han
ascendit de categoria, i l’altre
ha quedat campió a la primera
fase. Tenia bon ull jo. ¿Casualitat o coses de bruixes?.
· Raül Martin, fou jugador del
Reddis i Vilaseca. El seu avi va
jugar a la dècada dels 60 a Camarles. Un bon motiu per fitxar
pel Camarles.
· Didac i Eric, dos veterans del
Perelló, s’esperaven per seguir
a l’equip del seu poble. Finalment no ha estat així i Didac ha
fitxat amb l’Aldeana i Eric pel
Camarles. Tots dos van estar a
prop de l’equip de Carlos Gilabert. Alerta perquè igual hi ha
més sorpreses i un es queda al
Perelló. Tot podria passar.
· El delegat de la Federació,
Miquel Piñol, en ocasions rep
crítiques. Però sempre respon
i intenta buscar solucions als
problemes. Potser de vegades
és massa bona persona. Jo
també l’he criticat i hi ha ocasions que s’enfada i d’altres No.
No obstant, el que destaco és
que sempre està a prop. Cobra només les dietes a les comissions quan va a Barcelona.

ELS 125 FITXATGES

DIARI MÉS EBRE • divendres 1 de juliol / 2022

19

FERNANDO, L’HOME DEL PODER
Garcia Sanjuan va deixar mig
enamorat a Fernando Garcia
en els dos mesos que va estar a la Rapitenca. Ja ho va dir
Teixidó: “En dos mesos que va
estar, li té més afecte a ell que
a mi en 15 anys”.
Des que se’n va anar de
la Rapitenca, Fernand, ara
president, ha mantingut una
relació cordial amb el tècnic Garcia Sanjuan. I és que
a Fernando li agrada el poder; va entrar a la candidatura de Talavera a les Terres

de l’Ebreebre i uns inversors fa
uns mesos es van interessar per
invertir al club. Fernando és un
gran comercial; se sap moure
com un peix en un gran oceà
en el que només hi ha futbol.
Com diu Teixidó, a la Ràpita es
viu bé: bon clima, bona gent,
bones paelles, rics llagostins i
molts que van arribar solament
per uns mesos es van quedar
perquè van trobar L’amor. Cas
de Pachu, Teixidó, Raul Teixidó,
Juanin...
Fernando Garcia comanda el

poder del futbol ebrenc.
El Tortosa va perdre el tren. I
l’Ascó ha baixat. I la Rapitenca està a la cimera en estos
moments. Ara a tercera divisió i vol fer un nou camp a la
Devesa per al 2026. L’ajuntament recolza el futbol perquè
sap que és una marca per a la
Ràpita. ¿Quin serà el següent
cop de Fernando Garcia?. Jo
ho sé, però callo. L’agenda de
Fernando és com la CIA: plena
de números i tots són rodons
com una pilota.

Junta directiva de la UE Rapitenca de la temporada 21/22, amb Fernando Garcia, al capdavant. Dos vicepresidents
van dimitir en acabar la lliga passada.

ENTRENADORS: 3A DIV, 1A I 2A CATALANA
21/22

21/22

22/23

RAPITENCA
BETO
TEIXIDÓ
ASCÓ
JOSÉ FERRÉ
GERMAN
ALDEANA
FERRAN SIMÓ FERRAN SIMÓ
CAPERA/PASCUALE MARIO JAVALOYES
AMPOLLA
ALBERTO
CAMARLES
CARLOS GILABERT
PEPE BALART PEPE BALART
EBRE ESCOLA
SERRANO
LA SÉNIA
DAVID VILANOVA
AMBRÓS
MÓRA NOVA
AMBRÓS SEGURA
JORDI VALLÉS JORDI VALLÉS
R-BÍTEM
CAMARERO/
TORTOSA
JORDI FABREGAT
AMORES/FABREGAT

ULLDECONA ANDREU/CASTILLEJO GERARD CAPERA
PAU ALEGRIA PAU ALEGRIA
CATALÒNIA
LLUÍS FORNÉS LLUÍS FORNÉS
J I MARIA

I durant el viatge a la capital, el
truquen deu clubs perquè no
s’avorreixi... Els delegats penso
que haurien de cobrar i els càrrecs de Barcelona haurien de
tenir sous més baixos.
· A Jesús i Maria estan contents
per pujar a la Segona Catalana.
Estaran al grup de Tarragona i
poden donar la sorpresa i ‘colar-se’ entre els 4 primers. El
seu camp ha de ser un fortí. A
la temporada 2005/06 Ametlla
i Perelló van jugar a la tercera
catalana del grup de Tarragona.
· Un dels millors entrenadors,
que aposta per la joventut és

ENTRENADORS: 3A CATALANA
22/23

XAVI SUBIRATS
XAVI SUBIRATS
AMETLLA
RAMON GRAU
BENISSANET ROBERT/RAMON
RUBEN VIUDEZ
RUBEN VIUDEZ
CORBERA
ALBERT LIZASO
ALBERT SALTOR
FLIX
IVAN ROMEU
IVAN ROMEU
GANDESA
JUANJO AGUSTIN JUANJO AGUSTIN
GODALL
JORDI ROCA
JORDI ROCA
LA CAVA
PARRA
XAVI MARQUÉS
RAPITENCA B
ROQUETENC CARLOS GILABERT DAVID GARCIA
CHEMA
S BÀRBARA
RUMENSE
RUMENSE
TORTOSA B
DAVID BURGOS
MOLINOS
PERELLÓ
NANDO/SANCHO
SERRANO
AMPOSTA
JORDI PÉREZ
XERTA
MASDENVERGE CRISTIAN TORTA CRISTIAN TORTA

Ferran Simó, de l’Aldeana. Ha
fitxat 4 juvenils. Si en general es
fitxessin un mínim de tres juvenils, el futbol canviaria.
· Móra la Nova, Ebre Escola i
Ampolla són els tres equips de 2
catalana que tenen les plantilles
perfilades, encara que el mercat
mai no està tancat del tot. De fet
Cristian Del Pozo podria estar a
prop de l’Ampolla. Ha tingut diversos equips darrera, Tortosa, J
i Maria, Ascó, Remolins Bítem...
· Fa pocs dies va ser el Saragossa. Ara ho serà l’Sporting, cada
any un o dos clubs el compren
inversors. Jo apunto que en

cinc anys el Barça el comprarà un grup americà i els socis,
com sempre amb tot el que es
proposa a l’ assemblea, aixecaran la mà amb un sí majoritari.
· Molts canvis de porters: Aitor
al Camarles, Selu a l’Ulldecona, Gerard al Tortosa, Rojas a
l’Ascó, Aleix Bel a la Sénia... O
és una percepció meva o cada
cop hi ha menys porters.
· A la festa final de temporada
del Jesús i Maria, un grup de
joves jugadors portaven una
samarreta en la que es podia
llegir: “Luisito quedate”.
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PROCEDÈNCIA

JUGADOR

EQUIP ON FITXA

3A DIVISIÓ
VALLS
BENICARLÓ
CASTELLÓ B
AMPOSTA
AMPOSTA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
TORTOSA
AMPOLLA
VALLS

1A CATALANA
GUILLEM MARTÍNEZ
SEBAS PORTIGLIATTI
CARLOS PANADES
GUILLEM FABREGAS
ANICETO OKENVE
GERARD ROIGÉ
ARNAU CERVELLÓ
DAVID ROJAS
CRISTIAN PANADERO
CESC MARTÍNEZ

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ

2A CATALANA
ASCÓ
TORTOSA
RAPITENCA JUV
VILASECA JUV
F FORM JUV
RAPITENCA B
PERELLÓ
VILASECA
TORTOSA B
AMPOSTA
TORTOSA
REDDIS
CAMBRILS
RAPITENCA
VILASECA
AMPOLLA
F FORM
F FORM
AMPOSTA
EBRE ESCOLA
RAPITENCA
RAPITENCA
ROQUETENC
CAMARLES B
CAMARLES B
VILASECA
PERELLÓ
JUVENIL
FRANÇA
CAMARLES
ULLDECONA
CAMARLES
GANDESA
AMPOSTA
REMOLINS BITEM
ROQUETENC
JESÚS I MARIA
CATALÒNIA B
REMOLINS BITEM
REMOLINS BITEM
S BÀRBARA
JESÚS I MARIA B
RAPITENCA JUV
ULLDECONA
RAPITENCA JUV
CABANES
ROSELL
JUV RAPITENCA
JUV RAPITENCA
JUV ASCÓ
CAMARLES
FLIX
CORBERA
JESÚS I MARIA
PERELLÓ
CATALÒNIA
LA CAVA
PERELLÓ
JUV LLEIDA DH
RAPITENCA JUV
MORELL
TORTOSA
AMETLLA
AMPOSTA

GERARD BADIA
ALEIX SALVADÓ
GERARD PAGÀ
DAVID CANO
FELIP MUÑOZ
MARC SABATÉ
DIDAC SUBIRATS
DANI CASAS
ARTUR ANDRES
FERRAN LLUIS
SERGI DURAN
RAÜL GARCIA
RAMON GONZALEZ
XAVI COTAINA
DAVID RAMÍREZ
AITOR ARASA
ALEIX BERTOMEU
JOAN GÓMEZ
JORDI ALIAU
JAUME GONZÁLEZ
FERRAN ROIG
JOSÉ LUIS ROSALES
FRANCOIS LOAN
JORDI ROLLAN
JOSEP AGUILAR
RAÜL MARTIN
ERIC BRULL
ÀLEX MARGALEF
OUSSAMMA
ALEIX CESPEDES
CARLOS PANISELLO
ROGER ROYO
ALBERT CASTELL
ISAAC CASANOVA
ERIC VILANOVA
AHMED AIT
JESÚS FERRERES
ALEIX BAYERRI
ALEIX CHAVARRIA
BADRERIN BENKIRAN
ROBERT LÓPEZ
ERIC NAVARRO
FRANCESC FERRERES
ALBERT ZARAGOZA
ÀNGEL VERGE
ALEIX BEL
NARCÍS GAVALDÀ
ELOI ROVIRA
JOSÉ MARIA
NIL CAPDEVILA
MARCEL GUIU
MARÇAL MASIP
DAVID PÉREZ
LUIS RUIZ
JUAN J . ROVIRA
MIKA DIEGUEZ
GERARD FRANCH
JORDI LÓPEZ
JOAN CARLES PÉREZ
GERARD ANDREU
BRIAN PIÑEIRO
XAVI MARGALEF
JACK CID
ARNAU BERTRAN

ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
CAMARLES
CAMARLES
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 I MARIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
JCATALÒNIA
JCATALONIA
JESÚS I MARIA
JESUS I MARIA
JESÚS I MARIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
R-BITEM
R-BITEM
R-BÍTEM
R-BITEM
R-BÍTEM
R-BÍTEM
R-BÍTEM
R-BITEM
R-BÍTEM
TORTOSA
TORTOSA

BY JOAQUIN CELMA

PROCEDÈNCIA

esports
JUGADOR

EQUIP ON FITXA

AMPOSTA
PERELLÓ
ASCÓ/CATALÒNIA
TORTOSA B
AMPOSTA
CAMARLES
R-BÍTEM
ALCALA
VINARÒS
VINARÒS
TORTOSA
F FORM JUV
JUVENIL
ULLDECONA

GERARD TOMÀS
IBRA BOULAYA
GENIS ARRASTRARIA
NABIL RAFI
PEQUE
SELU
GERARD BALADA
FERNANDO LORES
ERIK ARAGONÉS
MARC BLASCO
GUILLEM NAVARRO
XAVI MARTINEZ
JOAN FORNÉ
JOAN LABÈRNIA

TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

3a CATALANA
CAMARLES
CATALÒNIA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
GANDESA
AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMPOSTA B
LA SÉNIA
LA CAVA
AMPOSTA B
ALDEANA
AMPOSTA B
INACTIU
ASCÓ JUV
GANDESA JUV
ASCÓ JUV
ASCÓ F. SALA
OLIMPIC MORA
CORBERA
VILASECA
LA SENIA
XERTA
JESÚS I MARIA
JUVENIL
JUVENIL
JESÚS I MARIA A
LA CAVA/S JAUME
TORTOSA
FORMATIU JUVENIL
LA CAVA
TORTOSA B
CATALÒNIA
CATALÒNIA
ALDEANA
JUVENIL
LA CAVA
EBRE ESCOLA JUV
R-BÍTEM
TORTOSA B
CATALÒNIA
JUVENIL
SANTA BÀRBARA
JUVENIL
TORTOSA B

XAVI FAGES
ALBERT GORDO
MANEL REVERTER
IVAN BORRÀS
ERIC AION
WILIAM GONZALO
FERRAN PALLARÉS
ISAAC TESON
ERIC SEGARRA
JULI CRET
ALEIX VIZCARRO
IAN ESQUERRÉ
NICO
ARNAU VALLDEPEREZ
JOHAN ANDRÉS
DANI BEL
JOAN MARC MIRÓ
JONATAN LLORACH
BIEL FARGAS
ADRAN CHINDEA
ADRIA MASIP
CRISTAN SERRANO
ÀLEX LÓPEZ
JOAN AUBANELL
PAU MIRÓ
JOAN ZARAGOZA
ÀNGEL SANCHEZ
AMINE HAJJJI
SALVA
JUANMA
ISSAC LLAO
JOAN COLLAZO
JOSEP DE LA TORRE
ÀLEX PÉREZ
PAU VALMANYA
MARTI GARCIA
DANI INIESTA
CRISTIAN ARASA
MATA
KABA
MANELET
AXEL RODRIGUEZ
EFREN
AITOR CARRASCO
XAVI PASTOR
JOAN GISBERT
ARNAU ESTEBAN
JORDI SOROLLA
ALEIX MOLA

AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
BENISSANET
CORBERA
CORBERA
CORBERA
CORBERA
GANDESA
GANDESA
GODALL
GODALL
J MARIA B
J MARIA B
J MARIA B
J MARIA B
J MARIA B
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA*
MASDENVERGE
MASDENVERGE
MASDENVERGE
RAPITENCA B
RAPITENCA B
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
SANTA BARBARA
TORTOSA B
TORTOSA B
TORTOSA B
XERTA

Gerard Roigé torna a l’Ascó.

Gerard Badia jugarà
amb l’Aldeana.

Ferran Roig va fitxar
amb el Camarles.

* PAU VALMANYA, QUE ES VA DIR QUE PODIA ANAR AL TORTOSA,
SEGUIRÀ JUGANT AMB EL CD LA CAVA.

De la Torre (Tortosa),
torna al CD la Cava

*Fotos: Facebook FC Ascó · Facebook Gerard Badia
Facebook CD Tortosa · Facebook CF Camarles

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 1 de juliol / 2022

L’Assemblea de l’FCF aprova tots
els canvis al Pla de Competició i al
Reglament General
L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de
Futbol (FCF) va donar un ampli
suport aquest dilluns al nou pla
de competició presentat pel
president Joan Soteras i la seva
Junta. Amb un total de 218 assembleistes, la pista principal
de la Ciutat Esportiva de Blanes, va acollit la reunió anual
del futbol i el futbol sala català.
El president de l’FCF, Joan Soteras va explicar que “aquest
és un projecte a quatre anys
vista, amb canvis i modificacions que s’aniran implementant
progressivament. Una de les
novetats serà la creació de la
Superlliga, de cara la temporada 2023-2024. Això permetrà
tenir equips més preparats a
l’hora d’assolir la Tercera RFEF.
En totes les categories de futbol amateur instaurarem que
el campió tingui el premi de
l’ascens, i uns play-off d’ascens i permanència perquè hi
hagi emoció i objectius en joc
fins l’últim partit de lliga. A la
vegada, això significarà més
ingressos per als clubs. En les
edats de formació masculines
de futbol introduirem la competició per anys de naixement.
D’aquesta forma, igualarem el
nivell de la competició i disminuirem la diferència entre
equips”.
El president també es va referir
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Reconeixement als Clubs
Centenaris

En l’Assemblea de la Federació Catalana de Futbol va ferse un petit homenatge a tots
els clubs quehan celebrat 100
anys de vida.
Els clubs ebrencs reconeguts
van ser el CF Gandesa, el CD
Benissanet i el FC Xerta.
D’altra banda, pel que fa a
l’exercici econòmic es va
tancar el 31 de desembre
del 2021, amb un superàvit d’1.482.226,30 euros; i

el pressupost del 2023 de
26.968.500,00 euros va ser
sotmès a votació i van estar
aprovats per 209 vots a favor,
2 en contra i 6 abstencions.

Gandesa,
Benissanet
i Xerta

Marc Fornós torna al Club
Handbol Amposta
als dos projectes insígnia que
marcaran les properes temporades. “Volem posar fre a la captació excessiva de jugadors en
edats de formació. Més de tres
per equip en futbol i de dos en
futbol sala formatiu. En aquests
casos, es generarà una indemnització a favor del club d’origen
de 500 euros per jugador addicional, quan es produeixi entre
clubs de diferents localitats”.
L’altre projecte de present i futur
de l’FCF: el futbol femení passarà
a ser universal. Això vol dir que
es permetrà la participació de
futbolistes femenines en qualsevol categoria masculina. El
president de l’FCF també va dir
que “no apujarem cap quota federativa durant els pròxims qua-

tre anys. I gràcies a la serietat,
contenció i acurada administració del patrimoni de tots, i
per la gran tasca de la Comissió
Econòmica, continuarem amb
les subvencions i bonificacions de TOTS SOM UN EQUIP,
#ORGULLOSA i la campanya
per als clubs de base”.
A la imatge, el president Joan
Soteras.
Nota i foto: Federació Catalana
de Futbol.

Assemblea General
Ordinària de la
Federació Catalana
de Futbol

Open Futbol Platja
Ciutat de l’Ampolla

Avui divendres (19 hores), a la Casa Cultura d’Ulldecona, tindrà
lloc la presentació del llibre ‘107 anys de Futbol a Ulldecona’,
de Paco Callarisa.

Demà dissabte i el diumenge,
durant tot el dia, a la platja de
les Avellanes, es disputarà el
XXIV Open de Futbol Platja
Ciutat. El torneig està organitzat per l’Open Futbol Platja amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Futbol i la Regidoria d’Esports.
D’altra banda, demà dissabte,
de les 18 a les 21 h, a la zona
de vianant de la plaça Catalunya de l’Ampolla, hi haurà el
Mercat d’Estiu.
Finalment, dins de l’actualitat
del municipi, demà dissabte,
20.30h), tindrà lloc a la Musclera Mirador Badia, la primera
vesprada de la tercera edició
del cicle “Albades i vesprades
cantades”. El cicle acomiadarà
la temporada amb una albada
cantada especial de cloenda
el 4 de setembre.

Marc Fornós, que ja va estar
vinculat al Club com entrenador dels equips base i del
sénior femení de DHP, torna a l’entitat. Marc, nou anys
després, entrenarà el sènior
femení del Club Handbol Amposta, de Divisió d’Honor Plata. Joan Curto, després d’estar
al Perelló, torna també al club
ampostí i serà el segon entrenador del sènior masculí. Pel fa
a la plantilla ja s’ha confirmat la
incorporació de la portera Laia
Ferré, procedent de l’Ascó. Té
ara, als seus vint-i-dos anys,
l’oportunitat de fer el salt a Divisió d’Honor Plata. El CH Amposta també ha informat del
retorn de Judit Tortajada, que
complirà la seva tercera etapa
al club. Va ser component de
l’equip subcampió d’Espanya
juvenil femení de l’Amposta

(2012-2013), després va jugar
al sénior de Divisió d’Honor
Plata (2013-2017). Va fitxar
pel Balonmano Castellón, debutant a Divisió d’Honor, i va
jugar també amb el Puig d’En
Valls d’Eivissa. La lliga passada
va jugar amb l’Ampolla. És el
cas també d’Andrea Haro, que
torna a l’Amposta. Finalment,
dir que Ainoa Ponce Miró, jugadora de l’infantil del CH Amposta, ha estat elegida amb la
Selecció Catalana cadet femenina per disputat la Granollers
Cup els pròxims dies.

Club Volei Roquetes
El club ha informat de les primeres renovacions per al sènior
masculí de Súperlliga. Aleix, Ferran Trullen i Joan Vericat seguiran una temporada més. D’altra banda, informar que el club
està de dol perquè ens ha deixat Sarah Kejairi després de lluitar
contra una malaltia. Era jugadora del sènior femení.

Breus

** El tortosí David Barberà, que
juga al València Bàsquet, forma
part de la selecció espanyola
sub-17 que jugarà el Mundial a
Andalusia. El primer partit serà
demà dissabte contra Lituània.
** Noa Benito, jugadora de
la UE Aldeana, fou convocada amb la Selecció Catalana
sub’12. El combinat no va poder passar a la final perquè va
caure a semis als penals.
** Onzena prova de la Copa
Catalunya de ciclisme, en les
categories, prebenjamí, benjamí, principiants, aleví i infantil,
al circuit de Vinallop, amb organització de la Penya Ciclista
Baix Ebre.

Futbol Sala Tivenys

12 hores 23-24 de juliol. (19
h fins les 7h). Inscripció 80
euros. Organitza: Kintos Tivenys.
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gastronomia

ARRÒS
AMB CARABASSA

INGREDIENTS (4 PERSONES):
• 400 g d’arròs Integral Montsià.
• 800 g de carabassa.
• 200 g de cansalada.
• 1 ceba.
• Oli d’oliva. Sal. Aigua o brou
de verdures.
PREPARACIÓ:
En una cassola fregiu amb oli
la cansalada tallada a trossets.
Mentre es va daurant , hi afegiu
la ceba tallada molt petita. Quan
sigui rossa tireu-hi la carabassa
tallada a daus i deixeu-ho coure

tot junt a foc lent. Aneu remenant i
quan la carabassa es comenci a estovar tireu-hi l’arròs. Remeneu-ho
i mulleu-ho amb l’aigua o el brou
de verdures molt calent. Saleu-ho,
deixeu-ho coure uns 30 minuts
aproximadament i remeneu de
tant en tant perquè no s’enganxi.
Suggeriments:
Es pot substituir la cansalada per
costella de porc. S’hi pot afegir
un tomàquet. S’hi pot afegir all
picat. S’hi poden afegir mongetes
bullides. S’hi pot afegir un pessic
de sucre.

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

· GEROCULTORS/ES
· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA · CUINA
· MANTENIMENT · JARDINERIA
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

LA SÉNIA
Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal parelles,
consta de menjador amb
sortida balconada, cuina
independent equipada,
lavabo amb dutxa reformat,
hab. doble i hab ind.
661 70 73 83
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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:

Mart per Casa II
posa la mirada en
el compte corrent.
Vols liquidar deutes
i fas tot el possible.
Si has posat algun
quilo, comences
una dieta i fas més
exercici.

El trànsit de Mart al
teu signe, afavoreix
temes laborals i
l’inici de projectes.
Lluites pel que
consideres teu.
Estàs guerrer i no
acceptes un no per
resposta.

Vigila amb les
obsessions, sobretot pel que fa al
sector sentimental.
Deixa que passi el
temps i les coses
es posin al seu lloc.
Dissenyes un pla
d’estalvi.

Les circumstàncies
podrien deixar al
descobert una falsa
amistat i hauries de
posar distància. La
mare o una dona
de la família, pot
necessitar la teva
companyia.

Lluites per fer-te un
lloc a l’empresa on
treballes o bé per
estructurar un nou
negoci en solitari.
Una persona amiga
podria revelar els
seus sentiments
cap a tu.

En viatges i desplaçaments, no perdis de vista les teves
coses. Et mostres
més rebel i ja no acceptés imposicions.
Vols establir la teva
pròpia filosofia de
vida.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Mart per la Casa
VII activa el sector
relacional. Pot ser
que amb aquest
trànsit et plantegis iniciar aquella
relació de parella
que havies deixat
en stand by.

El patrimoni és ara
important per tu.
Cerques una certa
estabilitat i no
descartes comprar
un habitatge. Algú
de la família pot
posar-te a prova.
Sigues prudent.

Mart per Casa V
inclina a viure un
període més actiu.
T’ocupes més del
teu cos i de fer
exercici. Una persona s’interessa per
tu i ho pot fer de
manera insistent.

En l’amor, no vols
equivocar-te i t’ho
agafes amb calma.
Mart a Casa IV
acciona assumptes
domèstics. Si vius
amb més persones,
delimites clarament
el teu espai.

Si la teva relació de
parella estava en
un moment delicat,
es poden donar
segones oportunitats. Al sector
laboral defenses els
teus interessos amb
contundència.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Mart per Casa VIII
afavoreix treballar
en aquelles qüestions més íntimes i
delicades. Et sents
més valent i és
temps de trencar
barreres imposades
per la por.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

ISABEL CARRASCO

INAUGURACIÓ ESPAI-MUSEU
JOAN PANISELLO
J

oan Panisello, un dels grans
ceramistes catalans dels
nostres temps, veurà complert
un dels seus somnis amb la
inauguració de l’Espai-Museu
Joan Panisello, al seu poble de
Jesús.
Com va sorgir la idea d’aquest
Espai-Museu?
Crec que soc un jesusenc que
sempre he estat molt lligat al
meu poble. M’hi sento bé. Aquí
he fet els estudis primaris, el batxillerat elemental i malgrat que
en aquell moment ja podia començar a estudiar magisteri, que
era la meua il·lusió, vaig pensar
que amb un parell d’anys més
d’estudi aconseguiria el batxillerat superior amb més formació
i més madurament intel·lectual i social. Sempre he celebrat
aquesta decisió.
L’Espai-Museu és un projecte
que es va iniciar ara fa set
anys.
Sí, fa uns set o vuit anys, després
de fer un centenar molt llarg
d’exposicions
que
m’han
permès exposar i repartir obra
per molts indrets del planeta,
vaig pensar que aquest poble
meu, que havia vist nàixer tantes
obres, ben bé es mereixia tenir
una bonica col·lecció a l’abast
de tota la gent que m’ha vist
néixer, créixer, jugar pels carrers
de petit, treballar educant a
bon nombre de gent de Jesús
que han assistit d’una forma
o altra a les nostres classes...,
ben bé es mereixia un regal
com aquest. Com el projecte
no era menut, hem necessitat
temps per coure’l lentament.
Les circumstàncies dels darrers
anys tampoc ens han permès
avançar com hauríem volgut. De
totes maneres, ja som aquí, just
on volíem anar.
Vostè sempre ha estat un
ambaixador del seu poble allà
on ha estat.
(riu) És perquè el 95% de les
obres que he fet, des que soc
ceramista titulat, han estat
pensades, fetes, i cuites al
nostre taller en plena horta de
tarongers a Jesús. Un luxe que
he valorat i aprofitat des del
primer dia!

Ens pot descriure aquest lloc?
Només aixecar-me, m’agrada
abraçar
alguns
arbres
i
contactar amb l’ambient que
envolta la casa, olorar l’ample
ventall d’aromes que m’ofereix
l’hort, siguen de gessamí,
o de menta, de taronger, o
mandariner, de pi o de xiprer,
de llimoner o de grèvol, de
xuclamel o de pomera, de
gerani o de roser, d’olivera o de
perera, de figuera o de plataner,
d’estèvia o de kalanchoe... tot
un món de riquesa ens envolta
la llar.
Quin gust treballar en aquest
entorn paradisíac! Imagino
que l’elecció de les obres per
al Museu no va ser fàcil.

Me feia goig que en aquesta col·
lecció no hi faltés cap de les sis
etapes que consta la meua obra
completa. 1. Obres concèntriques o Simètriques. 2. Obres
Asimètriques. 3. Obres de Raku.
4. Escultures Binomi Arbre-Home. 5. Ovnis en Família i 6. Esteles de Vida.
Una col·lecció de cinquanta
obres i molts complements
més
Sí, també he inclòs en aquest
espai 9 peanyes aparador al
centre de la sala on es poden
veure: 1. Algunes eines i aparells per treballar la ceràmica. 2. alguns tipus de mostres
de colors que resumeixen les
10.000 que tinc ordenades i

anotades les seues fórmules. 3.
Alguns exemples d’encàrrecs
que he tingut en aquesta vida.
4. Col·lecció dels 12 llibres que
s’han editat a Romania amb fotografies d’obres nostres. 5 i 6.
Catàlegs d’exposicions que vaig
coordinar mentre era el director de la Sala d’Exposicions del
Centre del Comerç de Tortosa.
7 i 8. Exemples de certàmens
importants als quals he acudit
com a invitat d’honor, expositor,
conferenciant... 9. Exemples de
revistes molt rellevants. En un
moble també hi hauran moltes
altres revistes, llibres, catàlegs,
cartells i una col·lecció de més
de trenta carpetes on hi ha gairebé un centenar de comentaris

de premsa que hem recollit en
aquests gairebé cinquanta anys
de treballs ceràmics i exposicions. En total hi podem veure
prop de 3.000 retalls de diaris,
revistes llibres...
Unes obres que, vostè i
la seua família, regala al
seu poble i a la seua gent en
aquest Espai-Museu amb un
elevat ADN jesusenc.
Jesús és UN POBLE AMB VIDA,
com diuen les pancartes publicitàries. I certament l’activitat
que hi ha al poble és francament
molt gran. Amb poc més de
4000 habitants té 33 organitzacions de tot tipus. Activitats permanents i amb força participació
ciutadana, sempre amb un esperit col·laborador per principi,
i sense escatimar esforços. Amb
aquest ambient que ens envolta
des de sempre i cada cop més
accentuat, hem procurat estar
a l’altura de la gent de Jesús i
tampoc hem escatimat a l’hora
de seleccionar obres en quantitat i qualitat. Probablement, aquí
també suposo que aflora novament l’ADN jesusenc.
Data i hora de la inauguració?
S’inaugurarà en el marc de les
Festes Majors del meu poble de
Jesús, lo dissabte 9 de juliol a
les 11 h.30 a les Dependències Municipals de Jesús EMD, al
segon pis. Antic Col·legi Immaculada.
I ara, que li queda per fer?
Continuar gaudint de la VIDA,
participant en menys activitats,
posar ordre a alguns apartats de
casa i taller i descansar més.

“NO HEM
ESCATIMAT
A L’HORA DE
SELECCIONAR
OBRES EN
QUANTITAT I
QUALITAT”

