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«Any 2100:

El Delta sota l’aigua»
l’aigua»
H

i ha un mapa del futur que potser no ens ve de gust mirar. Si no es fa res, el nivell del mar pujarà 1,8 metres a final
de segle i s’empassarà part del litoral. El Delta de l’Ebre és una d’estes parts. Les administracions fa anys que parlen i
estudien mesures per frenar el que sembla inevitable. Però no es pot esperar més. P3

Deltebre torna a ser
epicentre mundial de la
dansa contemporània
17 dels millors professors del món ensenyen les
seves tècniques en un entorn únic, la fórmula de
l’èxit del festival.
					

Els clubs modestos
ebrencs,
en peu de guerra
El futbol base de clubs modestos s’uneix. Avisen que
prendran accions per protegir-se davant la política de
fitxatges d’altres ‘clubs grans’.
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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

Una dona lliure és totalment
el contrari d’una dona
fàcil”. “No oblideu mai que
n’hi haurà prou amb una crisi
política, econòmica o religiosa
perquè els drets de les dones
es qüestionin. Aquests drets
mai són adquirits. Haurem
de romandre en alerta durant
tota la nostra vida”.
Recordo les paraules de Simone
de Beauvoir, novel·lista, filòsofa,
professora i feminista francesa,
en una xerrada a la facultat, al final dels anys setanta. Ara, aquestes paraules, tornen amb més
ressò a causa de la revocació del
cas Roe vs. Wade de la Cort Suprema dels Estats Units, perquè
moltes dones nord-americanes
veuran obstaculitzat el seu accés a la interrupció voluntària de
l’embaràs. La història d’aquest
cas es remunta al 1969, quan
Norma Mc Corvey, sota el pseudònim de Jane Roe per mantenir el seu anonimat, va desafiar
les lleis de Texas sobre l’avortament.
Què va aconseguir aquesta sentència històrica? La Cort Suprema va determinar que el govern

T

del país no pot interferir en certes decisions personals com la
procreació i el matrimoni, entre
d’altres. La decisió va obligar a
modificar totes les lleis federals
i estatals que restringien l’avortament, que va quedar recollit com a dret a la Constitució
nord-americana.
Alguns estats americans tenen
lleis molt restrictives en aquest
àmbit, i alguns fins i tot prohibeixen l’avortament en casos de
violació. Ara podran generalitzar aquestes restriccions amb la

benedicció del Tribunal Suprem,
un nou acord que testimonia la
terrible regressió dels drets de
les dones en una democràcia
com els EUA.
La prohibició de l’avortament es
basa en una desconfiança fonamental cap a les dones, com si
no fóssim capaces de prendre
la decisió correcta per saber si
i quan pot néixer un fill. Així, a
les dones se’ns nega un dret essencial: el dret a l’autodeterminació. Les dones estem en perill
perquè il·legalitzar l’avortament

no elimina aquest procediment, sinó que el fa més insegur i perillós. La història ens ho
demostra, ja que amb la prohibició de l’avortament es tornarà
a recórrer a avortaments il·legals
realitzats en pèssimes condicions, on dones moriran o quedaran mutilades durant la resta
de les seues vides. I les dones,
que ja es troben en una situació
d’emergència, hauran d’organitzar un viatge clandestí a un Estat
on puguin recórrer a un avortament legalment, de vegades
lluny, molt lluny de casa... Recordem lo que passava al nostre
país abans de l’any 1985...
El retrocés dràstic dels drets a
l’avortament als Estats Units ens
recorda que aquest dret no està
gravat en pedra per a l’eternitat.
El cas de països propers a nosaltres, com Polònia, ja ho ha posat de manifest. Les paraules de
Simone de Beauvoir ressonen
avui més que mai, perquè s’ha
demostrat la fragilitat d’uns
drets adquirits, i el risc de perdre certs drets, està aquí, a les
nostres portes, a les portes de
molts països democràtics.

CALEN 40.000 DONANTS DE SANG PER ATENDRE
ELS MALALTS AQUEST ESTIU

ots els dijous podeu
donar sang a l’HTVC.
Es calcula que entre juliol i
agost caldran 40.000 donacions per donar resposta als
tractaments dels malalts. És
per això, que des del Banc de
Sang engeguem la campanya d’estiu amb un centre de
trucades on cares conegudes
com la televisiva Ares Teixidó o
el Màgic Andreu trucaran donants per agrair-los el seu gest
altruista i animar-los a donar
sang o plasma.
Un estiu amb menys donacions de l’habitual
Amb el lema “Viu i fes viure” recordem que, tot i les vacances,
els pacients continuen necessitant sang per als seus tractaments. Avui disposem d’aquest
component per als següents 5
dies, quan l’òptim és tenir-ne

per a 8.
Enric Contreras, director assistencial, comenta que aquest any
el descens de donacions ja fa
dies que es nota: “A l’agost les
donacions baixen fins a un 30%,
però aquest any ja estem patint una disminució des de Sant
Joan. És la primera temporada
estiuenca sense restriccions i la
gent té ganes de viatjar”.
Durant els propers mesos hi ha
previstes 400 col·lectes a tot

Catalunya i es mantindran obertes les sales de donació dels
principals hospitals.
Omple la bossa de vida
Abans de marxar de vacances,
convidem tothom a donar sang
i emportar-se una bossa d’estiu
per omplir-la de coses bones.
De forma general, pot donar
sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:
• Tingui entre 18 i 70 anys
• Pesi 50 quilos o més

• En cas de ser dona, que no
estigui embarassada
Al web www.donarsang.gencat.cat es poden consultar
el lloc més proper on donar
sang.
Les persones que tinguin previst un viatge, poden consultar prèviament el web www.
donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha
algun impediment per donar
sang un cop s’ha tornat.

en portada
MÉS NOTÍCIES
COVID
Unes 2.260 persones han
demanat la baixa automàtica
per símptomes de covid des del
migdia d’aquest dimecres i fins
al matí d’ahir dijous, segons ha
explicat el conseller de Salut,
Josep Maria Argimon que ha
informat que s’està arribant
al pic i que els casos podrien
començar a baixar la tercera
setmana de juliol.

EDUCACIÓ
El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez Cambray, ha celebrat
aquest dilluns la resolució del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que constata
la impossibilitat d’aplicar ara
mateix la sentència del 25%
de castellà. “És una primera
victòria i una gran notícia, és el
primer pas perquè a cap aula
s’apliqui el 25% de castellà.
Aquesta victòria el que fa és
refermar el model d’escola
catalana”.

3

SOS
“El nivell del mar augmentarà progressivament
fins a assolir 1,8 metres més al 2100”
El nivell del mar augmentarà
progressivament fins a assolir
1,4 metres més al 2100, segons
les estimacions de Nacions Unides; 1,8 metres, pels càlculs del
catedràtic d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental Agustín
Sánchez-Arcilla, i del seu equip
de la Universitat Politècnica de
Catalunya. El Govern central ja
recull com a mesura d’adaptació el possible «abandonament
planificat de les zones susceptibles» i la «reubicació de vivendes». Un pla per a l’estat espanyol, amb 8.000 quilòmetres de
litoral, amb un terç de la població habitant la franja costanera,
amb l’explotació de la primera
línia de platja per nodrir el sector turístic, fonamental a l’economia del país. En clau de casa
nostra, “el Delta de l’Ebre, i les
poblacions assentades, estan
per sota dels dos metres sobre
el nivell del mar; tres, a les zones

Nova edició del festival
Deltebre Dansa
El municipi del Baix Ebre s’ha
tornat a inundar de ballarins
que, durant dues setmanes,
es formaran amb els millors
professors del món de dansa contemporània, consolidant Deltebre com l’epicentre
mundial d’aquesta disciplina.
Aquest diumenge (12h), el
Deltebre Dansa recupera una
de les seves activitats singulars: la improvisació de dansa als arrossars de la Barraca
de Salvador. Una proposta
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que reunirà els professors i
els estudiants de dansa que
participen al festival, i permetrà constatar el vincle que els
artistes estableixen amb l’entorn del Delta de l’Ebre.

Aquest diumenge,
improvisació de
dansa als arrossars

més elevades. És a dir, sense una
solució, quedarien submergides
a finals d’aquest segle”. La manca de l’arribada de sediments al
delta per la regulació i l’explotació de l’Ebre accelera l’erosió de
les terres. L’aportació artificial de
sorra, una mesura ja practicada,
només és un pegat que dura «un
hivern o un parell de tempestes; es perd al mar i no torna»,
segons explica Sánchez-Arcilla. La solució del seu projecte,
Rest-Coast, consisteix a aportar biodiversitat per restaurar la
costa; és a dir, completar amb
vegetació l’aportació de sorra,
tant a la superfície com sota
l’aigua. Així, amb menys empremta artificial, les terres queden subjectes per la natura per,
en definitiva, restaurar l’ecosistema de la costa amb escassa
inversió i poca necessitat de
manteniment. Un sistema, segons Sánchez-Arcilla, vàlid per

a qualsevol platja. El patrocini
públic europeu i nacional a les
seves troballes ha arribat al punt
d’associar-se amb el laboratori
per impulsar els seus descobriments amb la missió de salvar el
Delta de l’Ebre i, amb això, totes
les altres zones en perill per la
pujada del nivell del mar.
El problema és greu. I això ja fa
temps que ho sabem al territori ebrenc. A banda de les conclusions de Sánchez-Arcilla, la
mobilització ebrenca existeix
des de fa anys, però les soluci-

ons no arriben. I el compte enrere ha començat. (Luis Cano/
Més Ebre)

“El Delta, i les
poblacions assentades
en ell, estan per sota
dels dos metres sobre
el nivell del mar;
tres, a les zones més
elevades”

L’Ajuntament del Perelló arranja
el Camí de la Bassa d’en Ferrà
L’Ajuntament del Perelló ha enllestit els treballs d’arranjament
i millora del Camí de la Bassa
d’en Ferrà, que havia quedat
en molt mal estat després del
temporal Filomena del gener
de 2021. El cost total de les
obres, que han consistit a pavimentar el sòl en una doble capa
d’emulsió bituminosa i diferents
capis d’àrid, ha estat de 53.564
euros. Aquesta actuació forma
part d’una estratègia global del
consistori de millora de la xarxa

de camins rurals del municipi,
i anteriorment durant aquest
2022 ja s’havien fet obres de
condicionament al Camí de la
Mola Porquera (Bermejo), al
Camí de l’Aubalada (Molà) i a
l’Accès al camí del Parracoll/Safranar. L’alcaldessa del Perelló,
Maria Cinta Llaó, ha remarcat
que per a l’equip de govern és
“especialment important” poder
mantenir en bon estat tots els
camins rurals del municipi, per
què dels 105 quilòmetres qua-

drats de terme, el Perelló té una
xarxa de camins rurals de més
de 500: “El Perelló és un poble especialment agrícola, i per
això, una de les nostres prioritats és tenir sempre en bon estat els camins que donen accés
a les finques i zones agrícoles.
Tant per cuidar l’entorn natural i
rural com perquè els agricultors
i ramaders puguin accedir a les
seves explotacions”.
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MÉS NOTÍCIES

FESTA DEL RENAIXEMENT
Celebració amb un programa ple de
retrobaments i noves propostes artístiques

ACTE INAUGURAL
La plaça de l’Ajuntament
acollirà l’acte inaugural de la
Festa del Renaixement amb la
nova configuració de la plaça.
A l’acte es farà lliurament de
l’Estendard a una de les agrupacions més veteranes a la
Festa, el Cor Flumine, responsables entre d’altres d’espectacles com la ‘Cantina Cantorum’.
De la mateixa manera, la plaça
de l’Absis continuarà acollint el
pregó inaugural. Enguany, la
Procuradora en Cap ha confiat
esta responsabilitat als tres
ex-Procuradors en Cap que
hi ha hagut a la ciutat al llarg
dels 25 anys de la Festa del
Renaixement: els exalcaldes
Marià Curto, Joan Sabaté i
Ferran Bel.
La presidenta de l’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre (AECE),
Maria José Fernández, serà
la inauguradora del Taulell al
Carrer, mentre que l’acte de
lliurament dels estendards a
les famílies nobles, dissabte
a la tarda, comptarà amb la
presència especial de la il·lustradora Pilarin Bayés, autora
del cartell d’enguany, que
protagonitzarà un moment
destacat de la 25a edició..

JESÚS
Demà dissabte 9 de juliol, en el
marc de la Festa Major de Jesús, s’inaugurarà l’ESPAI-MUSEU Joan Panisello, situat a
la 2a planta de l’Edifici de la
Immaculada. Aquest espai
cultural, de gran valor artístic,
permetrà apropar les obres de
l’excepcional ceramista a tot el
públic.

Del 21 al 24 de juliol, Tortosa
podrà celebrar finalment la 25a
Festa del Renaixement. L’edició
estava prevista al 2020, però
va quedar ajornada durant dos
anys per la situació derivada de
la pandèmia. Ara, després de
dos edicions de transició amb
les Flaires de Festa, que han
permès mantindre la flama del
Renaixement al 2020 i al 2021,
la festa de recreació històrica
de Tortosa torna amb més embranzida, en el seu format habitual i amb més propostes que
les anteriors edicions: “Volíem
anar més enllà i fer la festa grossa, amb espectacles de molt
de nivell. Ens feia molta il·lusió
poder fer l’edició d’enguany de
la Festa, perquè des del 2019
no l’hem pogut celebrar com
la coneixem i perquè a més és
una edició d’aniversari. Vam vo-

**El carismàtic vocalista i
compositor Miguel Angel Julián, Soul Teller, va donar ell

Del 21 al 24 de juliol, Tortosa podrà celebrar
finalment la 25a Festa del Renaixement

El ple aprova els preus públics per als espectacles de la nova
temporada del teatre Felip Pedrell
El ple ordinari de juliol a
l’Ajuntament de Tortosa ha
dut a terme l’aprovació dels
preus públics per als espectacles que configuraran la nova
temporada del teatre auditori
Felip Pedrell. Uns preus que
mantenen els descomptes
existents, del 10% per als titulars del carnet de la Xarxa
Pública de Biblioteques; del
20%, per a les persones de
65 anys o més, persones aturades, titulars de carnets de
família nombrosa o monoparental, socis del TR3SC, i

Breus
** L’Ajuntament de Tortosa ha
adjudicat la gestió de les instal·
lacions municipals d’acollida
d’animals a l’associació Petjades de l’Ebre. La protectora
s’encarregarà de la captura,
acollida, alimentació i manteniment dels animals abandonats o perduts, de la gestió del
refugi així com de les adopcions.

ler posposar-la fins que la situació fos més favorable, perquè
pensàvem que els 25 anys han
de lluir i per això no es podien fer en un marc de restriccions”, ha explicat l’alcaldessa, i
Procuradora en Cap durant la
Festa, Meritxell Roigé. En total,
el programa inclou més d’una
seixantena de propostes artístiques que barregen diferents
disciplines, i que compten amb
la participació de companyies
de Catalunya, Espanya, França,
Itàlia, Portugal o el Marroc.
La venda d’entrades per als espectacles es posarà en marxa
esta setmana, a través de la web
festadelrenaixement.cat o bé al
punt físic que s’instal·larà al centre de la ciutat. Durant els dies
de la Festa, les entrades es podran adquirir al punt de venda
del carrer de la Rosa.

tret de sortida de la 29a Mostra
de Jazz de Tortosa, que durarà
fins el 16 de juliol.
**
L’exposició
#INCASÒL40–40 anys, 40 raons
s’ha traslladat de Lleida a Tortosa. Es podrà visitar al Museu
de Tortosa fins el 27 de juliol.
** El WIN Tortosa i el WIN
Jesús acullen 660 xiquets i
xiquetes, d’entre 3 i 14 anys,
durant tot l’estiu amb cinc
modalitats de campus.

Al ple també s’ha
fet una modificació
pressupostària per
a dotar les partides
corresponents a les
accions definides
pels pressupostos
participatius
d’enguany

grups d’entre 8 i 15 persones; i
del 30% per a titulars del Carnet Jove, grups a partir de 16
persones, així com membres
de la Banda Municipal de Música de Tortosa, i de l’alumnat
de les escoles municipals de
música i de teatre.
Així mateix, es mantenen els
preus de les entrades per als
menors de 25 anys en 6 euros,
per tal d’afavorir el seu accés
a la cultura.
Al mateix ple també s’ha fet una
modificació pressupostària per a
dotar les partides corresponents

a les accions definides pels
pressupostos participatius d’enguany; s’han aprovat la transferència d’excessos de finançament d’una vintena d’actuacions,
que es podran tornar a destinar
a inversió, i s’ha fet l’aprovació i
denegació de la bonificació de
la quota tributària sobre l’impost
de construccions, instal·lacions i
obres a diverses actuacions.
D’altra banda, s’ha oficialitzat el
nom d’avinguda de la Diputació
al tram de camí fins ara anomenat de la Sèquia, a la confluència
amb la població de Roquetes.

Mocions del plenari
A l’apartat de mocions, al ple
es van debatre una presentada per les famílies afectades
pel procés d’escolarització de
P3 que no van poder obtindre
plaça al centre que havien sol·
licitat. La moció, que demanava que es puga garantir el dret
de les famílies a escollir l’educació que volen per als seus
fills i filles, va comptar amb el
suport de 825 persones i va
quedar aprovada per unanimitat de tots els grups.
Pel que fa a la resta de mo-

cions, van quedat aprovades
les dos de la CUP, per tal que
l’Ajuntament siga part activa en
diferents iniciatives antiracistes,
i per l’aprovació del manifest de
l’acord per l’amnistia i l’autodeterminació; les dos de Movem,
per millorar de manera homogènia tots els parcs infantils de
la ciutat, i per la millora del barri
de Sant Llàtzer; i les dos d’Esquerra, per millorar l’accés al
parc Teodor González i per la
creació i participació per part
del govern espanyol d’un fons

de transició per a les zones
nuclears catalanes.
Per contra, les dos mocions
de Ciutadans no van comptar
amb els suports necessaris:
per a la implementació d’un
pla director de manteniment
de voreres i rigoles, i per un pla
de xoc de millora de la neteja i
control de la població de coloms.

amposta
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AUTOOCUPACIÓ RUIZ SALGADO
Ajuts
econòmics
a projectes
municipals
L’Ajuntament d’Amposta subvenciona a 15 persones emprenedores amb els ajuts econòmics a projectes municipals
d’autoocupació, a través dels
quals s’han atorgat un total de
22.800 euros. Aquestes subvencions les impulsa l’àrea de
Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament amb
l’objectiu que les persones emprenedores i autònomes puguin
fer front a despeses diverses per
la implantació d’un negoci com
la gestoria o les quotes d’autònom i els rebuts del lloguer. Les
prestacions, que es convoquen
de forma anual, les poden sol·
licitar totes aquelles persones
treballadores autònomes, així
com els nous socis i sòcies de
cooperatives de treball associat
amb alta al RETA.

AJUTS

Entra en funcionament el
Casal Cívic de Gent Gran

El Casal Cívic de Gent Gran Ruiz
Salgado d’Amposta ja és una realitat. En un acte encapçalat pel
president de la Generalitat, Pere
Aragonès, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, acompanyat per
la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Cesca Domènech, el delegat del Govern,
Albert Salvadó, i altres representants municipals i territorials, va
inaugurar les instal·lacions d’un
edifici que té la voluntat de ser
un dels pilars principals de les
polítiques d’envelliment actiu
d’Amposta. “Per una banda, el
consistori disposava d’aquest

www.ebrexperience.cat

terreny, que requeria una obra
d’un calat important, i per l’altra coneixíem la necessitat d’un
espai perquè les persones grans
poguessin encabir les seves
activitats. Vam visitar diferents
instal·lacions del territori i, arran
d’un procés de participació, va
sorgir aquest projecte”, explicava l’alcalde.

El president de la
Generalitat va inaugurar
les instal·lacions
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ALCANAR
BREUS

30.000 euros
per a la
modernització
dels comerços

** AMPOSTA es referma com
a ciutat educadora amb 20
centres en funcionament. Per
al curs 2022-23 es treballa en
noves ofertes formatives com
els cursos d’especialització en
bioconstrucció, vehicles elèctrics
o un cicle superior en animació
3D.

L’Ajuntament d’Amposta ha
concedit un total de 30.000
euros repartits en les 43 empreses que complien les bases de les subvencions municipals dirigides a fomentar la
implantació, la modernització
i la innovació del comerç, així
com els serveis i les activitats
dinamitzadores a Amposta. A
l’ajuda s’hi podien presentar
totes aquelles empreses petites o mitjanes amb activitat
a la ciutat, sempre que justifiquessin les necessitats per les
quals sol·licitaven la subvenció.
Així, de les 45 empreses que es
van presentar a l’ajut, finalment
s’ha atorgat a 43, les quals han
justificat una inversió total de
400.499,69 euros.
La convocatòria de les subvencions comptava amb tres programes.

** FINS a 35 persones obtenen els carnets de carretó i
manipulador d’aliments. Són
formacions que l’Ajuntament
d’Amposta realitza en conveni
amb l’Institut per al desenvolupament de la formació i
l’ocupació.
** LA GALA del centenari de
la Federació Catalana d’Esgrima, celebrada diumenge, va
atorgar una medalla del centenari a l’Ajuntament d’Amposta
per la seva aposta i compromís
amb l’esgrima. Va recollir el
guardó l’alcalde Amposta,
Adam Tomàs, acompanyat de
les regidores Iris Castell i Núria
Marco.
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COPATE

baix ebre

DELTEBRE

Segon tractament contra
els mosquits en
arrossars del delta

S’estrena la Biblioplatja
de Riumar

Jornades del
Musclo
L’Ajuntament de Deltebre,
conjuntament amb l’associació FECOTUR, van presentar
una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del
Musclo, que van iniciar-se divendres 1 de juliol i que finalitzaran el 31 d’aquest mes. El
vicepresident de l’Associació
FECOTUR, Ricard Chopo, va
manifestar que “les jornades
gastronòmiques són atractiu
que des de l’entitat sempre
hem posat en valor ja que ens
permeten dinamitzar l’acció
comercial”.

Nous agents de
la Policia Local
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) farà el segon tractament per combatre les larves
de mosquit en arrossars periurbans, la setmana vinent. Concretament, es durà a terme a les
zones de l’Ampolla, Camarles,
l’Aldea, Deltebre, Riumar, Amposta, Eucaliptus, Poble Nou,
Sant Jaume d’Enveja, els Muntells i la Ràpita.

La previsió és tractar 2.100
hectàrees d’arrossars en tres
dies si les condicions meteorològiques ho permeten. Una
avioneta estén el producte BTI,
que també s’usa al riu Ebre per
a les larves de mosca negra. És
el segon any que es fa servir
per al mosquit i n’estudien l’eficàcia als arrossars. Les pluges
afavoreixen la proliferació del
mosquit. (ACN)

L’Ajuntament de Deltebre ha
posat en funcionament un nou
servei a la platja de Riumar. Es
tracta de la Biblioplatja, un espai que ha de permetre enfortir
la promoció de l’oferta cultural
a Riumar i que obrirà tots els
dies, d’11h fins a les 19h. L’alcalde, Lluís Soler, ha posat en
valor “les constants millores
que estem efectuant per tal
que la platja de Riumar conti-

CONSELL

BENIFALLET

‘Viure i
treballar al
Baix Ebre’

Visita de la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet

El ple del Consell Comarcal del
Baix Ebre va aprovar 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. Pel que fa a
l’àmbit d’actuació del projecte
‘Viure i treballar al Baix Ebre’
implicarà els municipis d’Aldover, Alfara de Carles, Benifallet,
Camarles, el Perelló, l’Ampolla,
l’Aldea, Paüls, Tivenys, Xerta i
les EMD de Campredó, Bítem
i Jesús. En aquests municipis
es reforçarà el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix
Ebre i es desplegarà el dispositiu d’atenció a les empreses,
que actualment està centralitzat al viver d’empreses. “Fem
un esforç per atendre des de
la proximitat les persones que
busquen una ocupació”.

La presidenta del Congrés i viceprimera secretària de Millora
de l’Autogovern i Programes
del PSC, Meritxell Batet, en el
marc del Consell de Federació
del PSC a les Terres de l’Ebre
va acusar el Govern de “refugiar-se en excuses” i no exercir
tot l’autogovern.
La presidenta del Congrés va
manifestar que “l’executiu català sempre busca responsabilitats en els altres”.

D’altra banda, en la seua estada
a l’Ebre, la presidenta del Congrés va visitar Benifallet, signant
en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament. Batet va visitar les Coves
Meravelles.
Al Centre Polivalent, recentment
inaugurat, es va realitzar la recepció oficial.
L’alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret i Ramos, li va lliurar a
Batet un Cor de l’Ebre, dissenyat
pel grup de Patchwork.

nuí sent una de les platges de
referència d’arreu del país. La
biblioplatja s’emmarca en l’objectiu d’oferir un nou espai cultural per als veïns i veïnes que
gaudeixen de la platja, i també
per als turistes”. La Biblioplatja oferirà un servei de préstec
i disposarà d’una amplia oferta
de llibres infantils, juvenils i per
adults en català, castellà i altres
idiomes.

El passat divendres, l’Ajuntament de Deltebre va incorporar 9 nous agents de la Policia
Local per reforçar la seguretat
a les diferents zones turístiques
del municipi. En breu s’incorporarà un nou agent, de manera que en total seran 10 les
persones amb què s’augmentarà el cos de la Policia Local
durant la temporada d’estiu.

2 MESOS

TIVENYS

La Generalitat
veda
la pesca
del pop
roquer
La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat
establir un període de veda mínim
de dos mesos per al marisqueig del
pop roquer amb cadups i nanses a
tot Catalunya. És la primera vegada
que aquesta veda es durà a terme
més enllà de les zones de la costa
que disposen de plans de gestió de
la pesca del pop roquer, la costa
central i de les Terres de l’Ebre, elaborats pels seus respectius comitès
de cogestió.
A Catalunya, la captura del pop roquer amb arts de trampa anomenats cadups, o catúfols, en aigües
interiors i la marisquera relativa a la
captura del pop roquer (Octopus
vulgaris Cuvier, 1797) està regulada
des del 2019.
(ACN)

Arqueòlegs de
la URV tornen
a l’Assut per
datar l’inici i el
final del poblat
Arqueòlegs de la URV tornen a
l’Assut de Tivenys per datar amb
precisió l’inici i el final del poblat. El grup de recerca Seminari
de Protohistòria i Arqueologia
(GRESEPIA), del Departament
d’Història i Història de l’Art de la
URV, torna des d’aquest dilluns al
jaciment amb l’objectiu de datar
el període del poblat ibèric amb
major precisió. Ho faran amb les
excavacions a les zones T1, T2,
A4 i A5 del jaciment: les dues
primeres no s’investiguen des
de l’any 2011, mentre que les altres dues zones no s’han excavat
mai. “Anem en busca de materials ceràmics concrets, perquè
són els que ens permetran fer
una datació acurada”, indica el
director de les excavacions, Jordi Diloli.

anunci
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baix ebre
El Pregoner

L’ALDEA
Ja es coneixen els màxims representants de les
Festes Majors 2022 i també el Pregoner
Dissabte 2 de juliol, a la plaça
Dr. Maimó de l’Aldea, va tenir lloc la Gala Sorteig de les
Pubilles i Hereus de les Festes
Majors de 2022. Una gala que
tornava a la normalitat després
que l’any 2021 a causa del COVID-19, l’accés als familiars era
restringit. Enguany la plaça era
plena per donar la benvinguda als nous representants per
les Festes que van estar elegits
com es fa habitualment per
sorteig.
Les Pubilles i Hereus Majors
són:
Pubilleta Major: Laura Pallarès
Pérez.
Hereuet Major: Aaron Casanova
Gilabert.
Pubilla Major: Júlia Lineros Bertomeu.
Hereu Major: Xavi Vilanova
Franch.
Durant la Gala l’Alcalde, Xavier Royo, va desvetllar el nom

del pregoner: “Enguany hem
volgut escollir com a Pregoner de les Festes Majors 2022
a Felipe Estorach, una persona
que ha estat 20 anys de regidor
de l’Ajuntament de l’Aldea, dels
quals la major parts d’ells va ser
Regidor de Festes, i va formar
part del primer Ajuntament que
va decidir unir les Festes dels 2
barris en unes úniques Festes,
precisament ara farà 30 anys
d’aquesta data i per això Felipe
Estorach serà el pregoner per
tot el que ha fet tant pel poble
com per l’ensenyament”.
Felipe Estorach va formar part
del govern de l’independent
Paco Blanch durant 20 anys,
dels quals 12 anys va estar a la
Regidoria de Cultura i Festes.
Actes com la 1er Festa de la
Carxofa o aconseguir concerts
amb grups catalans de primer
nivell de l’època daurada del
rock català com SangTraït o

Lax’n’Busto són només petites
de les moltes pinzellades que

PAÜLS

ROQUETES

Millores en
l’accés al
municipi

Recta final de la
Festa Major 2022

El ple de la setmana passada, i
entre altres temes, va aprovar
el conveni entre l’ajuntament
i la Diputació que ens permetrà millorar l’accés al municipi,
“Una actuació molt important,
ja que millorarem la seguretat
i la imatge a l’entrada del poble. Després d’una primera fase
que es va finalitzar fa unes setmanes, els treballs de la 2a fase
consistiran en eixamplar el tram
actual, on tenim un coll de botella, ja que, allí, no es creuen
dos vehicles. També es millorarà la seguretat de la zona, amb
un mur nou, i s’arreglarà el drenatge de la part baixa del poble
que, del contrari, podria acabar
afectant l’estructura de l’escola.
També vam iniciar els tràmits
per adquirir el solar que hi ha
allí al costat. Entre altres funcions, això ens permetrà millorar
la imatge de l’entrada del municipi. Esperem que els treballs es
realitzin abans d’acabar l’any”.

Roquetes està gaudint de la
seua Festa Major, recuperant la
normalitat després de dos anys.
Durant la setmana ha hagut
una gran participació en tots
els actes. Dimecres va fer-se la
Fideuada i la Musclada a l’Hort
de Cruells. I ja des d’avui s’enfila la recta final, amb el darrer
cap de setmana. A la plana 13
podeu trobar els actes previstos des d’avui divendres fins al
diumenge.
Fotos: Roquetes Comunicació

El Pregoner de les Festes Majors 2022 de l’Aldea serà Felipe Estorach. En el món de
l’ensenyament Estorach va
formar part durant 1 any de
l’equip docent a l’Aldea, 5
anys a Jesús i Maria, 11 anys a
Lligallo i 22 anys a l’Institut de
Camarles. Va participar com
a representant de l’Aldea a la
fundació Dr. Manyà, liderada
pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Tortosa, la qual va
iniciar els tràmits per la incorporació de les Terres de l’Ebre
a URV.

Felipe Estorach va realitzar per
la Cultura i les Festes del Poble.

L’AMPOLLA
Vesprada
cantada a
la Musclera
Mirador Badia
del Delta
La Vesprada Cantada al Delta de l’Ebre va reunir dissabte
a la Musclera Mirador Badia a
60 persones d’arreu de Catalunya, que van rebre cantant una
posta de sol molt especial enmig d’un ambient festiu, maridant l’experiència amb productes del terreny, com musclos i
ostres, i vins de les Terres de
l’Ebre. La trobada gastro-musical forma part de la tercera
edició del cicle Albades i Vesprades Cantades que enguany
amplia el nombre d’espais amb
encant i l’abast territorial, des
de la Costa Brava fins al Delta,
combinant mar i muntanya. La
cantada al Mirador Badia ha sigut la primera i acollirà la cloenda del cicle -donant la benvinguda a la sortida del sol- el 4
de setembre. (ebredigital.cat)

COPATE
Recollida de
la fracció
orgànica
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) implantarà el pròxim
mes de setembre la recollida
de la fracció orgànica adaptada
pels grans productors. Un servei
que permetrà millorar la taxa de
recuperació de la fracció orgànica, tant en quantitat com en
qualitat i que es posarà en marxa als municipis de Sant Jaume d’Enveja, l’Aldea, les Cases
d’Alcanar, l’Ampolla, Poble Nou,
Eucaliptus, el Perelló, la Ràpita i
Camarles. A més, el COPATE ha
rebut una subvenció de 500.000
euros de l’Agència de Residus de
Catalunya per dur a terme una
segona fase d’aquest servei que
permetrà ampliar-lo a Alcanar,
Amposta, Santa Bàrbara, la Sénia, Ulldecona i Xerta. “L’objectiu
d’aquest nou servei és facilitar
als grans productors la recollida
de la fracció orgànica”.

montsià
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LA RÀPITA

AMPOSTA

El Ple de l’Ajuntament
nomena Victòria Bòria
Castellà com la pregonera

Primera comunitat urbana
de les Terres de l’Ebre

El ple de l’Ajuntament de la Ràpita, va aprovar, amb el vot favorable de tot el plenari, celebrar
les Festes Majors d’enguany del
22 al 31 de juliol de 2022. Amb
l’aprovació, el consistori va nomenar pregonera de les festes a
Maria Victòria Bòria Castellà per
la seva trajectòria al capdavant
d’una de les escoles públiques
de la Ràpita durant 36 anys.
D’altra banda, d’acord amb el
resultat del sorteig per a l’elecció dels Representants Majors
celebrat el 4 de juny, es va nomenat a Marta Navarro Chalé
de la Penya Taurina los Enfundats com la Representant Major
Juvenil i, a Carla Vidal Ferreres
del Club Patí Rapitenc com la
Representant Major Infantil.
L’alcalde del municipi, Josep
Caparrós va fer una menció a
la Regidoria de Festes i a la Comissió de Festes per la gran tas-

mónFILMAT
Demà dissabte, a les 22 h,
torna mónFILMAT a la Ràpita.
Enguany, ho fa amb la projecció de cinc curtmetratges
del Festival Internacional de
Cinema de Menorca. Serà a la
Platja de les Delícies.
D’altra banda, diumenge,
l’Auditori Sixto Mir acull el
gran concert de la Filharmònica de Cambra de Colònia
(21.30 hores). Entrades a l’Auditori Sixto Mir de dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores.

Aparcament
regulat
ca que estan duent a terme des
de fa mesos, tenint en compte
la complexitat que suposa organitzar les Festes Majors.
D’altra banda, el plenari va
aprovar una moció d’ERC per
demanar al govern espanyol finançament del reforç covid escolar, la qual va comptar amb
els vots a favor d’ERC, JxCAT,
mR i la regidora no adscrita, i
els vots en contra del PSC.

ERA d’Amposta serà la primera
ciutat de les Terres de l’Ebre que
se suma a les comunitats urbanes, un programa d’Empresa i
Treball per dinamitzar les xarxes d’economia local amb una
“perspectiva del dret a la ciutat
i una econòmica social i solidària”. Per a l’alcalde Adam Tomàs les comunitats urbanes són
“un exemple” de “la voluntat de
transformació” i de l’impuls de

CONSELL

AMPOSTA

Protocol per
acabar amb
les violències
sexuals

APASA recapta 900 euros
per al Projecte Emma

El Consell Comarcal del Montsià ha elaborat un protocol per
acabar amb les violències sexuals als espais públics. S’ha fet
conjuntament amb l’Agència
Catalana de la Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s. «Volem
que totes les persones puguin
gaudir de manera segura i lliure
de violències sexuals a la nostra
comarca. Posem èmfasi als espais públics d’oci, ja que, durant
la celebració d’algunes festes és
quan es donen situacions que
no es visibilitzen com a agressions sexuals i tenen, per tant,
més impunitat», Sònia Tomàs,
consellera comarcal de joventut, Igualtat i Polítiques LGTBI.
“No podem permetre que les
dones i persones LGTBI vagin
amb por pel carrer de nit i visquin la festa amb falta de llibertat», Mar Lleixà, directora territorial d’Igualtat i Feminismes.

9

Aquest dimarts ha tingut lloc
l’acte de lliurament del xec
d’APASA per import de 900€
al Projecte Emma. Com a representant, ha assistit Carlos
López, investigador principal
i coordinador del @projecte.
emma, el qual ha rebut un detall fet pels nois i noies de l’entitat.
L’acte també ha comptat amb
la presència de Ramón Bel, re-

gidor de festes de l’Ajuntament
d’Amposta.
Per segon any consecutiu les
XVIIes Jornades Esportives
d’APASA s’han tornat a vincular amb aquest projecte, mitjançant l’adquisició de clauers
solidaris per part dels esportistes, famílies i personal, per tal
de solidaritzar-nos amb aquest
projecte d’investigació en la
lluita contra el càncer de mama.

“models diferents” per convertir Amposta en “un referent” de
l’economia social. La d’Amposta
està formada per l’Ajuntament,
FITES Terres de l’Ebre, l’associació TATAKÜA i el Racó de la
Festa. ERA d’Amposta engegarà
accions durant dos anys estimulant “l’empoderament ciutadà sobre els béns comuns” de la
ciutat. Amposta vol ser un referent de l’economia.

ALCANAR
Convocatòria
d’ajuts als
afectats dels
aiguats
La plataforma #Monsortirem
d’Alcanar ha obert una convocatòria d’ajuts per a les persones afectades pels aiguats de
l’1 de setembre de l’any passat.
L’import de les subvencions
serà d’un màxim de 400 euros i
un mínim de 50 euros.
Es finançarà el restabliment
dels béns personals perduts
com mobiliari, electrodomèstics, neteja dels espais i despeses de condicionament. El termini per a presentar sol·licituds
és de l’1 al 31 de juliol. L’entitat
destinarà als ajuts les donacions i aportacions recollides en
diferents esdeveniments esportius i musicals solidaris.
#Monsortirem facilita models
per presentar les sol·licituds,
que s’han d’entregar a la plataforma, per correu electrònic
o als serveis agraris d’Alcanar.
(ACN)

Des de divendres passat i fins
al 31 d’agost, per accedir amb
vehicle al Trabucador, al delta, s’ha de pagar. Els bons resultats de la prova de l’estiu
passat avalen els controls per
evitar massificacions i conductes incíviques. Amposta i Deltebre han regulat els
aparcaments a zones com
l’Eucaliptus, la Bassa l’Arena
o la Marquesa.

ACA
Es financien
actuacions
per minimitzar
el risc
d’inundacions
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) destinarà més de 416.000
euros repartits entre disset ajuts
per tal de minimitzar el risc
d’inundacions a la part catalana
de la conca de l’Ebre i del Xúquer. Les actuacions, que es faran en zona urbana, beneficiaran
a 15 municipis d’onze comarques catalanes. ELes actuacions,
que estaran finançades íntegrament per l’ACA, se centraran en
l’aclarida selectiva de grans densitats de vegetació i la redistribució de sediments, entre d’altres.
Els municipis beneficiats de les
Terres de l’Ebre son Amposta i
Benifallet. L’Ajuntament d’Amposta invertirà 19.680,36 euros al
barranc dels Núvols i el de Benifallet 12.489,85 euros al riu Ebre.
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montsià

ALCANAR
El ple aprova la modificació de crèdit de 2.580.000
euros per a finançar l’enderrocament i la indemnització
als 24 propietaris d’apartaments de Turov
Divendres passat es va celebrar
un ple extraordinari d’urgència
a l’Ajuntament d’Alcanar. Van
justificar la seua absència les
regidores Meritxell Ulldemolins
(ERC) i Èrica Bel (CUP).
Després de ratificar la urgència
del ple, el primer punt que es
va votar fou la proposta de la
Regidoria d’Hisenda d’aprovació inicial de la modificació de
crèdit extraordinari PC1/2022
amb l’objectiu d’habilitat el
crèdit al pressupost municipal
per a donar compliment a la
interlocutòria del jutjat contenciós-administratiu número
2 de Tarragona que demana a
l’Ajuntament constituir garanties de pagament de 2,3 milions
d’euros “per a indemnitzar 24
propietaris d’alguns dels apartaments de la promoció il.legal
que la constructora Turov va

construir l’any 2003 a Alcanar
Platja. I, paral·lelament, incorporar el cost de l’enderrocament d’aquest edifici atés que
la mateixa interlocutòria demana l’enderrocament immediat per a donar compliment
a la sentència. L’import total
de la modificació de crèdit és
de 2.580.000 euros, la suma
dels 2,3 milions d’euros de les
possibles indemnitzacions i de
280.000 euros per a l’enderrocament”. Aquest punt es va
aprovar amb el vot favorable
de tots els grups municipals,
tret de l’abstenció del regidor
de la CUP. El segon punt que es
va votar va ser la proposta de
la Regidoria d’Hisenda d’aprovació de la concertació d’una
operació de crèdit a llarg termini per un import de 2.580.000
euros, per al pagament d’in-

demnitzacions i l’enderrocament, diligència d’ordenació
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona,
de data 14 de juny de 2022 i
expedient núm. 2006138, amb
relació al requeriment a l’Ajuntament d’Alcanar i la interlocutòria de 13/06/2022 dictada
en l’incident 79/2019-D dels
autes del recurs ordinari núm.
431/2005. Aquest punt també

SANT JAUME

SANTA BÀRBARA

Romeria de
Sant Pere a
l’Illa de Buda

Revival i canvi de pubilles, el
preludi de la Festa Major 2022

Diumenge passat, dia 3 de juliol, Sant Jaume d’Enveja va
recuperar la celebració de les
tradicionals Festes de l’illa de
Buda en honor a Sant Pere. En
motiu de la Romeria es va poder accedir a l’Illa i conèixer-la
a través de la tradició i la cultura.
D’altra banda, diumenge vinent
dia 10, tindrà lloc el concert de
la ‘Tortosa Big Band’. A les 19
hores a l’Auditori municipal de
Sant Jaume d’Enveja.
També a l’Auditori, però dissabte, representació teatral ‘Retrat
d’una vida’ en homenatge a
Salvador Llambrich Fumadó,
Qual (22:30h).
Per últim, dins de l’agenda cultural del municipi, avui divendres es farà la presentació del
llibre ‘Mentre durin les espelmes’ de Josep Rodríguez Ferrer. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Francesc Balagué, a les 19
hores.

Tot preparat perquè avui divendres 8 de juliol comencen
les Festes Majors a Santa Bàrbara, unes festes que segons
explicava la regidora Laia Pla
no portaran molts canvis destacats respecte a les d’anys
anteriors, tret que tornaran a
la normalitat després de dos
anys de pandèmia “molta gent
ni ens recordem del que es feia.
Aquest any seguim el format
habitual”.
Un dels canvis que hi haurà
aquestes festes serà l’avançament en l’hora de l’inici del ball
que començarà a les 23:30 h,
perquè a les 3 de la matinada
pugui començar la festa amb
Dj’s “Serà un petit canvi, no començarà molt abans perquè la
gent que va als bous també s’ha
d’anar a arreglar, però avançarem l’inici de ball per avançar
l’inici de la festa amb Dj’s sobretot perquè fer-ho a les quatre de la matinada alguns joves
ja ens havien dit que era massa
tard”, argumentava.

El cap de setmana passat, preludi de la festa amb actes destacats com el “Revival” que van
organitzar conjuntament el
Club de Futbol Santa Bàrbara
i la Penya Taurina Planers pels
Bous o el canvi de pubilles que
va ser un dels actes més especial on es van poder veure
dalt de l’escenari un total de
100 pubilles i pubills, dels anys
2020, 2021 i els que ho seran
aquest 2022.
(Notícia de la Plana ràdio)

Les festes
comencen avui i
duraran fins al 17
de juliol

es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals,
tret de l’abstenció del regidor
de la CUP.

Ple extraordinari
d’urgència a
l’Ajuntament
d’Alcanar

ULLDECONA

Campanya per
a la prevenció
i el control del
mosquit tigre
La presència de mosquit tigre
s’intensifica amb l’arribada del
bon temps i per aquest motiu, l’Ajuntament d’Alcanar, a
través de la regidoria de Medi
Ambient, ha iniciat una nova
campanya de conscienciació
sobre com evitar la seua proliferació amb la col.laboració
de la Diputació de Tarragona i
la Generalitat de Catalunya. En
concret, la campanya consisteix inclou tres blocs, tal com
explica Jordi Bort, regidor de
Medi Ambient: “El primer, dintre l’àmbit municipal, busca el
control de les petites zones
humides públiques, el segon
consisteix a activar un procés
de sensibilització a través de
díptic informatius que es fan
arribar a la ciutadania mitjançant el bustiatge i, finalment,
el tercer bloc Apel.la al compromís i la responsabilitat de
les persones”. El mosquit tigre
és originari del sud-est asiàtic
i es va detectar a Catalunya
per primera vegada l’estiu de
2004.

LA SÉNIA

Rosa Cabús
Obres de
Grangé serà la remodelació
pregonera
del pati infantil
de l’escola i del
pati de la llar
d’infants
La metgessa forense Rosa Cabús Grangé serà la pregonera
de les Festes Majors d’Ulldecona 2022. Ella és llicenciada en medicina i cirurgia per
la Universitat de Barcelona i
membre del cos nacional de
metges forenses del Ministeri
de Justícia. A banda, entre altres estudis, compta amb un
màster internacional interdisciplinar en violència de gènere. Actualment exerceix de
metgessa forense a la divisió
de Terres de l’Ebre de l’Institut
de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya.

Aquest dimecres, segons ha
comunicat l’Ajuntament de la
Sénia, s’han iniciat les obres de
remodelació del pati infantil de
l’escola i del pati de la llar d’infants amb un pressupost d’adjudicació de 53.667,13 euros.
La durada de les obres d’aquestes remodelacions que ja s’estan fent està prevista durant els
propers 2 mesos.
L’Ajuntament de la Sénia ha
informat que per dur a terme
aquestes actuacions, s’ha obtingut la línia de subvencions
per a inversions, del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) 2020-2024.

terres de l’ebre
GANDESA
Actuació de Letz Zep, el
dissabte 16 de juliol
El grup anglès de rock, LETZ ZEP,
esta reconegut com el millor
tribut mundial a Led Zeppelin.
Avalat per els mítics Jimmy
Page i Robert Plant, actuaran a
Gandesa el proper dissabte 16
de Juliol de 2022 dins del marc
de la gira “The Celebration Tour
2022”. LETZ ZEP durant aquesta
gira ja han recorregut Holanda,
Suïssa, Alemanya, Regne Unit, i
ara ho faran a Espanya , tot seguit al novembre duran a terme
una extensa gira per Austràlia, després Noruega i acabaran l’any de nou al Regne Unit.
L’esdeveniment comptarà amb
la presència de 2 DJ PAUL CASTRO i DJ MANDO de les Terres de l’Ebre per amenitzar tota
la vetllada. Està organitzat per
l’Ajuntament de Gandesa, amb
la col·laboració del CF Gandesa.
Tindrà lloc al Pati de les Escoles
Velles. Apertura de portes a les
22h
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BOT
Sisena edició del Festival
de Cinema de la Terra Alta
In-fcta

La sisena edició del Festival de
Cinema de la Terra Alta, In-fcta,
se celebrarà del 31 de juliol al 6
d’agost a Bot.
Després de dos anys d’aturada
per la pandèmia, els organitzadors del certamen han presentat aquest dijous la cita “més
ambiciosa” que, entre d’altres,
descentralitza alguns dels actes del programa. Així, a més
de Bot, Gandesa també serà

seu del festival. Els actors Juli
Fàbregas i Jordi Díaz inauguraran el certamen i presentaran
els curtmetratges i films que
es podran veure durant tota la
setmana. Cada jornada tindrà
una temàtica concreta, com
ara curts professionals, foment
local -en aquest apartat es projectarà ‘Alcarràs’ de Carla Simón-, públic familiar o treballs
no professionals. (ACN)
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Un home mor a
Bot en bolcar
el tractor que
conduïa
Un veí de Bot, a la Terra Alta,
va morir dissabte en bolcar el
tractor que conduïa. La víctima és un home de 60 anys,
veí del municipi. L’accident
es va produir a la zona coneguda com el barranc del Cullerer. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís pocs
minuts abans de les tres del
migdia i van desplaçar fins
al lloc tres dotacions terrestres. El Servei d’Emergències
Mèdiques també va enviar
una ambulància i l’helicòpter
medicalitzat, però l’home va
morir a l’acte i els professionals sanitaris no van poder fer
res per salvar-li la vida.

12
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MORA D’EBRE

TIVISSA
Presentació de
Les Nits a la Baranova

Rubén Biarnés, nou alcalde

Rubén Biarnés va ser escollit nou
alcalde de Móra d’Ebre, després
que Joan Piñol, renunciés al
càrrec el 17 de juny. L’elecció va
comptar amb els sis vots favorables de Junts per Móra d’Ebre
i els dos de la CUP i Tots i Totes
per Móra d’Ebre. L’acte va aplegaruna cinquantena d’assistents
entre els quals diversos càrrecs
de Junts a les Terres de l’Ebre.
Biarnés va tenir paraules de reconeixement per a la família,

MÓRA D’EBRE
Mor ofegat
un nen de
tres anys a
la piscina
municipal
Un nen petit de tres anys va
morir ofegat divendres passat
a la tarda a la piscina municipal d’estiu de Móra d’Ebre. L’infant va ser atès inicialment pel
socorrista de la piscina fins a
l’arribada del personal sanitari
del SEM (amb dues ambulàncies i l’helicòpter al lloc dels
fets). Malgrat les maniobres de
reanimació, no es va poder fer
res per salvar la vida del nen. El
menor es trobava de pas amb
la seva família per la capital de
la Ribera d’Ebre i es desconeixen les causes que van provocar el desgraciat accident.
L’Ajuntament va decretar dos
dies de dol oficial i va tancar les
instal·lacions durant el cap de
setmana. (ACN)

terres de l’ebre

l’alcalde sortint, els companys
d’equip de govern i els treballadors de l’Ajuntament. A més
va encoratjar la resta de grups a
seguir treballant com fins ara. El
nou alcalde, de 49 anys, és diplomat en ciències empresarials
per la URV i és treballador de
banca. Prèviament es va incorporar a l’equip de govern Lorena Sastre, número 9 de la llista
de Junts per Móra d’Ebre a les
eleccions del 2019.

Aquest dilluns l’Ajuntament de
Tivissa ha presentat la novena
edició de ‘Les Nits a la Baranova’.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Tivissa, Montse Perelló (a la imatge)
i el director artístic de la Nit Lírica, Joan C. Blanch.
La plaça de la Baranova de Tivissa és un indret privilegiat,
mirador de les comarques de

BATEA
XXIV edició del
Mercat Medieval

Batea va celebrar el passat cap
de setmana la 24ª edició del
mercat medieval. El nucli antic
del municipi terraltí va tornar a
transformar-se; arcs, porxades
i carrers van esdevenir un escenari majestuós per reviure tota
la màgia i tradicions dels mercats artesans medievals. Expositors, espectacles, cercaviles...
un marc on, a més, es va poder

gaudir de les actuacions i de les
demostracions d’artesania.
A la imatge, a l’esquerra, Bàrbara Latorre, jugadora de Favara
que va estar al Barça, la R Societat i ara juga a l’At de Madrid.
Fou la pregonera.
Al seu costat, a la foto, Miquel
Suñé, que va ser molts anys
president del CF Batea, i Jèssica Latorre, la seua germana.

Visita de la
consellera de
Justícia

la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i
el Priorat, i de les muntanyes de
Prades, el Montsant, la Figuera,
la Picossa, les serres de Cavalls
i de Pàndols, els Ports, i la serra
de Cardó. Aquesta novena edició de ‘Les nits a la Baranova’,
començarà el 6 d’agost amb la
Nit del Jazz. Seguirà el 13 amb
la Nit dels Musicals; el 20 amb la
Nit Lírica i el 27 amb la Nit de la
Dansa.

La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, fa una visita
institucional avui divendres 8
de juliol, a la Terra Alta. La visita
comença a les 10 hores, quan
Ciuró visitarà un dels camps de
treball que recuperen vestigis i
trinxeres de la batalla de l’Ebre.
El camp es diu Recuperem les
trinxeres de les Devees i es fa a
la Fatarella. Posteriorment, cap
a les 10:45 hores, la consellera
es desplaçarà a Corbera d’Ebre
per visitar la zona afectada per
l’incendi que es va declarar
el passat 16 de juny i que va
afectar a 400 hectàrees.
La consellera coneixerà de
primera mà les troballes de les
diverses restes òssies superficials que han aflorat arran de
l’incendi. Finalment, la visita
continuarà cap a l’Aldea, on
Ciuró serà rebuda a l’Ajuntament de l’Aldea per l’alcalde,
Xavier Royo, i altres membres
del consistori, i on signarà el
llibre d’honor. A les 13:30 hores es reunirà al consistori amb
els jutges de pau de les Terres
de l’Ebre.

FLIX

TIVISSA

Excavacions
a la fàbrica
d’explosius
abandonada
durant la
Guerra
Un equip de la Universitat de
Barcelona (UB) ha estat fent excavacions els darrers deu dies a
l’antiga fàbrica de cloratita de
Flix, situada a la Reserva Natural de Sebes. La cloratita és un
explosiu que s’utilitzava molt a
principis del segle XX en mineria
i amb finalitats armamentístiques, i la factoria flixanca fundada el 1923 era única a l’Estat.
Durant la Guerra va ser un objectiu militar i va ser bombardejada i això va fer que el 1938
s’abandonés. Avui però, encara
en queden restes i recentment
els arqueòlegs de la UB han localitzat un polvorí. També han
identificat 3 refugis antiaeris
que servien per protegir els treballadors de les bombes.

Reconeixement
facial per fitxar
a peu de camp
Comprovar a l’instant, gràcies
a un mòbil dotat d’una eina de
reconeixement facial, la identitat dels treballadors a peu
de camp. Facilitar la signatura
del contracte laboral, amb una
tauleta, just abans de començar a collir. L’empresa tivissana
Cerima Cherries, que produeix
i comercialitza cireres arreu
d’Europa, ha implantat un sistema digital de gestió dels recursos humans i documental
per fer un salt en termes eficiència i agilitat.
Tot va sorgir de la necessitat de
verificar la identitat dels treballadors després de diversos casos de suplantació.
RawData, empresa especialitzada en serveis digitals per
al món agrícola, va dissenyar
el sistema que, des d’aquesta
temporada, permet formalitzar
tràmits i signar sense necessitat de paper. (ACN)

terres de l’ebre
POLÍTICA

SANTA BÀRBARA

“El Parlament exigeix
a l’Estat investigar
penalment l’exministre
Martín Villa”
El Parlament ha aprovat aquest
dimecres una proposta de resolució presentada pel grup
parlamentari d’Esquerra Republicana i tres grups més, en
memòria de Gustau Muñoz,
assassinat el 1978, per depurar
responsabilitats i exigir a l’estat
espanyol investigar l’exministre
Martín Villa.
“Rodolfo Martín Villa és responsable polític de l’assassinat de
Gustau Muñoz, perquè tant culpable és la mà executora com
qui signa les execucions”, ha
sentenciat la diputada del grup
d’Esquerra Republicana Maria
Jesús Viña. Gustau Muñoz, amb
setze anys, “va ser abatut per
l’esquena per un membre de
la Policia Nacional mentre es
manifestava a Barcelona per la
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llibertat de Catalunya i contra
els Pactes de la Moncloa. El seu
cos va ser manipulat per eliminar les proves del crim”. Aquest
cas no ha estat encara resolt,
però la querella del germà de
Gustau, Marc Aureli Muñoz,
va obrir les portes a què altres
crims del 1978 puguin ser jutjats.La proposta de resolució,
que també signen Junts, la CUP
i els comuns, demana fer totes
les actuacions necessàries per
exigir la depuració de tots els
responsables que formaven
part de l’aparell policial, polític
i judicial durant la dictadura i el
postfranquisme, i acompanyar i
reconèixer totes les persones,
familiars i organitzacions que
han mantingut la memòria de
Gustau Muñoz.

Celebració dels vint anys de
la Penya Taurina
“Planers pels Bous”
La Penya Taurina Planers pels
Bous està d’aniversari i ho
celebrarà la primera tarda de
bous, avui divendres 8 de juliol amb un cartell especial que
inclou ramaderies de primera
línia.
Ximo Martí Llombart destacava el paper de l’ajuntament,
sobretot amb la implicació
per poder continuar celebrant
la festa i el suport econòmic
“hem rebut una subvenció de
1300 € i una ajuda més, per la
celebració del vintè aniversari,
que hem invertit per fer canvis
en els elements centrals de la
plaça i també per pagar part
dels bous de la primera tarda”.
De fet, Martí contava que l’import dels bous de cada tarda
suposen uns 18.000 €, però
que la despesa augmenta per
les assegurances, metges, ambulàncies... afirmant que fa

El PSC reclama a la Generalitat que destini
60 milions de l’impost a les nuclears
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha presentat una Proposta de Resolució per
a l’impacte directe al territori dels ingressos provinents del nou impost a les centrals nuclears, per tal que el 50% de l’impost vagi a parar a les zones afectades per
la presència nuclear. Joaquim Paladella: “aquest impost ha de revertir majoritàriament en el territori donat que surt del territori, que és allí on estan les centrals
nuclears. L’impacte ambiental el patim nosaltres i el govern pretén que ens conformem amb la morralla, això no és just”. “Resulta poc raonable i no gaire comprensible que el govern de la Generalitat pretengui que aquest impost que es genera a
la zona i que grava els efectes ambientals, solament en un 20% reverteixi a l’Ebre.
És un despropòsit i un menysteniment que solament 24 milions d’euros, dels 120
que té previstos recaptar vinguin a parar a l’Ebre, i que el 80% restant es destinin
en altres comarques que no són les més directament afectades”. El Grup Parlamentari Socialista entén que aquests recursos econòmics haurien de servir per
impulsar aquelles inversions necessàries, especialment a les zones més properes a
les Centrals. Ja n`hi ha prou d’aquesta falta de sensibilitat i poca predisposició per
reactivar l’Ebre. No ens mereixem que ens maltractin, per això demanem que es
destinin a les nostres comarques 60 milions d’euros anuals, el que suposa el 50%
dels recursos recaptats per l’impost sobre les centrals nuclears”.

Dues dones ferides de gravetat
en un accident a Garcia
Dues dones han resultat ferides de gravetat en un accident de trànsit al terme de
Garcia, aquest dimecres. L’accident s’ha produït a la carretera N-420, al punt quilomètric 830, cap al nucli dels Guiamets. En l’accident s’hi haurien vist implicats un
turisme i un camió. Per causes que s’estan investigant, el vehicle, un tot terreny,
hauria impactat contra el camió. A causa de l’impacte, dues ocupants del vehicle,
d’edat jove, han sortit projectades fora del cotxe. El seu vehicle ha quedat enmig
de la via, que s’ha hagut de tallar al trànsit en els dos sentits de la marxa. Una de les
noies, ferida en estat greu, ha estat evacuada en helicòpter medicalitzat a l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona, mentre l’altra ferida, menys greu, se l’ha traslladada en
ambulància al mateix centre hospitalari. (ACN)

deu anys s’adapten al mateix
pressupost. També recordava
que la primera tarda de bous,
el dia de la penya, la despesa
va a càrrec de l’entitat destacant que els bous cerrils ja els
han costat el mateix que totes
les tardes juntes. “Los tres bous
cerrils que vam anar a compra
a Sevilla han costat 14.000 €
amb les despeses del gasoil i
altres bous adquirits a les ramaderies d’Eliseo i una d’Albacete... són bous cerrils que no
s’han exhibit a cap lloc i això
té un cost”. Martí contava que
després aquests bous, acaben
a l’escorxador i la carn va destinada a les carnisseries, recuperant una part de la inversió.
Avui s’inicia la setmana festiva i
la commemoració del 20è aniversari, amb actes taurins des
d’avui i fins el dissabte dia 16.
(Notícia de la Plana Ràdio)
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Detingut per
robar a una
àvia quan
acabava de
treure diners
del caixer
Els Mossos han detingut un
home de 29 anys i veí de Móra
la Nova com a presumpte autor d’un robatori amb violència a una dona d’avançada
edat. Els fets es van produir el
27 de juny. La víctima, de 86
anys, sortia d’una entitat bancària del municipi on havia
retirat diners en efectiu de la
seva pensió. El detingut la va
abordar al carrer i li va demanar els diners. La dona s’hi va
negar i ell li va prendre la bossa de mà d’una estrebada i la
va fer caure a terra. Afortunadament, la víctima no va patir
ferides de consideració. La
dona va identificar l’agressor
i lladre com un conegut del
seu entorn social i el van detenir. Després de passar a disposició judicial, va quedar en
llibertat amb càrrecs. (ACN)
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CELMA

MICHEL

FUTBOL BASE
El futbol modest, en peu de guerra

FUTBOL EBRENC ,
TRANSFORMACIÓ
O CRISI?
Tortosa, equip clàssic de
tercera divisió i ancorat
a 2a catalana des de fa
anys i, a més, aquest any
amb baixada important de
pressupost. Amposta, en 10
temporades, de 3a divisió a
3a catalana i dificultats per
fer una plantilla competitiva. Gandesa va renunciar a
la 1 catalana i no li ha anat
bé. La lliga passada, de ser
màxim favorit a quedar
cinquè. La Cava ja fa 4 anys
que està a tercera catalana.
L’Ascó, de tenir el poder
total del futbol ebrenc, a
tenir dificultats per fer un
bon equip ara a Primera
catalana. Alcanar, molts
dubtes de si competirà la
propera lliga. Perelló i Santa
Barbara van salvar el futbol,
amb noves juntes i temps de
canvis. La propera temporada, la 4a catalana de 18
equips pot passar a 14/13 i a
la vora de la desaparició per
al 2026 (ho demostraré més
endavant). Que està passant
al futbol ebrenc? És llei de
vida. Entre el Barça, futbol a
la tv, cada cop menys directius, una joventut que no es
fan gairebé ni socis, baixades de pressupostos...tenim
una decadència natural.
Està a la UVI el futbol
ebrenc?
No, jo crec que està en
transformació, i és que
abans estava sobrevalorat,
Siguem positius.

‘107 anys
de Futbol a
Ulldecona’

MINUT 91
Dilluns va ser el darrer
programa de la temporada,
de Minut 91 a Canal Terres
de l’Ebre, tot i que durant
l’estiu ne farem algun més.
Com cada any, és el moment
d’agrair a tota la gent que
el fa possible. I, sobre tot,
als patrocinadors que són
els impulsors d’un projecte
únic en les televisions locals
del país. Un programa de
gairebé 3 hores de duració, i
que s’ha convertit en el Gol
a Gol de les Terres de l’Ebre.
I que ha enganxat a milers
de persones els dilluns la
nit. Moltes gràcies per tanta
fidelitat.
També destacar a Andreu
Miralles, cap d’esports de
Canal TE, pel seu programa
‘Tot l’Esport’ que completa
la informació esportiva de la
televisió.
Ha estat una temporada
molt tensa. És cert que al
seu dia vaig dir que em
plantejaria si continuaria
la temporada propera. Ara
venen mesos de calma i de
reflexió. Aniran bé per decidir-ho. Ens veurem aviat.

No és una situació nova. Cada
estiu, en els darrers anys, els
clubs modestos manifesten
el seu malestar perquè clubs
‘grans’ els fitxen jugadors del
futbol base i això els perjudica
perquè als pobles més petits
tenen dificultats per fer equips.
La Federació, a l’assemblea de
la setmana passada, va aprovar
mesures per ‘controlar’ la marxa
de jugadors a altres clubs. Però
sembla que no són suficients.
Els intents de clubs modestos
d’unir-se ja s’han produït en
altres ocasions. Però mai han
acabat de concretar-se del tot.
No obstant, “està vegada va en
serio”. Ja hi ha un bon nombre
d’equips que s’han unit a la iniciativa per protegir-se. “Podem
entendre que ens vinguin a fitxar
joves jugadors per anar a equips
de Preferent o de més categoria, però ara ens trobem en què
ens venen a fitxar jugadors per
anar a primera divisió o fins i
tot a segona, anant a equips de
menys categoria que fins i tot la
del propi club d’origen. Sabem
que els pares tenen la darrera
paraula però també veiem que,
si no es fa alguna cosa en breu,
el futbol base dels equips modestos s’acabarà. Anem camí de

Divendres passat, a la Casa de
Cultura, es va presentar el llibre ‘107 anys de Futbol a Ulldecona’, de Paco Callarisa. Un
acte al que van assistir gairebé
300 persones i que va propiciar molts retrobaments i moltes emocions. Paco Callarisa
fou el protagonista. Després

la desaparició. I al final, tot és un
negoci. No cal ser molt llest per
veure que hi ha clubs, en molts
casos, que fitxen jugadors per
tenir més ingressos que després
es destinen als seus primers
equips”, manifestava un coordinador d’un club a Més Ebre.
Dilluns ja hi haurà una reunió. Es
preveuen accions. “Esta vegada
ens plantem. I prendrem mesures com per exemple poden ser
no jugar tornejos ni amistosos
amb estos equips. Podem, en
part, entendre el cas de Formatiu perquè és una escola i no disposa de nens ni població com si
que és el cas del Tortosa-Ebre,

Clubs ebrencs s’han
unit i es volen
mobilitzar per aturar
el procés de fitxatges
que “fan altres clubs
‘grans’ del territori.
Esta vegada anem en
serio. Està en joc la
desaparició del futbol
base per a segons
quins equips”. Dilluns
faran una reunió

Agus Ojeda, fitxatge Top de la Rapitenca
El davanter Agus Ojeda és de
Vinaròs i ja va jugar a la Rapitenca, i també a la Cava. Els
darrers sis anys ha estat al Formentera, on sempre serà recordat per marcar el gol que va
donar l’ascens a la Segona B. A
Formentera ha estat acomia-

El Jesús i Maria fitxa a Humbert
i als germans Vidal, Gabri i Ivan
El Jesús i Maria ha fet 3 incorporacions de nivell per a la
propera temporada a la Segona catalana. Els fitxatges són
Humbert, jugador que va estar
a l’Ascó i al Riudoms, i els germans Vidal, Ivan i Gabri. Ivan va

Amposta i Rapitenca. Tan aviat
tinguem acords, els comunicarem. I les mesures que ha pres
la Federació són un primer pas
però no frenen el problema. Per
això també volem que la Federació s’implique més i que no hi
hagi immobilisme”.
El conflicte no és nou però esta
vegada les mobilitzacions sembla que seran més consensuades i amb més unió d’esforços.

jugar amb la Rapitenca (va ser
l’autor del gol que va suposar
l’1-0 contra l’Igualada, quan es
va celebrar l’ascens) i Gabri estava a l’Ampolla. La plantilla no
està tancada i podria haver-hi
alguna incorporació més.
d’anys de treball i recerca, va
aconseguir publicar la història
del futbol del municipi. Paco
va propiciar els moments més
emotius de la tarde. De fet, tot
l’acte va estar carregat d’emoció i sentiment, amb record
també dels que van formar part
del club i que ens han anat dei-

dat com una ‘llejenda que marxa’ Serà un fitxatge Top per la
Rapitenca en l’aspecte ofensiu.
D’altra banda, des del club rapitenc s’ha informat de les renovacions d’Omar (ja vam dir-la
divendres passat), Vadillo i Andy.
Falta confirmar la de Jordi Ori-

Sergio Ruiz, nou
mister del Xerta
Sergio Ruiz, un dels davanters
experimentats del nostre territori, i que aquesta temporada encara va jugar amb el
Santa Bàrbara, és el nou entrenador del Xerta, en el debut històric de l’equip a Tercera catalana.
xant amb els anys.
Homenatges, reconeixements
i també agraïments a la feina
de l’autor que ha plasmat en
un llibre la tradició futbolística d’un municipi que ha donat
grans jugadors.
Tot plegat, una jornada històrica per al CF Ulldecona.

be que està pendent de destí
per la feina.
A banda de la incorporació
d’Agus, en falten dues més per
tancar la plantilla.
Finalment, informar que avui
hi ha assemblea de socis de la
Unió Esportiva Rapitenca.

CF Alcanar
Miquel Agustí, president de l’Alcanar que ja va anunciar que no
seguia, ha informat que no hi ha
novetats. “Seguim esperant la
subvenció de l’any passat i les
dificultats són grans perquè s’ha
de tornar a jugar a Vinaròs, amb
tot el que comporta. I no apareix
ningú per agafar el relleu i cada
cop ho veig més complicat”.
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CARLOS GILABERT COMENÇA UNA NOVA
ETAPA, A LA BANQUETA DEL CAMARLES
Carlos Gilabert, després d’haver
quedat quart amb el Roquetenc
a Tercera catalana, arran d’una
excel.lent campanya, comença
una nova etapa, com a mister
del Camarles.
“Estic molt agraït al Roquetenc
per l’oportunitat que em va donar i per la confiança. Penso
que es va fer una bona feina i
va ser gràcies als jugadors, a la
seua implicació i competitivitat”. La bona trajectòria duta a
terme a Roquetes i també a la
Cava i Ulldecona, on havia estat anteriorment, han suposat
un salt de categoria. “A Roquetes em van plantejar la renovació però la possibilitat d’anar a
Camarles, sent una categoria
més, va acabar fent que em decidís per iniciar una nova etapa. I amb el Camarles ens vam
entendre aviat i vam arribar a
un acord. Sabem que serà una
temporada complicada, amb
una primera fase molt competida, i més tenint en compte que
els punts sumaran per la segona. Estem treballant per apuntalar la plantilla i en este sentit ens farien falta un parell de

fitxatges que estem gestionant
poder-los tancar en els propers
dies. Afrontem esta etapa amb
il.lusió i ganes. L’objectiu de tots
els equips entenc que serà quedar entre els quatre primers per
assegurar la permanència. Ho
intentarem i serem competitius
però sent conscients que hi ha
equips molt forts i que estar a
les primeres places serà molt
complicat. En tot cas la salva-
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ció, bé a la primera fase o a la
segona, serà l’objectiu”.

El tècnic va fer una
gran temporada,
amb el Roquetenc,
quedant quart a
Tercera catalana

DAVID VILLA VISITA EL SEU
CAMPUS A AMPOSTA

David Villa va visitar aquest dimecres el seu campus que s’està
duent a terme a la ciutat d’Amposta. El crac asturià fou el protagonista de la jornada i va estar
sotmès a les preguntes i curiositats dels xiquets i xiquetes del
campus, que van viure amb molta il·lusió la visita de l’ex del Barça
o València entre altres.
Ferran Simó, responsable del
Campus DV-7 Amposta, valorava
la visita de l’astre asturià: “és un
honor per a Amposta, per a les
Terres de l’Ebre i jo diria que per

a tota la demarcació, tenir tan a
prop un crac com Villa, que és
un referent en el món del futbol.
Molts satisfets de la seua presència aquí, a Amposta. Els nois i
noies han viscut una experiència
que mai oblidaran”.
Villa es va mostrar també molt
satisfet de que els joves del
Campus passessin una gran jornada.
El Guahe aposta pel futbol base
com es pot comprovar amb els
Campus i les Acadèmies que
porten el seu nom.

MINUT 91, A CANAL TERRES DE L’EBRE, TANCA LA TEMPORADA
Dilluns passat va ser el comiat
de temporada de Minut 91 a
canal Terres de l’Ebre. La presentació del llibre ‘107 anys de
Futbol a Ulldecona’ va protagonitzar el darrer programa.
L’autor del llibre, Paco Callarisa, va ser l’últim convidat de la
temporada. Aleix Garcia, jugador faldut que ha pujat a Primera amb el Girona també va
participar. Joaquin Celma, col.
laborador de Més Ebre i de Minut 91, va fer la darrera intervenció, també dilluns passat.
La menció especial fou per la
gent que fa possible el programa. Gràcies a este equip s’han

pogut enregistrar més de 300
partits esta temporada, amb
dilluns en els que s’han emès
fins a 11 reportatges amb els
gols de cada confrontació. I,
amb el suport de Miki Colomer, s’han arribat a fer en diferit més de 150 partits de la
jornada, que han estat els que
s’han emès els dissabtes o els
diumenges la nit, amb repeticions dels gols i de les jugades
polèmiques a càmera lenta. De
vegades, partits que han acabat
a les 21 hores, ja s’han pogut
veure a les 23 per la televisió
ebrenca. En este apartat també
cal destacar a Ramon Borrego,

el motor comercial de Minut
91 i dels partits de la jornada.
Gran feina. Un gran impulsor.
Pel que a l’equip de Minut 91,
reconeixement especial pel
canareu Quique Queralt, pel
faldut Juan Carlos Fibla, per a
Ferreres (tot un veterà per la
col.laboració amb el programa)
i Pino, càmera de Móra d’Ebre.
Finalment, tal com Michel, presentador de Minut 91, va dir dilluns, s’ha de remarcar la feina
en la realització dels companys
i tècnics de Canal Terres de
l’Ebre, Miquel Segarra i Arnau
Esteban. Ells han estat els pulmons de Minut 91. I no podem

Equip de Minut 91: Michel, Quique, Juan Carlos Fibla, Ferreres i els tècnics Miquel Segarra i Arnau Esteban.

Paco Callarisa, autor del llibre ‘107 anys de
futbol a Ulldecona’ va ser el darrer convidat
Minut 91 arriba a les 25 temporades.
Reconeixement a tot l’equip que fa possible
un programa referent al nostre territori
oblidar a Joaquin Celma. Un
gran equip humà, únic. “Més
que companys, som amics”.
I així s’arriba als 25 anys en antena del programa esportiu. 25
anys ininterromputs i que fan

que sigui un referent.
Durant l’agost hi haurà algun
Minut 91 especial però el programa, amb el format habitual,
s’acomiada fins al setembre,
quan comencen les lligues.

18

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 8 de juliol / 2022

2A LA
CE
CATALANA.
FATARELLA
PLAY OFF

XAVI SOLÉ, ALS 62 ANYS, UN DELS ENTRENADORS EN ACTIU
MÉS VETERÀ DEL FUTBOL CATALÀ
Xavi Solé és el tècnic de la Fatarella. Per a la nova temporada,
als seus 62 anys, serà un dels entrenadors més veterans del futbol català.
Com a jugador, Xavi va pertànyer
al juvenil Móra d’Ebre, l’any 76.
La campanya 77/78 va passar al
primer equip, a la Primera Regional, anant després cedit al Benissanet on va jugar, no de forma consecutiva, 9 temporades,
pujant a la segona regional. Així
mateix va jugar al Tivissa durant
3 anys.
Llavors ja va començar a fer de
tècnic, amb el cadet del Benissanet, amb qui jugaven Àlex
Clúa o Narcís Miró, entre altres.
Posteriorment, al Tivissa va estar 10 campanyes com a mister,
en diferents etapes. En una altra
campanya va dirigir al Marçà i en
una altra al Bot. També va estar-hi 3 campanyes a l’Olímpic,
entre quarta i tercera catalana.
A l’Olímpic també va entrenar a
l’equip cadet, en l’època de Jacob Papaseit. També va portar
un equip benjamí.
Al Gandesa, va entrenar una
campanya a l’aleví i en una altra
temporada fou segon de Joel al
filial.

Una temporada va començar-la
amb el Móra la Nova, a quarta
catalana. Des de finals d’octubre
de l’any passat està a la Fatarella,
on ha renovat i seguirà.
Així mateix, va estar 3 temporades portant el futbol sala escolar a Tivissa, quan començava a
jugar Carles Saladie. A més, ara
fa 8 anys que és el president del
club de petanca de Tivissa.
Xavi Solé comentava que “des
del debut com a entrenador, només he estat cinc anys allunyat
de les banquetes. Mentre tingue
força i il.lusió, seguiré. Per a mi
ha estat un plaer entrenar tants
jugadors i tenir, a hores d’ara,
bona relació amb ells. N’hi ha
que em criden ‘mister’ i n’hi ha
d’altres, de l’etapa al Tivissa, que
em diuen ‘Johan’. Tot carinyosament i amb simpatia. Si he pogut
aportar-los alguna cosa en estos
anys, em sento satisfet”. Enguany
Xavi Solé farà 63 anys. Està jubilat i té més temps per poder-se
dedicar: “juntament amb Pepito,
estic molt a gust a la Fatarella on
ens van plantejar la renovació i
no vam dubtar-ho. Hi ha un gran
grup humà al vestidor i també a
la directiva. Gent que viu el futbol i que treballa molt per tirar

Dalt, una formació de la Fatarella. Baix, a l’esquerra, Xavi, i a la dreta el seu amic Fran Artiga.

avant amb les dificultats que suposa, sent un poble petit. Intentarem fer els reforços que ens
calguin per ser competitius i poder millorar la classificació de la

temporada passada”. Dels anys
que li queden a les banquetes,
el mister de Tivissa explica que
“mentre hi hagi il.lusió i es confie
amb mi, seguiré perquè el fut-

bol forma part de la meua vida.
A més, com he dit, a la Fatarella
estem força bé i tenim tot el suport del club, i això dóna moltes
forces per seguir”, diu Xavi Solé.

ALEJANDRO GIBELLO, EL ‘JORGE MÉNDEZ’ EBRENC
Alejandro Gibello és de Tortosa
i té 40 anys. Des de fa 3 temporades forma part de l’Agència
de futbolistes HM Football Sport
Management.
Gibello no es dedica professionalment, però, en el temps que
està a l’Agència, el nombre de
jugadors que representa ha anat
incrementant.
Al capdavant de l’Agència està
Héctor Méndez, que va ser jugador del Tortosa la temporada
en què l’entrenava Sergi Domènech. Héctor va arribar del Salamanca B i després va fitxar amb
el Benicarló, abans d’emprendre
una experiència esportiva per
Austràlia.
Segons ens explica el propi Alejandro, “farà uns 3 anys em vaig
assabentar que esta Agència,
amb seu a Salamanca, buscava
un scouting per la zona de Catalunya. Vaig posar-me en contacte i després em van trucar.
M’encanta el futbol i sempre,
d’alguna manera, hi he estat
vinculat. A més, em feia molta
il.lusió formar part del projecte

i Héctor va valorar-ho. I des de
llavors que treballem junts. Jo
tinc una altra feina però les estones que tinc lliures, les dedico
plenament a l’Agència”.
La competència, en el mercat
futbolístic, és enorme: “a hores d’ara a Espanya hi ha unes
4.000 agències de futbolistes i
la veritat és que és molt complicat perquè hi ha molts jugadors i jugadores i no hi ha tants
equips”. La feina de Gibello
passa per parlar amb directors
esportius, entrenadors i també
directius.
Des que està a l’Agència, Alejandro Gibello porta 11 jugadors. És el cas de “Rafa Llop i
Andreu Guiu, tots dos ebrencs,
Fran Rodríguez, Toni Jou, Víctor
Poveda, Adolfo Gonzalez, Grifell, Marcos Blasco, Adrian Rojas, Paco Benitez i Juan Gómez.
N’hi ha que han jugat a 1a RFEF
i d’altres a 2a. I ara estem gestionant per veure si renoven o si
tanquem fitxatges amb d’altres
equips. El pèrfil de jugador que
porto acostuma a ser sub23. En

el meu cas, a més, treballo molt
per a equips filials, la qual cosa
incrementa la dificultat per poder trobar solucions que vagin
bé a les dos parts, al club i al
jugador”.
Sobre si fa gestions amb jugadors per a clubs ebrencs, Gibello aclareix que “he estat en
contacte amb directors esportius de clubs de les Terres de
l’Ebre, però és complicat perquè l’Agència treballa a partir
de 3a RFEF i per la 1a o 2a, que
estan a prop del futbol professional. Llavors es fa complicat
poder portar jugadors aquí on
només hi ha un club a 3a RFEF
que és la Rapitenca”. D’altra
banda, si ha rebut propostes
per tenir a l’Agència joves valors
ebrencs, Gibello informava que
“he rebut trucades de pares i en
algun cas he fet un seguiment
del seu fill. Però fins ara no en
porto cap. També he de dir que
de vegades fas gestions més per
tema d’amistat que no pas per
una altra cosa, i les experiències, fins al moment, no han es-

Alejandro Gibello.

tat massa bones”. Sobre el seu
futur i si pot progressar en el
camp de la representació, Gibello aclaria que “jo disfruto del
que faig i la meua idea és seguir
ajudant als jugadors que portem
des de l’Agència. No m’he posat cap objectiu més que seguir
treballant i aprenent en un món
en què, com he dit, la competència és ferotge”.

Gibello forma part
de l’Agència nacional
de futbolistes
‘HM Football Sport
Management’
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BY JOAQUIN CELMA

TOP SECRET					
· El 28 de juliol començarà la
pretemporada la Rapitena i posiblement el 5 d’agost jugarà
amb el Nàstic la copa de Catalunya contra la Devesa. Només falten dos fitxatges i són
jugadors molt joves acabats de
sortir de juvenil, cadascun d’una
província: un de Tarragona i un
altre de Castelló.
Tal com vaig avançar fa unes
setmanes, Agus Ojeda és nou
jugador de la Rapitenca. Ja va
estar l’any 2014/15, també va
jugar a La Cava, Vinaròs i després va estar a la primera divisió
de Finlàndia i al Formentara de
la segona divisió B, on ha estat
quatre temporades. És el fitxatge Top, tenia ganes de tornar, serà pare i la seva parella
resideix a Vinaròs, l’amor mou
muntanyes.
· La Fatarella, a Quarta catalana,
és a punt de fer el primer fitxatge d’una jugadora que jugava
en un equip femení i és de gran
qualitat. Juga a futbol sala i va
militar al Tortosa Ebre.
· Debacle total a Alcanar, no hi
haurà ni primer equip, ni Cadet.
Molt trist per a un clubs històric.
Un dels problemes és que no hi
ha camp de futbol, fins d’aquí a
un any pels desperfectes pels
aiguats. Un altre problema és
que no hi ha directiva, gairebé no en queden socis, a l’assemblea només dos van acudir.
Sisco, Marc Bel, Puchero i Jan
podrien ser els únics salvadors.
· Pau Valmanya estava a prop
del Tortosa però seguirà a la
Cava. Per què no va fitxar si tant
el volien? Al final no va haver
acord, tot i que Nacho el volia.
“Què no em vulguin tant”, em
diu el jugador.
· Guillem Martínez no va ser renovat a Valls i fitxa per la Rapitenca. Jugador jove que va estar a la Pobla de Mafumet de 3a
divisió a un gran nivell, fins que
va lesionar-se. Va estar a punt
de passar al primer equip, el
Nàstic . Un jugador que pot explotar i pot ser un dels millors o
al novembre pot tornar a casa.
· L’ampostí Jordi Martin, sis anys
al futbol base del Nàstic. Estava
al juvenil B i la temporada passada només una derrota i zero
targetes vermelles. L’han fet
fora i per telèfon. I perquè va
trucar ell. Gran persona, gran
mister,. Passa a l’staff del futbol
base de la Rapitenca. Només té
30 anys, humil i amb un gran
futur.
· Aquest any hi haurà 36 descensos de la segona catalana
amb sis grups. I només cinc als
tres grups de la primera Catalana. Mesura injusta, la creació
de la nova Súperlliga benefi-

cia la Primera catalana i als de
la segona catalana gairebé els
crucifica.
· El Valls farà un filial que començarà des de 4 catalana. La
mitjana d’edat serà 20/19 anys.
· Els equips que jugarien a la
nova Súperlliga, que es creés sota la tercera divisió, potser puguin tenir una ajuda de
20.000 euros. I per a la resta de
categories, res.
· Lizaso ha fitxat pel Pinell i és
que fa 23 anys que entrena. És
el El mister que porta més temporades entrenant de forma
consecutiva: FALSET (4), BATEA
(1), OLIMPIC (1), PINELL (8), FLIX
(5) i MÓRA NOVA (4).
· A Santa Barbara van estar a
prop que no hi hagués futbol, ja va passar la temporada 1999/2000 quan el primer
equip va desaparèixer. Després
van començar de 4 catalana i
van quedar 7 i a l’any següent
van ascendir a tercera catalana.
I ara porta 19 temporades consecutives. És l’ equip que fa més
campanyes que està.
· No té a veure la Rapitenca
quan estava Fernando Garcia
com a secretari tècnic i amb
Ramon Muñoz com a president, al projecte actual amb el
que s’està intentat professionalitzar l’equip dins de les seves
possibilitats. I m’està agradant
la idea. No obstant, van marxar
dos vicepresidents perquè entri
gent nova. Pepo Reverter passa
a ser vicepresident, Lluís Comes
serà el vicepresident segon.
Es potenciarà el futbol femení, la grada d’animació i la part
econòmica. Té bons directors
d’orquestres: Juanma, Coto,
Camarero, Hernan, Jordi, Iker...
Aquesta Rapitenca pot donar
una bomba al 2030 si entra un
inversor, que no és descartable solament per la zona que
estem, Terres de l’Ebre, de les
millors d’Espanya, mar, muntanya, bon menjar, tranquil·litat...
Només hi ha dues persones que
no em convencen i com que no
m’agrada fer guerra, prefereixo
no dir noms. El temps em donarà la raó o no.
· Aquest any el Catalònia, el primer equip com el filial, han guanyat el premi Joc Net. És una
casualitat o no?. Tortosa i Camarles van ser els altres equips
de segona catalana, el Roquetenc de Tercera i la Galera de
quarta. Per quan les targetes
grogues castigaran 30 minuts
sense jugar? Només així es canviaria el futbol
· Fa anys hi va haver un equip
equip format per magrebins,
l’Atlas, amb seu a Tortosa. Ara
s’està intentant fer un altre equip

ELS 135 FITXATGES
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EL GRAN PACO I EL SEU LLIBRE
Una de les persones més
entranyables
del
futbol
ebrenc que he conegut, en
els onze anys que escric a
Més Ebre, és Paco Callarisa que ha complert el seu
somni de fer un llibre del
futbol a Ulldecona. Tot això
després de set anys de treball. Cada nit, després de
sopar, li deia a la seu dona:
“me’n vaig a l’ordinador”. I
com si fos un guió de pel·
lícula després de 2555 dies
de recerca no li va arribar el
primer exemplar fins al dia
de la presentació. Un acte
que va aconseguir fer un
dels plens més importants
de la Casa de Cultura d’Ulldecona com jo vaig batre el
mateix rècord en la meva
presentació del llibre de La
Sénia. Perquè diguin que la
Cultura i el futbol no estan
units. I un científic podria
demostrar que el futbol
també és cultura. Al futbol
ebrenc cada cop hi ha més
llibres de clubs: Santa Bàrbara, Campredó, Ametlla,
La Cava, Jesús i Maria, Amposta, Catalònia, Perelló,
Tortosa, Remolins-Bitem i
Mora de Ebro. I en elaboració, Xerta, Camarles i Alcanar.
Només hi ha tres passions a
Catalunya: Olesa, Esparreguerra i Ulldecona. I les tres
passions de Paco són la família, Ulldecona i el Futbol.
És directiu de l’associació
de veterans des de fa 27
anys i en 11 és president.
A Ulldecona ha fet de tot:
president dos anys i directiu

ja a l’any 1980, amb només 22
anys, fent de tresorer, secretari i apagafocs. Ha estat a la
directiva i han hagut anys en
els que ha sortit però sempre
ha estat a prop. Va aprendre
del seu pare, que era delegat
i anava als camps amb la seva
gran corbata i un traje.
Diré que vaig tenir els meus
dubtes si algun dia sortiria el
Llibre. Cada vegada que parlava amb Paco em deia el mateix: “Segueixo amb el llibre,
ja tinc més de 600 fotos”. No
només ho va aconseguir, sinó
que va reunir divendres a 300
persones. ¿Què ha après Paco
Callarisa de la història del seu
club elaborant el seu llibre?
“El gran treball dels presidents”, em va dir.
Els únics equips ebrencs que
no han estat a 4 catalana són
el Tortosa, La Cava, Rapitenca i Ulldecona. I aquest és el
tercer equip ebrenc que més
jugadors han estat a 1a divisió,
Aleix Garcia, Oriol Romeu, Labèrnia i Forcadell. Només Am-

posta i Tortosa el superen.
Ulldecona és el club més
antic del Montsià, juntament
amb l’Amposta (1915) i el
número 40 de Catalunya i ha
marcat 3088 gols en competició oficial. I fins i tot el
Barcelona ha jugat contra
l’Ulldecona durant tres campanyes als 70, quan era el
tercer equip (BARCELONA C)
que més tard va ascendir a
tercera divisió. Un llibre d’or
ha fet Paco Callarisa, amb
prop de 400 pàgines, 980
fotografies i 6 pròlegs (Núria
Ventura l’alcaldessa, Miquel
Piñol, com a representant
de la federació, els jugadors
Aleix Garcia i Oriol Romeu,
el propi Paco Callarisa i el
més llarg de tots, el que fou
president durant molts anys,
Millan).
Li vaig preguntar el tiratge
que anava fer i quan ho vaig
saber li vaig manifestar que
es quedaria curt i va parlar a
la impremta i va encarregar
més exemplars. I així ha estat en dos dies va vendre la
meitat de l’edició.
Per mi és un plaer escriure
de Paco, un amic del futbol.
Ens uneixen dues passions,
el futbol i ser autors de llibres de futbol.
Jo m’uneixo amb Paco Callarisa per seguir remant pel
futbol regional, ebrenc i darrere d’una història que ja està
escrita: la de l’Ulldecona, un
gran llibre fet amb entrega,
dedicació, passió i que mereix el premi nobel d’aquest
any de la literatura futbolera,
sent l’autor el gran Paco.

d’aquestes característiques.
· Al final tot se sap. A la jornada 5 de la passada lliga, hi havia
que es volia carregar a Teixidó.
Fernando va posar calma i va dir:
“Teixidó acabarà la temporada,
sinó jo me’n vaig a casa”.
· Assemblea de la Federació
anual a Blanes, només van anar
aquests equips de l’Ebre: Tortosa, Xerta, Dertusa, Pinell, Tivenys
i F Formatiu Terres de l’Ebre. Dels
grans, només un: el Tortosa. Les
assemblees haurien de ser rotatives, cada any una província. Dos
anys seguits a Blanes, ¿per què
són més més guapos?. Un error
més de la Federació i en van uns
quants.
· El món al revés: any passat a
Segona, per als play offs d’ascens
van classificar-se tres de cada
grup i en van pujar 2. Enguany,
quatre de cadascun i pugen els
tres primers, per als descensos
dos grups de sis equips cadas-

cun, baixaran tres de cada grup.
Una barbaritat, pressió al màxim
des de la jornada 1 . Haurien de
ser només dos descensos per
grup. A la segona catalana, quan
era d’un grup, hi ha hagut tres o
quatre descensos; aquí per decret i malgrat fer una nova lliga,
entre la tercera divisió i 1 catalana, en baixaran sis. En altres reestructuracions de noves lligues
els descensos han estat mínims.
Tan malament com està el futbol
regional i es castiga a clubs modestos. I després hauran de pujar 6 de Tercera. Crec que es per
compensar que no hi hagi lliga
ebrenca de 16.
· Dignifica molt a les que facin
un pas endavant per llimar espereses. Dos entrenadors que han
estat al mateix club, que ho han
passat malament, amb alegries i
plors. No es coneixien. Un d’ells
va trucar a l’altre primer que tot
per felicitar-ho pels seus èxits.

Al cap de pocs dies van prendre un cafè, es van dir el que
tenien ganes tots dos, cara a
cara, com els pistolers a mort
en un duel, i després es van aixecar i es van abraçar. Jo sabia
d’aquesta trobada i me n’alegro
molts per tots dos, perquè són
grans persones. No diré noms,
la trobada era privada. Va durar
90 minuts. Coses així hauríem
de fer cada dia, parlar, parlar i
parlar.
· Debacle total a la 4 catalana,
s’han baixat prop d’un 40 per
cent els equips. A la dècada
dels 80 van arribar haver-hi 37
grups, actualment n’hi ha només 24 i en molts grups hi han
menys equips.
· Ulldecona ha tancat un fitxatge Top de 3a divisió. Aviat faré
oficial quin jugador és.
· El J i Maria ha fet 3 fitxatges
Top: Humbert i Gabri i Ivan
Vidal.
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PROCEDÈNCIA
BENICARLÓ
CASTELLÓ B
AMPOSTA
AMPOSTA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
TORTOSA
AMPOLLA
VALLS
VALLS
FORMENTERA
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
AMPOSTA

JUGADOR

EQUIP ON FITXA

SEBAS PORTIGLIATTI
CARLOS PANADES
GUILLEM FABREGAS
ANICETO OKENVE
GERARD ROIGÉ
ARNAU CERVELLÓ
DAVID ROJAS
CRISTIAN PANADERO
CESC MARTÍNEZ
GUILLEM MARTÍNEZ
AGUS OJEDA
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
GERARD TOMÀS

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
RAPITENCA
RAPITENCA
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
J CATALÒNIA
J CATALONIA
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-BITEM
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

BY JOAQUIN CELMA

PROCEDÈNCIA

Agus Ojeda, del Formentera,
torna a la Rapitenca.
(foto: SD Formentera)

Eric Brull (Perelló)
ha fitxat amb el Camarles.
Foto: Facebook

Pau Valmaña es va informar que
podia anar al Tortosa però seguirà
al CD la Cava, la temporada vinent.

Avui informo dels fitxatges
d’esta setmana, afegint-los
al llistat de les darreres.
Les últimes novetats: Pau
Andreu (del juvenil al Tortosa
B); Soufiane (del Godall a
l’Ametlla): Oussama (de
l’Ebre Escola al Tortosa B).
David Ruiz (del Catalònia B
al Tortosa B); Andreu Mauri
(del Perelló al Gandesa).
Humbert, Gabri (Ampolla) i
Ivan Vidal han fitxat pel Jesús
i Maria.
NOVETAT: Próxima setmana
comencem extra plantilles,
cada divendres, anàlisi de 8
equips.

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

esports
JUGADOR

EQUIP ON FITXA

IBRA BOULAYA
GENIS ARRASTRARIA
NABIL RAFI
PEQUE
SELU
GERARD BALADA
FERNANDO LORES
ERIK ARAGONÉS
MARC BLASCO
GUILLEM NAVARRO
XAVI MARTINEZ
JOAN FORNÉ
JOAN LABÈRNIA
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
ISAAC LLAO
JOAN COLLAZO
JOSEP DE LA TORRE
ÀLEX PÉREZ
PAU VALMAÑA
MARTI GARCIA
DANI INIESTA
CRISTIAN ARASA
MATA
KABA
MANELET
AXEL RODRIGUEZ
EFREN
AITOR CARRASCO
XAVI PASTOR
JOAN GISBERT
ARNAU ESTEBAN
JORDI SOROLLA
ALEIX MOLA
ALEX LLAO
FRAN PIÑOL
BILAL BELGUENANI
JOEL PALLARES
MIGUEL BRULL
JOAN SABATÉ
JORDI BOYER
LUIS BLACO
JORDI LABORIA
RUBEN BLASCO
SEBASTIAN RUSO
ERIC PEREZ
JORDI PALLARÉS
PAU MORERA

TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
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
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
GODALL

esports
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Torneig “Memorial Solidari
Mestre Torres”
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Més fitxatges del
Club Handbol Amposta
Núria Ventura de vint-i-un anys
defensarà els colors del CH.
Amposta a Divisió d’Honor Plata
aquesta temporada 2022-2023.
En categoria infantil va formar
part del Club Handbol Mora La
Nova. En categoria cadet s’incorpora al CE. Tortosa fins categoria sènior.
La temporada 2019-2020 va jugar a l’Ascó i la 2021-2022 al HC
Perelló d’on arriba procedent.

Així mateix, el club ha anunciat
la reincoporració de Georgina
Vila, que es va formar a les categories base del Club ampostí,
sent subcampiona d’Espanya
juvenil amb l’Amposta la temporada 2012-2013.
Tret de la campanya passada
per inactivitat, Geor ja ha jugat
al sénior femení. Actualment
també és la coordinadora del
Club.

XXIV Open de Futbol Platja
Ciutat de l’Ampolla
El diumenge 28 d’agost tindrà lloc la primera edició del
torneig de futbol “Memorial Solidari Mestre Torres amb
l’objectiu de captar fons per
a la lluita contra la malaltia de
l’Alzheimer. Una competició
que disputaran el Club Deportiu La Cava, la Unió Deportiva
Jesús i Maria, el Club de Futbol
de Camarles i el Club de Futbol de l’Ampolla. Aquest acord
s’ha segellat mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Deltebre, l’Associació Projecte
Mestre Torres, el CD La Cava
i la UE Jesús i Maria. L’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “aquesta iniciativa,
impulsada per la família, i en
la qual participen els dos clubs
del municipi, ens omple d’orgull ja que significa que més
enllà dels èxits esportius, tam-

bé es projecten els valors socials
i de la solidaritat”. Soler ha recordat que “Torres va deixar una
forta petjada al nostre municipi,
tant en l’àmbit esportiu com en
l’àmbit acadèmic” i per això ha
volgut agrair a la família l’impuls
d’aquesta entitat.
L’Associació Projecte Mestre
Torres té com a finalitat fomentar i conscienciar a la població
sobre la malaltia de l’Alzheimer i afavorir la investigació. En
aquest sentit, el representant de
l’entitat, Josep Maria Torres, ha
destacat que “aquest torneig esdevindrà el primer esdeveniment
benèfic que impulsarem amb la
finalitat de recaptar fons contra
aquesta malaltia”.
La primera edició d’aquest torneig es jugarà a les instal·lacions
esportives Josep Maria Torres, i
s’anirà alternant, any rere any,
amb les instal·lacions esportives

del Camp Nou. El membre de
la Comissió Esportiva del Jesús i Maria, José Maria Aliau, ha
subratllat que “per a nosaltres
és un orgull i un honor participar en aquest torneig ja que
Torres ha estat un referent per
al nostre club”. Finalment, la
secretaria del Club Deportiu la
Cava, Susanna Sabaté, ha detallat que “estem molt satisfets de
signar un conveni que esperem
que tingui continuïtat ja que
tots i totes hem de col·laborar
amb entitat que defensen causes benèfiques i solidàries”.

El 28 d’agost.
L’objectiu és captar
fons per a la lluita
contra la malaltia de
l’Alzheimer

Els guanyadors del premi joc net a Terres
de l’Ebre reben la seva recompensa

L’aldeana Noa fitxa
pel FC Barcelona

Els equips que van rebre menys sancions durant la temporada
han estat premiats amb 800€ i 400€. La Federació Catalana de
Futbol va fer efectiva l’entrega del Premi Joc Net. Els equips
de les Terres de l’Ebre ja van recollir el seu guardó. 2a catalana: Camarles (800) i Tortosa (400); Tercera: Catalònia (800) i
Roquetenc (400); Quarta: Catalònia B (800) i la Galera (400).

L’esport aldeà està d’enhorabona perquè la jugadora
formada al futbol base de la
UE Aldeana Noa Benito, acaba de fitxar pel femení del FC
Barcelona. La Noa va realitzar
la primera prova amb el club
blaugrana el passat 24 de
gener d’aquest mateix any.
Passarà a jugar amb l’infantil
femení de 1r any.

El cap de setmana passat es va
disputar el XXIV Open de Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla.
Aquests van ser els tres primers
classificats:
1r premi: EFV Cambrils (sisè any
consecutiu).
2n premi: Toco y me voy (Amposta).
3r premi: En la Escalera FC
(l’Ametlla de Mar).
Pel que fa als premis individuals: màxim golejador va ser
a Robert Cabrera, de l’equip
Frankfurt Tere, qui va anotar 11
gols. El trofeu al millor jugador
va ser per a Marc ‘Lo Mosquit’,
de l’equip En la Escalera FC.
El premi al millor porter va ser
per a Pol Cerrato, de l’equip

EFV Cambrils.
Al torneig, organitzat per l’Open
Futbol Platja amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Futbol i la Regidoria d’Esports,
hi van participar 16 equips.

Guardonats ebrencs als Premis Valor, Esport i
Ciutadania dels Consells Esportius
Guardonats ebrencs als Premis Valor, Esport i Ciutadania dels
Consells Esportius de Catalunya. Els premiats, a proposta dels
seus respectius consells esportius, van ser pel Montsià, Fernando
Sorli i l’Institut Escola Agustí Barberà d’Amposta. Els premiats del
Baix Ebre van ser el Club Volei Roquetes i Juanjo Accensi, per
la seva dedicació en la promoció de l’esport de base al Perelló.
El consell esportiu de la Ribera d’Ebre va proposar pel guardó a
Toni Garcia. El guardonat a proposta del Consell Esportiu de la
Terra Alta fou Bernardino Roig, secretari tècnic del Consell Esportiu durant vint-i-dos anys, destacant per una feina molt especial en tot el relatiu a l’esport base i la seva promoció. La gala
va servir per lliurar una placa commemorativa d’agraïment per la
part de la UCEC, i que no s’havia pogut fer abans per culpa de
la pandèmia, a tots els ajuntaments que van ser seu dels World
Sports Games, els jocs populars que van dur 5.000 esportistes
a les Terres de l’Ebre el juliol del 2019. A títol personal van rebre
una distinció Ferran Bel, exalcalde de Tortosa, un dels impulsors
de l’esdeveniment, i l’actual alcaldessa, Meritxell Roigé. Per últim,
van tenir també el seu reconeixement els presidents dels consells
esportius ebrencs que han format part de la comissió directiva de
la UCEC, Pere Panisello, Ivan Romeu, Agustí Verdiell i Enric Adell.

La Galera, campió de Catalunya de bitlles
L’equip del Club Bitlles la Galera, format per Roser Cherta, Joan
Lleixà, Heriberto Gasulla i Vicent Albiol, s’ha proclamat per sisena
vegada campió de Catalunya de bitlles catalanes, en el campionat disputat a Tàrrega, el diumenge passat.
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gastronomia

BUNYOLS
DE CARAGOLS

INGREDIENTS:
• 1 kg de caragols grans
• 150 g de farina
• 20 cl de llet
• 1 ceba
• 4 alls
• Una mica de llevat en pols
Julivert. Oli. Sal. Aigua
PER PREPARAR ELS CARAGOLS:
Feu dejunar els caragols una setmana. Renteu-los amb aigua, sal i
vinagre força vegades i poseu-los
en una olla al foc amb aigua freda
fins que bullin. Escorreu-los i bu-

lliu-los amb aigua neta i les herbes
aromàtiques de 30 a 40 minuts.
Escorreu-los i reserveu-los.

PREPARACIÓ
Buideu los caragols. Feu un sofregit amb la ceba, els alls i el julivert.
Afegiu-hi els caragols i remeneu-ho. Feu una pasta amb la farina, la llet i el llevat, i barregeu-hi
els caragols amb el sofregit; rectifiqueu de sal. Fregiu els bunyols
amb oli fins que quedin rossos i
cruixents. Bon profit!
* En comptes de llevat s’hi pot posar una mica de cervesa o de sifó.

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

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

COMPRO COMPREM

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

TORTOSA

VENC VESTIT
TRADICIONAL DE
PAGESA:

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

AMPOSTA

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

RUBIAZA

120

ES LLOGA

Amarre
8 metres

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

674 35 53 49

641 063 795

(Només WhatsApp)

VOLS
ANUNCIAR-TE?

AMPOSTA

CRIS

CHICA LATINA
DE 40 AÑOS
FOGOSA Y
JUGUETONA

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT

VEN A PASAR
UN RATO
DIFERENTE

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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641 53 03 88

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement busca personal per a treballar a la zona de Terres de L’Ebre:
· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES
· CONDUCTORS/ES
· EDUCADORS/ES SOCIALS

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA
· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

Interessats, trucar al 617 702 159
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:

Un problema
familiar entra en
vies de solució.
Vols aires nous i
canviar de ciutat o
barri. Notícies d’una
vella amistat que
t’ha trobat per les
xarxes socials.

Prens la iniciativa en
un assumpte amorós. No vols esperar
perquè tems perdre
l’oportunitat. Es recupera la comunicació amb els germans
per tractar un tema
en comú.

Mercuri directe
actua com un vent
a favor i passes a
l’acció, especialment en assumptes
laborals. Ets més
conscient del que
menges i reestructures la teva dieta.

Tens més temps per
a tu i aprofites per
fer compres i passar
per la perruqueria.
Dones moltes voltes
a un tema amorós
i et mostres més
receptiu en l’àmbit
sentimental.

Somnies amb la
vida que voldries.
Potser no és tot
viable, però pots
fer alguna cosa per
millorar el futur. Un
amic et dona bons
consells vers un
assumpte del cor.

Deixes una etapa
de recel i contenció.
T’animes a posar-te
en contacte amb la
persona que et fa
“tilín”. La pràctica
d’esport pot ajudar-te a combatre
l’estrès.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Segueixen les
comunicacions amb
persones que viuen
lluny. Et poden convidar a un viatge.
En qüestió d’amor,
estàs una mica melancòlic i penses en
algú del passat.

Sents que has de
recuperar l’interès
per temes que et
feien feliç. Etapa
per reflexionar
i trobar pau. En
l’amor estàs una
mica dispers, no et
fa el pes ningú.

Mercuri directe a
Casa VII activa la
vida social i les xerrades interessants.
Allà on vagis pots
fer noves amistats.
Si tens parella es
mostra més oberta
al diàleg.

La tensió Saturn/
Urà et predisposa a
tenir dubtes interns.
L’acceptació és el
camí per superar
l’actual etapa.
Trobades familiars
que et remunten a la
infantesa.

Vius situacions que
col·laboren a fer que
les coses canviïn
a favor teu. Ara
comprens millor una
persona estimada
perquè tu també has
passat per moments
delicats.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Et mous per
aconseguir un repte
professional, no
vols esperar més.
Amb Venus per
Casa IX et ve de
gust una sortida per
gaudir de la natura.
Et regales un llibre.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

DR. JESÚS PÉREZ PAGÀ
COR I ACCIÓ
E

l doctor Jesús Pérez
Pagà, coordinador
d’Anestèsia Obstetrícia de la
clínica Teknon de Barcelona,
és nascut a Deltebre, on també
té una consulta, l’Institut de
Medicina Regenerativa a les
Terres de l’Ebre. Fa 27 anys
va ser cofundador de
Metges Solidaris i cada any
destina una bona part de
les seues vacances per anar
a països en conflicte per
ajudar a les dones i nens en
situacions greus. Allí opera i
ensenya diferents tècniques
a les llevadores, infermeres,
metges, a més d’aportar
material i equip sanitari.
Una labor humanitària que
en aquests darrers any s’ha
centrat a Santo Tomés y
Príncipe per formar i equipar
l’hospital matern-infantil que
té més de 100 anys.
Que diferència Metges solidaris d’altres ONG’s com Creu
Roja, Metges sense fronteres...?
Cal diferenciar entre ONG’s professionalitzades i ONG’s de voluntariat. Nosaltres érem un grup
de gent que col·laborava en tasques humanitàries en diferents
països i vam decidir agrupar-nos
per organitzar i assolir uns objectius en el que implicar-nos
personalment, fins i tot en el finançament, i dedicar-hi el nostre temps lliure i els nostres coneixements.
La vostra associació treballa
en zones de crisi d’arreu del
món de manera voluntària,
i m’imagino que en alguns
casos us heu topat amb el frau
i la corrupció.
En moltes ocasions ens hi
hem trobat, tant en casos de
cooperació sanitària, com en
situacions de conflictes armats,
com és el cas de la guerra
dels Balcans. Ens vam topar
amb la màfia Albanesa, que
literalment, se’ns emportaven els
contenidors d’ajuda humanitària
que arribaven. En situacions així,
es crea molta tensió i d’alguna
manera has de negociar amb
aquesta gent per tal d’aconseguir
els objectius marcats, i has

de cedir per tal de continuar
endavant. La realitat és així.
Algunes dites ONG’s d’acció
humanitària
també
han
jugat amb la solidaritat
de les persones que han
col·laborat en campanyes. Per
què hauríem de confiar en
vosaltres?
Som un grup de professionals de
la salut, que treballen amb molt
baixos pressupostos, aportant
els nostres coneixements i
la nostra feina, i pel que fa a
recursos materials venen de
donacions de centres sanitaris
públics o privats a qui sempre
se li justifica el destí de les seves
aportacions.
Per què va decidir embarcarse en aquesta aventura?
Jo vaig tenir la sort de tenir un
pare, Jesús Perez, que va ser el
primer alcalde democràtic de
Deltebre, qui em va inculcar el
valor de la solidaritat des de molt

petit, i solidaritat, en definitiva,
vol dir Compartir.
Per una altra banda, la meva
gent, la gent del Delta, de
la qual em considero un
més,
està
acostumada
a
compartir lo poc que tenen, som
un poble solidari i estem fets en
la cultura de compartir. Crec que
això va marcar tota la meva vida.
Aquests
darrers
anys,
la seua associació s’ha centrat
a São Tomé y Príncipe. Per
què?
Va ser l’any passat quan un enviat
del govern del país em va demanar que anés a fer una valoració
de la situació sociosanitària del
país i vaig tornar bastant esgarrifat, sobretot per les condicions
de la salut matern-infantil de la
zona.
Quins han estat els programes
que s’han dut a terme?
Al cas de Saó Tomé, el que vaig
fer, amb les dades que em va fa-

cilitar el ministeri de salut pública i les que vaig recollir in situ,
va ser elaborar un esborrany de
projecte per incloure la salut
maternoinfantil i millorar la mortalitat materna i infantil lligada a
l’embaràs i el part.
Que s’ha assolit?
Hem aconseguit, primerament,
l’equipament de béns materials
de medicaments i equips, per
disposar d’una maternitat en
condicions i que garanteixi la
millor atenció possible a les parteres, i, en segon lloc, la formació de ginecòlegs, llevadores i
infermeres de l’àrea obstetra per
millorar les qualitats de les mares
i nounats.
Sanitàriament, què és lo que
més troba a faltar? Medicaments? Formació? Educació
sanitària?
Absolutament tot! La sanitat de
Saó Tomé depèn absolutament
de l’ajuda internacional, nosaltres
formem part d’aquesta ajuda.
Després dels anys, com us rep
la població local?
Hi ha països que fa anys que hi
vaig, ja em consideren com un
d’ells, i la veritat, em fan sentir
com a casa.
Com són les consultes? Existeix la digitalització per exemple, per les històries clíniques?
Del més precari, des de goteres,
falta de papers, bolígrafs... La digitalització és una utopia.
Com són les comunicacions
amb l’exterior de l’illa?
Si hi ha electricitat, amb una
mica de sort, podem aconseguir
wifi, però a la que s’acaba el ga-
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soil, s’acaba la comunicació.
Aviat tornarà a Guinea per iniciar un nou projecte. Quin és?
A guinea Bissau tinc al cap el
projecte Bubaque, que es va haver d’ajornar per la covid i per un
cop d’estat al país. Esperem que
estigui tot més estabilitzat per
recuperar el projecte.
A part de material sanitari, en
què el podem ajudar? Ja sap
que en aquestes Terres som
molt solidaris: (mantes, pastes
i raspall de dents, roba i calçat infantil, ordinadors, bolígrafs...)
Sincerament, quan no hi ha de
res, tot és necessari i de molta
utilitat.
LLOCS DE RECOLLIDA DE MATERIAL:
Baix Ebre:
Més Ebre: c/ Cervantes 13, Tortosa. Telèfon: 610203325
Herraiz Maquinaria I.C.A.: c/ Amposta 46, Tortosa. Telèfon: 977
50 13 00
Farmàcia Gamundi: Av. De Cristòfol Colom 8, Tortosa. Telèfon:
977 50 12 29
Medicina Regenerativa Dr. Jesús Pérez: Avinguda les Goles de
l’Ebre 263, Deltebre. Telèfon:977
482 353
Montsià:
Fergarcia: Carretera Santa Bàrbara Km. 21, La Sénia. Telèfon:
977 71 31 12
Natàlia Guart Dessign: Av. del Dr.
Ferran 77, La Ràpita. Telèfon: 638
58 12 03
Terra Alta:
Celler Xavier Clua: Vall de St.Isidre 41, Vilalba dels Arcs. Telèfon:
690 641907
Missageria urgent GLS: Avinguda
de Catalunya 44, Gandesa. Telèfon: 977 42 11 33
Barcelona:
Teknon: c/ Vilana 12, Sarrià –
Sant Gervasi, Barcelona. Telèfon:
643 89 81 09
* Properament informarem
d’altres llocs de recollida.
Ingressos o transferències
per al projecte:
ES7000810377980001471453
el concepte és: PROJECTE DE
SALUT MATERNO-INFANTIL
a São Tomé y Príncipe

