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‘Via Verda del Delta de l’Ebre’,
un gran impuls turístic
A

quest dilluns s’ha inaugurat el primer tram de la nova Via Verda de l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre. La ruta
ciclista unirà l’Aldea, Camarles i l’Ampolla, i els Lligallos. Tindrà 11,4 quilòmetres i el primer tram, d’1,8 quilòmetres, ja
està en marxa a l’Aldea. Els alcaldes han celebrat la iniciativa compartida. P3

La commemoració dels 750 anys d’història
del Consolat de Mar engegarà el 24
d’octubre amb un acte inaugural a Tortosa
Enguany es compleixen 750 anys de l’inici de la recopil·lació de normes que recull el
‘Llibre de les Costums de Tortosa’. El Llibre del Consolat de Mar i el de les Costums
són “uns documents d’un altíssim valor històric”. L’acte inaugural tindrà lloc dilluns
24 d’octubre al Teatre Auditori Felip Pedrell.
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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

A

la maleta, a la cartera, a la
butxaca, siguis on siguis,
és millor portar la mascareta
per cobrir-te la boca i el nas, i
portar-la sempre que et sentis
insegur o insegura, entre
les aglomeracions i quan hi
hagi grans concentracions a
l’interior.
La setena onada és aquí. Al nostre dia a dia ens assabentem del
nombre d’amics, companys,
coneguts que en aquests darrers
dies estan postrats al llit amb febre i tos a causa de la nova variant covid.
Tots els països europeus es veuen afectats i la majoria anem
sense rumb ni brúixola davant
d’aquesta setena onada. Es nota
ja una certa vacant vacacional en
l’ambient científic i polític. Cert,
després de tot este temps, tothom necessita descansar, però
sens dubte que el retorn a l’escola serà sota l’efecte pandèmia
si, com diuen alguns científics,
no es fa efectiu un calendari per
una possible quarta o cinquena

T

dosi de vacuna a partir del mes
de setembre per a les persones
més exposades o vulnerables, i
a tot tardar, a finals de novembre per la resta de persones. Alguns països ja tenim els centres
de vacunació preparats per a les
persones que vulguin rebre la
dosi de reforç. Per a les autoritats científiques, la vacuna con-

tinua sent, òbviament, la principal línia de defensa. Aquells que
no hi creuen o ja no hi creuen,
poc es preocuparan d’aquesta
recomanació, però, en principi,
és fonamental difondre aquesta informació quan tot just comença l’estiu. Millor anar de vacances amb respostes que amb
preguntes.

Tanmateix el veritable recordatori útil, en aquesta fase, és el de
prendre consciència que no es
descarta el risc de contaminació, que sempre cal vigilància i
que la pràctica de “petits gestos
que marquen la diferència” és
tan recomanable ara com posar-se protector solar sempre
que estiguis al sol.

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

DIARI MÉS EBRE • divendres 15 de juliol / 2022

L’ALDEA
La Via Verda del Delta l’Ebre unirà les poblacions de
l’Aldea, els Lligallos, Camarles i l’Ampolla
Aquest dilluns s’ha inaugurat
oficialment el primer tram de
la Via Verda del Delta, a la comarca del Baix Ebre, que pertany íntegrament al municipi
de l’Aldea amb una longitud
de 1.800m i que va per l’antic
traçat del ferrocarril entre València i Barcelona, que està en
desús des de 1997.
La nova Via Verda del Delta de
l’Ebre s’ha inaugurat amb presència dels 3 alcaldes: Xavier
Royo de l’Aldea, Ramon Brull
de Camarles, i Francesc Arasa
de l’Ampolla, implicats amb el
projecte d’aquesta via que unirà les poblacions de l’Aldea, els
Lligallos, Camarles i l’Ampolla amb una longitud total de
11.400 metres.
Aquesta via es denominarà Via
Verda del Delta de L’Ebre, baix
el consens dels tres Ajuntaments, els quals han pensat
que aquesta era una denominació molt original ja que passa
íntegrament pel terme muni-

cipal dels tres municipis deltaics. Recordem que l’altra via
verda que circularà pel Delta
de L’Ebre, està denominada del
Carrilet. Al primer tram de la
Via al municipi de l’Aldea s’han
realitzat treballs de pavimentació i desbrossament, s’ha dotat la via de senyalització, de
mobiliari urbà i altres elements
de seguretat, amb un cost de
38.618 € dels quals 15.400 €
han estan subvencionats.
El km 0 del tram 1 de la Via
Verda del Delta comença a
l’aparcament de la plaça 1
d’octubre al costat de l’Ajuntament de l’Aldea, continuant
pel nou passeig de l’antiga via
del tren, el monument format
per un antic vagó de ferrocarril, en homenatge als treballadors i treballadores de l’antiga
estació del tren, l’oficina de
turisme de l’Aldea, l’edifici de
l’antiga estació del ferrocarril i l’àrea d’autocaravanes, tot
vorejant el nucli urbà amb una

gran oferta de restauració i comerç, i finalitza al Barranc del
Mas Roig.
Les valoracions dels tres alcaldes les podeu trobar a la notícia
adjunta.

La Comissió per la retirada dels símbols
franquistes de Tortosa torna a reivindicar que
es retiri el monument del riu
Farà just un any que Justícia ho
tenia tot a punt per desmuntar el monument franquista de
Tortosa, una fita que un jutge
ha aturat mentre es resolen els
recursos presentats per partidaris de mantenir el monòlit.
La Comissió per la retirada dels
símbols franquistes de Tortosa
ha fet un acte, aquest dimecres,
per mantenir el pols i reclamar
que es tregui de l’espai públic,
83 anys després de la posada
en marxa del projecte, com s’ha
recordat en les intervencions.
Més d’un centenar de persones
i una trentena d’entitats del territori hi ha donat suport. L’entitat ha recordat que s’ha arribat
a “la recta final d’una carrera de
fons” de 13 anys de lluita per
una retirada que, o bé acceptaran els jutjats o bé blindarà una
nova llei catalana. “Pensàvem
que això ja es desmuntava fa un
any i continuem amb la mateixa
fermesa de fa anys. Mentre el
monument estigui clavat al mig
del riu, farem la reclamació,
que és d’una part important del

teixit social i polític de la ciutat”,
ha recordat Ester Baiges Miró.
“Reclamem una vegada més la
retirada, que més aviat o més
tard es farà”, ha afegit.
La visita de Ciuró a Tortosa aquest dimecres al matí ha
servit per posar en comú amb
la Comissió que la nova llei de
memòria democràtica catalana
es prepara per blindar “amb fermesa” que el monument “vagi a
terra”, i que la normativa passi
per sobre de qualsevol “entrebanc judicial”. “És una recta
final llarga, però tenim el convenciment que des de la mira-

da d’una societat democràtica,
s’ha de reiterar de l’espai públic”, ha afegit.
(ACN)

El monument no es
retirarà fins l’estiu
vinent, com a mínim,
mentre es resolen els
recursos presentats pels
partidaris de mantenir el
monòlit

Ara es reclamen
esforços per unir les dos
vies verdes existents a la
comarca del Baix Ebre

Cloenda
Deltebre
Dansa 2022
Demà dissabte a la nit, la companyia Haa Collective tancarà
l’edició 2022 del festival Deltebre Dansa amb l’espectacle PICADERØ. L’obra és una
experiència transdisciplinària:
instal·lacions sonores interactives, arts visuals, circ i dansa,
amb una fusió del llenguatge
tradicional i contemporani. Representa la lluita constant entre
l’essència salvatge i l’animal domesticat, la recerca de l’equilibri en la inestabilitat. L’inici de
l’espectacle serà a les 22.30 hores al Parc del riu de Deltebre.
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Valoració dels
alcaldes
Xavier Royo, alcalde de l’Aldea:
“Estem molt contents per la
posada en marxa de la primera
fase de la Via Verda, esperant
que un cop els altres municipis
hagin posat en servei els seus
trams, representarà un gran
actiu turístic per a la comarca
del Baix Ebre, ja que permetrà
unir el municipi de L’Aldea, on
estan situats totes les principals vies de comunicació, i la
costa a l’arribada a l’Ampolla,
passant pels Lligallos i Camarles”. Precisament l’alcalde
Royo reclama tant al Consell
Comarcal com a la Diputació:
”que facin tots els esforços
que calguin en unir les dos vies
verdes existents a la comarca del Baix Ebre, entén que la
interconnexió de les mateixes
pot potenciar d’una manera
molt potent, l’activitat turística:
“estic segur que poques zones
de l’estat espanyol poden tenir
dos vies verdes en una mateixa
comarca i això ho hem de potenciar”, citava l’Alcalde Xavier
Royo.
El segon tram serà entre els
Lligallos i Camarles amb una
longitud de 6.000 metres.
Ramon Brull, alcalde de Camarles: “Primer que tot felicitar a l’Alcalde de l’Aldea per la
iniciativa, és un projecte que fa
uns quants anys que vam començar, la veritat és que natros
com a municipi tenim el tram
més llarg. Tot i les negociacions amb ADIF el nostre tram
és més complex per l’estació
del tren. És un tram que la via
ens passarà justament per davant, i seria bo que poguéssim
compartir una sèrie de terrenys
que pertanyen a ADIF, estem
buscant aquest conveni que
pugui entrar tant la Via Verda
com l’estació de tren, per poder turísticament destinar uns
espais que són molt bonics per
poder arranjar i rehabilitar per
visitar-los”.
El tercer tram de la Via verda del
Delta de l’Ebre passarà íntegrament pel municipi de l’Ampolla
amb una longitud de la via de
de 3.600 metres.
Francesc Arasa, alcalde de
l’Ampolla: “Felicito a l’alcalde
de l’Aldea per aquesta iniciativa
que va tenir, de poder unir 3 pobles en aquesta Via Verda. Hem
de ser molts conscients de com
aprofitem aquests actius turístics, i una de les millors formes
és compartir aquests actius.
Hem de treballar conjuntament
i optimitzar els recursos que tenim per poder unir aquestes 3
poblacions turísticament”.
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MÉS NOTÍCIES
MOSTRA DE JAZZ
Demà dissabte, a les 21.30 h,
tindrà lloc el concert de cloenda que ha de posar la festa
final a esta edició. Inicialment,
els encarregats de fer l’últim
concert eren la formació del
Priorat La Soul Machine. Però
circumstàncies mèdiques
han dut a l’organització de la
Mostra a haver d’anul·lar el
recital i buscar-hi un substitut.
Per este motiu, la Mostra de
Jazz de Tortosa ha inclòs al
programa al grup Scarlets &
The Femme Soul Band. Es
tracta d’una banda de soul i
d’R&B formada exclusivament
per dones. Al capdavant de
la formació hi són Ivet Vidal
i Layla Martí, acompanyades
de quatre components més
que conformen una proposta
innovadora i moderna. El
concert de cloenda serà al
mateix lloc que estava previst.
Serà un moment destacat de
la 25a edició.

RENAIXEMENT
L’Ajuntament de Tortosa ha
habilitat un punt físic de venda
d’entrades per als espectacles
de pagament de la 25a Festa
del Renaixement. Està ubicat
a una de les caselles exteriors
del Mercat Municipal, al costat
de la porta d’accés des de
l’avinguda de la Generalitat.
L’horari d’obertura és: de
dilluns a divendres, de 10.30 a
13.30 h i de 17.30 a 20.00 h, i
els dissabtes, de 10.30 a 13.30
h. Durant els dies de la festa,
el punt venda es traslladarà al
carrer de la Rosa. També està
activa la venda d’entrades a
través de la web de la Festa.

CULTURA
L’any commemoratiu ‘3/4 de mil·lenni. Consolat
de Mar’ arrancarà el 24 d’octubre a Tortosa
L’embarcador de Tortosa ha esdevingut l’escenari des d’on s’ha
presentat en roda de premsa el
programa dels 3/4 de Mil·lenni.
Consolat de Mar, un conjunt
d’accions i activitats amb què
el Consolat de Mar vol commemorar els seus 750 anys d’existència. La presentació ha anat a
càrrec de l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, la consellera
de Justícia, Lourdes Ciuró, el
cònsol major del Consolat de
Mar, Jordi Domingo, i del comissari dels actes dels 3/4 de
Mil·lenni, Marçal Girbau.
La consellera ha descrit el Consolat de Mar com l’aportació
més important de Catalunya a
la civilització occidental, per la
seva condició d’ens pioner en
el foment de la mediació i la resolució alternativa de conflictes
comercials, des del seu naixement, en plena edat mitjana.

Així, reconeix el Llibre del Consolat de Mar i el Llibre de les
Costums de Tortosa com “uns
documents d’un altíssim valor
històric, els quals destaquen
que Catalunya és terra de pau i
treva des de sempre, i que busca el pacte i l’acord gràcies al
seu caràcter obert, emprenedor i dialogant”. L’alcaldessa ha
agraït a la Generalitat el reconeixement com a commemoració de govern de l’aniversari
dels 750 anys del Llibre de les
Costums de Tortosa i Costums
de la Mar. Per a l’alcaldessa, és
molt important de posar en valor la contribució de Tortosa en
la regulació del dret marítim i
comercial medieval català, origen del dret marítim internacional d’avui. L’acte inaugural tindrà lloc el 24 d’octubre (18h) al
Teatre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa.

Enguany es compleixen 750 anys de l’inici de la
recopil·lació de normes que recull el ‘Llibre de les
Costums de Tortosa’, que va regular les relacions
entre la ciutadania i els estaments
a partir del segle XIII

Tortosa i Alcanyís celebren els 50 anys d’agermanament,
destacant els projectes de dinamització en comú
Les poblacions de Tortosa i
Alcanyís han commemorat
este dissabte, 9 de juliol, els
50 anys de l’agermanament
entre les dos ciutats.
Tant l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, com l’alcalde
d’Alcanyís, Ignacio Urquizu, han
refermat la voluntat de seguir
treballant des dels dos municipis amb projectes en comú
que ajuden a crear sinergies
que beneficien els dos territoris. En este sentit, han apuntat al
Consorci dels Tres Reis, del qual
formen part Tortosa i Alcanyís, a

L’acte, als Reials
Col·legis, va anar a
càrrec de l’alcalde
d’Alcanyís, Ignacio
Urquizu, i de
l’alcaldessa, Meritxell
Roigé
més de la també ciutat veïna de
Morella, i que aplega territoris a
cavall de Catalunya, l’Aragó i el
País Valencià. Al final de l’acte,

En marxa, l’arranjament de la pista poliesportiva de
Remolins, en les actuacions al conjunt del barri
L’Ajuntament de Tortosa està
duent a terme diferents treballs d’arranjament a la zona
de la pista poliesportiva de
Remolins per tal de millorar
un espai que és força utilitzat
al barri. Els treballs suposen
el sanejament del ferm i la
pavimentació de l’entorn de
la pista de futbol i de bàsquet, on recentment també
s’han renovat les porteries.
A més, també s’hi està ar-

tortosa

ranjant el parterre, amb la
plantació de nous arbres, així
com les jardineres situades al
costat del mur de separació,
on s’ha ubicat nova vegetació
arbustiva. Així mateix, l’actuació també inclou la substitució
de les lluminàries existents per
d’altres de tecnologia LED, per
tal de fer que la il·luminació
siga més eficient i a la vegada
supose un estalvi energètic.
Els treballs també se centren a

la part inferior de la pista, a la
zona de vestidors. Tota l’actuació es veurà complementada
amb una intervenció de pintura a l’entorn perimetral de tancament. En total, els treballs
ascendeixen a uns 40.000 euros.
L’alcaldessa Meritxell Roigé ha
apuntat altres actuacions que
s’han dut recentment a terme
a Remolins i d’altres que s’iniciaran en poques setmanes.

l’alcaldessa Roigé ha fet lliurament a l’alcalde Urquizu d’una
reproducció de la il·lustració que
al segle XVI va realitzar el pintor

flamenc Anton van den Wyngaerde, i que mostra la ciutat de
Tortosa en plena època del Renaixement.

amposta
PROJECTE ORYZITE
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FESTES

La consellera Jordà visita la Presentació
Càmara Arrossera del Montsià del cartell

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
Teresa Jordà, acompanyada de
Jesús Gómez, Director dels serveis territorials, i Carmel Mòdol
secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, així
com per Adam Tomàs Alcalde
d’Amposta, van visitar les instal·
lacions de la Càmara Arrossera
del Montsià. Durant la visita es
va posar de manifest l’impacte
positiu de la Càmara gràcies al
seu projecte Oryzite.
El president, Jordi Marcel Matamoros, juntament amb Iban
Ganduxé i la resta de l’equip de la

Càmara Arrossera, van explicar a
la consellera “com aprofitem un
subproducte de l’arròs com la
clofolla, per crear un producte
Oryzite substitutiu del plàstic.
D’aquesta manera és dona un
valor afegit al conreu de l’arròs,
un dels més importants del sector primari a les terres de l’Ebre i
a més contribuint a la lluita contra el canvi climàtic, evitant residus de plàstic al medi ambient.
La consellera Jordà, segons va
explicar el president de la Càmara Arrossera, “ha vingut a
conèixer el projecte Oryzite, ha
felicitat els membres de la cooperativa per l’abast del projecte”.

Formes geomètriques en colors
pastel conformen el cartell de
Festes Majors d’Amposta 2022,
obra de l’ex estudiant de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta
(ESARDI), Guillem Gasparin. “En
aquest joc geomètric he volgut destacar la forma de l’arc
perquè el podem trobar en diferents ubicacions d’Amposta.
Si us fixeu, està present en les
finestres del Pont i dels campanars, en l’arc de l’Ajuntament o,
més abstractament, en la forma
posterior dels carros de l’arròs”,
explicava l’autor, qui concretava
que, en aquest cas, ha utilitzat
una repetició geomètrica que,
amb moviment, també pot representar les campanes de l’inici de festes o la música. Pel que
fa als colors del cartell, Gasparin
deia que ha optat per les tonalitats pastel. Per a mi representen moviment, felicitat i la gent
gaudint de les festes”, tancava el
dissenyador. Les Festes se celebraran del 12 al 21 d’agost

OBRES
Reurbanització
del carrer
França i
l’entorn del
Centre de
Tecnificació
L’Ajuntament d’Amposta invertirà prop de 222.400 euros
en la reurbanització del carrer
França i l’entorn del Centre de
Tecnificació de les Terres de
l’Ebre, entre els carrers Terol i
l’avinguda Josep Tarradellas.
“Creiem que és necessari que
els centres educatius i esportius estiguin connectats mitjançant itineraris accessibles
i segurs”, declarava l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, qui
reblava que “és una obra estratègica, ja que aquesta és una
de les zones més freqüentades
pels estudiants i esportistes de
la ciutat”.
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ALCANAR
BREUS
** L’AJUNTAMENT implanta
un model de neteja més
sostenible a la platja dels
Eucaliptus. Els agents
ambientals segueixen difonent
la normativa d’estacionament,
pesca i animals de companyia a
peu de platja.
** AMPOSTA subvenciona 22
projectes d’activitats d’educació
en el lleure. Aquest estiu ha
augmentat l’oferta de projectes
amb servei de menjador i s’ha
reduït el preu de les activitats.
** S’OBRE la convocatòria per
demanar ajuts a l’organització
d’activitats culturals. Es
poden sol.licitar fins al 22
de juliol i estan destinades
a subvencionar activitats
culturals realitzades entre l’1
de novembre de 2021 i el 31
d’octubre de 2022.
** AMPOSTA tindrà un espai
de dol perinatal i gestacional
al cementeri. És una de les
accions que s’està treballant
amb l’associació d’ajuda a
famílies que han patit una
pèrdua gestacional, Libèl·lules
dels estels.
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baix ebre

DELTEBRE

BENIFALLET

Ampliació de l’enllumenat
als trams pendents del
Passeig del Riu
La setmana passada es van iniciar els treballs d’ampliació de
l’enllumenat als trams pendents
del Passeig del Riu de Deltebre.
Una actuació que permetrà donar plena cobertura lumínica al
passeig gràcies a la instal·lació
de fins a 45 nous punts de llum
LED. A banda, es substitueixen
les 80 llumeneres actuals a tecnologia LED. L’alcalde, Lluís Soler, ha destacat que “el Passeig
del Riu és un dels grans atractius del nostre municipi del qual
gaudeixen, dia rere dia, moltes
veïnes i veïns, a banda de tots
els turistes que ens visiten”.
També la setmana passada es
van iniciar els treballs de substitució a LED de les llumeneres
de l’avinguda 1 d’Octubre, del
Polígon Industrial i la carretera d’accés T-340. En total es
substitueixen fins a 95 llumene-

res. Cal recordar que fa poques
setmanes es van substituir, a
tecnologia LED, 90 llumeneres
del Passeig Marítim de Riumar.
El canvi a LED permetrà reduir
el cost del subministrament, i
facilitarà la reducció d’emissions i la contaminació lumínica.
El cost de tota aquesta actuació
frega els 265.000€ i s’emmarca
en les diferents inversions que
està efectuant l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Deltebre
felicita a Juan Ventura
Piñol pel seu centenari

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i la regidora d’Acció Intergeneracional i Comunitària,
Rosa Royo, han visitat aquest
dimecres el centre de L’Onada
de Deltebre per felicitar a Juan
Ventura Piñol en motiu del seu
aniversari centenari. Joan Ventura va complir els cent anys
de vida el passat dia 6 de juliol.
L’alcalde li ha atorgat una placa commemorativa en nom de

CAMPREDÓ
Urbanització
carrer Solicrú
Aquest dimecres s’han iniciat
les obres Fase 1 de la urbanització carrer Solicrú. Un cop fetes
les adquisicions dels terrenys,
aprovació de l’obra i l’execució
per part de l’empresa Construccions Reverté finalment
s’han posat en marxa.
El pressupost té un import total
de 171.840€ iva inclòs finançat
amb aportacions de la Diputació (subvenció corresponent a
l’anualitat 2022 del PAM 20202023) i fons propis. La urbanització del carrer solicrú reordenarà la zona al voltant de
l’escola Port Rodó facilitant la
mobilitat i seguretat dels usuaris. I el poble guanyarà terrenys
per a usos públics. L’obra consisteix en l’arranjament del terreny, pavimentació, drenatge
i sanejaments pluvials, la seva
connexió al clavegueram i xarxa pública d’aigües i il·luminació pública. El termini d’execució previst és de 3 mesos.

El ple de l’Ajuntament de Benifallet, celebrat divendres
passat, va aprovar per unanimitat instar a la Generalitat
perquè intercedeixi en la millora de la connexió de la telefonia mòbil.
La moció, presentada pel grup
de Candidatura de Progrés,
exposa “la vergonyosa situació que pateixen els veïns i
veïnes del poble des de fa tres
mesos amb trucades que es
tallen constantment, essent
impossible mantenir gairebé
un minut una conversa”.
Després de diverses reclamacions a la companyia Movistar,
l’Ajuntament demana a la Generalitat que actuï en el marc
de les seves competències
per garantir la connexió fonamental per garantir la vida
als pobles i evitar el despoblament.

L’AMPOLLA

14a Mestràlia

La 14a Mestràlia ha estat sens
dubte una edició que marcarà
la història d’aquesta fira de lutiers que s’ha celebrat els dies
7, 8, 9 i 10 de juliol. Un cap de
setmana espectacular a Campredó, des de l’espectacle que
va donar el tret de sortida de la
Fira amb una combinació explosiva d’astrologia, vi i glosa
a la Torre de Font de Quinto,
més l’actuació de cloenda del
Botifarra, que va aplegar més
de 600 Persones. Destacar
també les activitats programa-

l’Ajuntament de Deltebre i per
posar en valor el fet de complir una xifra tan especial com
la dels cent anys. Ventura és
fill de Deltebre i ha estat vinculat al sector de l’arròs. Va ser
membre de la Junta de la Segregació de Deltebre i ha escrit
un llibre, anomenat Deltebre,
sobre el municipi, i també va
col·laborat amb mitjans de comunicació del territori.

Moció per la
millora de la
connexió de la
telefonia mòbil

des aquests quatre Dies. Per
tot plegat, la 14a edició la més
completa i participada, segons
l’organització. Des de l’Associació Cultural Soldevila es valora molt positivament el fet que
Mestràlia siga ja una fira de referència i un atractiuper a gent
de la comarca, de les Terres de
l’Ebre i de fronteres enllà. També s’agraix que l’hagen visitada la
directora Territorial de Cultura o
el delegat del Govern “com a reconeixement a la feina ben feta
des del territori i per a tothom”.

Festes del Carme 2022

L’Ampolla celebra des d’ahir i
fins diumenge, les Festes del
Carme 2022 amb un ventall
d’activitats i actes que la Comissió de Festes i la Regidoria
de Festes de l’Ajuntament de
l’Ampolla han preparat per a
tots els públics.
La processó per dintre el mar,
el castell de focs d’artifici, una
festa Imagina Ràdio, tardes de
vaques, ball al port pesquer i
una festa infantil amb Magic
Teatre de STRUC són algunes
de les activitats per celebrar
les festes en honor a la patrona
dels pescadors. Pels actes de
celebració de la festivitat, demà
dissabte 16 de juliol es prohibirà
la circulació rodada a diferents

carrers de la població en dues
franges horàries diferents.
De les 17 hores fins a les 00
hores, els carrers i accessos
afectats seran: accés a la Plaça González Isla (rotonda del
barranc de la Cervera), accés al
passeig marítim (rotonda Nàutic), accés al carrer Rall, Passeig
marítim, Avinguda Marítima
Ramon Pous i Carrer Menorca
a la cruïlla amb el carrer Platja.
De les 17 fins a les 3 hores de la
matinada, els carrers i accessos
afectats seran:
Carrer Banys, Lleida, carrer
Platja a la cruïlla amb el carrer
Eivissa,carrer Marcel Miralles a
la cruïlla amb el carrer Eivissa
per la part superior.

anunci
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POLÍTICA
Paco Gas absolt, per segona vegada, dels fets de
l’1 d’octubre a Roquetes
Paco Gas, exalcalde de Roquetes; ha fet saber que l’Audiència
Provincial de Tarragona ha desestimat el recurs que va presentar el Ministeri Fiscal contra
la seva absolució, dictada pel
jutjat penal número 2 de Tortosa, per l‘actuació que va tenir
l’1 d’octubre de 2017. La notícia
l’ha donada davant del mural
pintat per l’il·lustrador Ignasi
Blanch, a la paret del pavelló
poliesportiu de Roquetes, on es
va produir la intervenció policial per aturar el referèndum.
L’exalcalde ha recordat que
“estava aquí quan la Guàrdia
Civil va carregar, perquè creia que era el meu deure com a
ciutadà poder votar, i també la
meva obligació com a alcalde
de Roquetes, estar al costat de
la nostra gent”.
Gas s’ha felicitat que quedin
desestimades, per segona vegada, “les acusacions falses que
es basaven únicament en la instrucció feta per la Guàrdia Civil;

la qual torna a quedar desacreditada per uns fets falsos que es
van inventar” i que es consideren com a “fets no provats”. Gas
ha recordat que “la jutgessa del
penal de Tortosa va anul·lar el
testimoni dels cinc guàrdia civils per haver testificat des del
mateix cuartel”.
L’exalcalde ha destacat que
“aquesta absolució també és un
precedent per a l’alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós, i el regidor, Albert Salvadó, pendents
de judici per l’1 d’octubre; perquè queda molt clar que els
fets que es van produir aquell
dia no suposaven cap delicte”.
Gas ha emfatitzat que “la repressió no és només el fet concret que et puguin condemnar,
sinó que és també tot el temps
de patiment, d’angoixa i d’incerteses que la instrucció comporta. L’hem d’entendre en tot
el seu context i amb unes conseqüències difícils en l’àmbit
particular, familiar i laboral”.

L’Audiència de Tarragona confirma la sentència del
jutjat de Tortosa, desestimant el recurs presentat
pel Ministeri Fiscal contra l’absolució de Gas

L’AMETLLA

ROQUETES

CAMARLES

Concert
d’estiu, avui
divendres

Concurs d’aparadorisme

Compte
enrere per a
les Festes
Majors

Avui divendres, dia 15 de juliol,
a les 22 h de la nit, se celebrarà
el tradicional concert d’estiu de
la Banda de la Cala. La formació
musical ha preparat un repertori
heterogeni en el qual s’inclouen
bandes sonores, música llatina,
obres clàssiques o, de la mateixa manera que en el concert
ballador de la Candelera, una
obra d’AC/DC.
L’esdeveniment comptarà també amb la participació de la
cantant Susanna Serra, qui interpretarà l’havanera de l’òpera
de Carme. Així, els músics caleros surten de l’esquema habitual dels concerts d’aquestes formacions, on una cantant o un
repertori tan variat no és l’habitual. A més, enguany el concert comptarà amb un entorn
idíl·lic, al passeig Marítim dalt de
la platja de l’Alguer, canviant així
la ubicació tradicional que era a
la plaça Joan Miró.
(La Cala Ràdio)

L’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Roquetes va convocar aquest any
el 1r concurs d’aparadors per
Festes Majors. L’alcalde, Ivan
Garcia, va explicar que “amb
aquest concurs, a més de motivar als consumidors i consumidores a donar suport al comerç
local, vam voler animar als comerciants/es a decorar l’exterior dels seus locals i donar vida
als nostres carrers amb un ambient festiu”. En aquesta primera
edició va participar un total de
12 establiments que van decorar els seus establiments amb

imatges antigues de Roquetes
que els va proporcionar l’Ajuntament juntament amb motius
festius. El guanyador del concurs d’aparadors fou el que més
vots va aconseguir de la publicació del Facebook i Instagram de
l’Ajuntament de Roquetes fins a
les 23:59 hores del 07/07/2022,
sent l’establiment Mésquemòbil,
el que més vots va tenir, proclamant-se d’aquesta manera guanyador del concurs. Les festes,
amb molta participació i amb un
gran ambient, van acabar diumenge.
(Nota i Foto: Roquetes Comunicació)

Des d’avui divendres 15 al dilluns 18 de juliol, de 19 h. a 22
h., a l’Ajuntament de Camarles
es podrà fer el pagament de
l’abonament de festes.
Totes les persones que tinguin
invalidesa de 65% o superior
l’abonament serà gratuït, s’haurà de justificar en el moment de
recollida de l’abonament.
D’altra banda, segons ha informat l’Ajuntament de Camarles,
“tots els inscrits per muntar
carreta o tablado a les festes
Majors, avui divendres 15 de juliol, a les 22 hores a la sala de
plens de l’Ajuntament”.
El dissabte a partir de les 8 del
matí, s’iniciarà el muntatge de
les carretes i tablados.
Les Festes Majors de Camarles
2022 comencen el dissabte dia
23 de juny, i es duran a terme
fins el dia 28.

Paco Gas:
“davant de
tota aquesta
repressió de
l’Estat; hem
aguantat i
aguantarem”
Paco Gas, exalcalde de Roquetes, en la roda de premsa
d’ahir, també va comentar que
“davant tota aquesta repressió de l’Estat; hem aguantat,
aguantarem, i en el moment
que tinguem l’oportunitat tornarem a plantejar el referèndum; tornarem a votar i estic
segur que tornarem a guanyar”, ha conclòs Gas, després d’agrair la feina del seu
equip jurídic i el suport rebut
tant pel seu partit com pels
companys de grup municipal.
Albert Salvadó, president de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra
Republicana, ha apuntat que
“el judici contra Paco Gas no
era un judici contra ell sinó
que era un judici contra tota la
gent de Roquetes que fa cinc
anys estaven aquí, davant del
pavelló, i l’únic que volien era
votar, per tant, Paco representa tota aquella gent”.
Salvadó ha expressat el desig
“que finalitzi el procés judicial
contra Paco Gas” a la vegada
que ha lloat l’actitud que ha
mostrat durant tot el procediment judicial: “defensant més
i millor que mai, allò que ha
defensat sempre, un país lliure
nacional i socialment; i sense
fer ni un pas endarrere”.
Gas també ha tingut el suport i la presència a la roda
de premsa, de la diputada del
Parlament, Maria Jesús Viña;
l’alcalde de Roquetes, Ivan
Garcia, i les regidores i tinents
alcaldes, Teresa Moreso i Cinta
Garcia.

EUFÒNIC
L’Eufònic, el festival de les arts
sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de
l’Ebre ha tancat la programació d’enguany amb actuacions
que recuperen el caràcter festiu d’abans de la pandèmia. El
certamen se celebrarà del 25
al 26 d’agost. Després de dos
anys de limitacions, amb entrades individuals i inscripció
prèvia, s’ha tornat al sistema
d’abonaments.

montsià
Més de 100 activitats
conformen el programa de
les Festes Majors 2022

Parc de Garbí. L’alcalde posa en
relleu el treball que hi ha darrere de l’organització d’unes festes
que contemplen activitats a totes
les zones del poble i per a tots els
públics i destaca “la il·lusió que
transmeten les representants infantils i juvenils i la pregonera” i
agraeix “la feina de la Regidoria
de Festes i la Comissió que fa
mesos que porten fent perquè
tota la gent que vulgui xalar, ho
pugui fer”.

AMPOSTA
Detenen un conductor que va
circular més de 20 quilòmetres
en direcció contrària i begut
per l’AP-7
Els Mossos d’Esquadra van
detenir diumenge passat un
home de 29 anys per circular més de 20 quilòmetres en
direcció contrària i begut per
l’AP-7. Els fets van passar cap
a les tres de la matinada, quan
diverses trucades al 112 van
alertar que un turisme circulava per l’autopista en sentit
contrari. Aquests fets eren comunicats per altres conductors que circulaven en sentit
Barcelona i s’havien creuat
amb el turisme entre Amposta i Ulldecona. Els mossos el
van interceptar a Amposta, en
el sentit correcte de la marxa, però conduint de manera
erràtica fent ziga-zagues. El
conductor va donar 0,87 mg/l
en la prova d’alcoholèmia.
L’home va quedar detingut pels
delictes de conducció temerà-
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COPATE

LA RÀPITA

L’Ajuntament de la Ràpita i la
Comissió de Festes programen
més d’un centenar d’activitats
amb motiu de les Festes Majors que, després de dos anys,
tornen al format original sense
restriccions. Les festes de Sant
Jaume tindran lloc entre el 22 i
el 31 de juliol, tenint en compte
que demà dissabte hi haurà la
presentació de les representants
infantils i juvenils i la proclamació de les representants majors al
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ria i conduir sota els efectes de
l’alcohol. El conductor hauria
conduit més de 20 quilòmetres
en direcció contrària fins que
va fer un canvi de sentit.
Va quedar en llibertat després
de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant el jutjat competent quan
se’l requereixi. (ACN)

Diverses
trucades al 112
van alertar que
s’havien creuat
amb el vehicle

MónFILMAT
rep més
840.000 euros per la millora
d’un miler
del Centre de Tractament de
d’espectadors
Residus del Montsià

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) ha rebut una subvenció de 840.000 euros de
l’Agència de Residus de Catalunya per tal de millorar el funcionament de les instal·lacions
del Centre de Tractament de
Residus del Montsià. Una inversió que es destina a l’adquisició d’una màquina per retractilar les bales compactades de
brossa i un equip de trituració
dels residus voluminosos.

El president del COPATE, Xavier
Faura, ha visitat l’abocador de
Mas de Barberans, on la retractiladora ha començat a funcionar en període de proves.
El Dipòsit Controlat de Residus
de Mas de Barberans va iniciar
la seua activitat l’any 1993, i es
va explotant per fases: la fase
I està clausurada, la II semiclausurada i, actualment, s’està
executant la fase III, que amb
aquesta inversió allargarà la
seua vida útil.

MónFILMAT, el Festival Internacional de Cinema i Paisatge, ha tancat la setena edició
amb més d’un miler d’espectadors. El certamen, que s’ha
celebrat del 2 al 10 de juliol,
ha recuperat la presencialitat de totes les projeccions
amb un programa que ha
inclòs dotze llargmetratges i
28 curts, els quals han posat
el focus en la interacció i l’arrelament al territori. El festival
també ha recuperat les pel·lícules en espais singulars. Així,
per primer cop, ha programat
una pel·lícula al nou Fablab
TE, ubicat a l’antic edifici del
Sindicat d’Amposta. A més,
ha consolidat les dues nits de
projecció a Tortosa i La Ràpita. El film ‘Alcarràs’, de la directora Carla Simón, ha clos
el certamen aquest diumenge. (ACN)
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ALCANAR
S’ampliarà la biblioteca
amb la construcció d’una
nova sala polivalent

Ja han començat els treballs
perquè en els pròxims mesos
la Biblioteca Trinitari Fabregat
d’Alcanar tinga una nova sala
polivalent de gran amplada,
capaç d’acollir exposicions i altres projectes culturals. La biblioteca municipal és un equipament públic de referència al
municipi. Després de l’ampliació del 2009, compta amb tres
plantes diàfanes que acullen les
sales de lectura, les sales d’estudi, una sala de formació i una
altra d’actes, dos terrasses i un
jardí. En l’actualitat, la bibliote-

ca disposa d’un fons de 53.231
volums i té 7.325 persones sòcies. A més, compta una programació estable de referència:
xarrades, exposicions, espectacles, concerts de format menut, etc. “A part de promocionar el coneixement a través
de la lectura, també fomentem
la cultura en les diferents vessants. Amb la nova sala podrem
ampliar l’oferta i ens podrem
aproximar a persones que no
freqüenten la biblioteca”, explica Pietat Subirats, directora de
la biblioteca.

Accions contra els
abocaments il·legals

Agents de Medi Ambient dels
Mossos van denunciar un home
i una empresa de la Ràpita per
abocar residus i deixalles al terme
municipal d’Alcanar, al camí natural de la Val de Zafán que unix
la Ràpita amb la zona d’Alcanar
Platja. Els agents van localitzar
fins a tres abocaments de dimensions considerables, ubicats
a escassos metres de distància
entre si. A més, entre la brossa hi
havia fibrociment, un material de
construcció amb amiant, que és
cancerigen. Els Mossos van trametre a l’Ajuntament d’Alcanar
la denúncia i van animar, també, el veïnat de la població, en

SANT JAUME

SANTA BÀRBARA

Buda
& Bike
2022

Recta final
a les Festes Majors 2022

La BUDA & BIKE 2022 és una
activitat turística que promou
la regidoria de sostenibilitat de
l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja amb la col·laboració
del Parc Natural del Delta de
l’Ebre a través de l’Escola del
Parc, organitzada per l’empresa local de serveis turístics 4
Camins, Lloguer de bicicletes.
L’activitat consisteix en un recorregut amb bicicleta per
l’interior de l’illa de Buda d’un
grup reduït de visitants guiats
per tècnics especialitzats del
Parc Natural. Durant l’excursió
es pot gaudir de l’alt valor ambiental i paisatgístic de l’illa de
Buda, d’una degustació de productes km 0 del Delta i d’una
mostra del folklore i la cultura
popularebrenca. Els dies que es
portarà a terme la BUDA & BIKE
seran el 16 i 17 de juliol, el 6, 7,
20 i 21 d’agost i el 3 i 4 de setembre.

Santa Bàrbara viu la recta final
de les Festes Majors, el cap de
setmana vinent. Aquest any van
començar amb el dia de la penya taurina i el Pregó de Festes
que va ser a càrrec del geòleg i
docent jubilat Álvaro Arasa. Tot
i que ara ja està jubilat va ser
professor de secundària a l’Institut de l’Ebre i a l’Institut Crisòfol Despuig de Tortosa. Actualment, és membre del Grup de
Recerca Científica Terres de

l’Ebre i és l’autor de nombrosos
articles i obres. Al llarg de l’acte
Arasa va relacionar la seva vida
com a geòleg amb el municipi
planer i posteriorment tots els
assistents van cantar l‘himne
oficial de la població que es va
presentar el passat 23 d’abril.
Després de dos anys, les festes
han tornat sense restriccions i
amb la normalitat que les caracteritzava abans de la COVID-19. (ebredigital.cat)

particular, d’Alcanar Platja, a denunciar qualsevol abocament. I
és que els abocaments descontrolats suposen un alt cost per
a les arques públiques i, a més
a més, constituïxen infraccions
del medi ambient, especialment,
en este cas, amb el fibrociment.
“No és tolerable i no ho podem
permetre. A l’Ajuntament d’Alcanar tenim molts serveis gratuïts a
disposició de la ciutadania, com
per exemple la recollida de mobles porta a porta, la recollida de
poda porta a porta, les 34 hores
setmanals de deixalleria oberta
al públic…, entre d’altres”, manifesta el regidor Jordi Bort.

LES CASES

Es limita el
trànsit rodat a
les Cases
Del 15 de juliol al 31 d’agost
els carrers més cèntrics de
les Cases tornaran a ser per
a ús exclusiu de vianants.
L’objectiu de l’Ajuntament
amb aquesta mesura és resoldre el problema de congestió circulatòria i avançar
cap a un model de poble més
amable i segur per a tothom.
Les zones delimitades per a
vianants no afectaran l’accés
dels vehicles de les persones
residents ni dels vehicles de
serveis, que sí que podran
circular amb normalitat amb
una targeta identificativa.

Festes del
Carme

Les Cases d’Alcanar commemora els dies 15 i 16 de
juliol la festivitat de la Mare
de Déu del Carme. Les festes
comencen avui divendres 15.
A les 23 h, al recinte portuari
de les Cases, hi haurà la cantada d’havaneres a càrrec del
Grup “Terra Endins”.

17-A

Detecten una
L’Audiència
embarcació
rebaixa la
amb 1.380
condemna dels
quilos d’haixix dos principals
acusats
Els Mossos d’Esquadra van detectar la setmana passada al
port de les Cases d’Alcanar una
embarcació que transportava
42 fardells amb 1.380 quilos
d’haixix, segons va informar el
cos policial.
Arran de la troballa es va iniciar
una investigació en virtut de la
qual es va identificar una persona, un home que fou detingut divendres acusat de tràfic
de drogues. Segons els càlculs
dels Mossos, la droga hauria
assolit un valor de 2,7 milions
d’euros al mercat negre. El cas
està sota secret sumarial.

L’Audiència Nacional ha estimat parcialment els recursos de
Mohamed Houli Chemlal i Driss
Oukabir i els ha rebaixat la pena
pels atemptats de Barcelona i
Cambrils: de 53 anys i mig a 43
en el cas de Houli, i de 46 a 36
en el d’Oukabir. El 16 d’agost
del 2017 es va produir una gran
explosió a Alcanar, on es preparaven els explosius. Chemlal
i Oukabir van ser condemnats.
El tribunal estima ara que els
recurrents no tenien intenció
d’atemptar contra la integritat
física dels veïns, policies i bombers, i per això imposa la pena
pel delicte més greu, en la seva
meitat superior. No els castiga
per les lesions, sinó només pels
estralls. I es produeix la rebaixa
de 10 anys en la pena total.

terres de l’ebre
CORBERA D’EBRE
Albiach demana al Govern
ajudes per als pagesos:
“els incendis de l’estiu
s’apaguen a l’hivern”
La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat al Govern que doni ajudes
per als pagesos per tal de tenir
una massa forestal preparada
davant de possibles incendis.
“Els incendis de l’estiu s’apaguen a l’hivern. Necessitem que
la Generalitat no només doni
Creus de Sant Jordi a pastores de 95 anys sinó que passi
del simbolisme als fets”, ha dit
esta setmana des de Corbera on hi va haver un incendi al
juny. Albiach també ha demanat a l’executiu català que doni
recursos als pagesos afectats
per aquest incendi ja que s’han
perdut vinyes i ametllers, entre
altres. En plena onada de calor
i amb un risc molt alt d’incendis, Albiach ha reclamat que es

necessiten més efectius dels
Bombers i que estiguin “millor
pagats”. També ha lamentat
que el model productiu faci
“impossible” que la gent visqui
al territori i ha posat d’exemple
que l’últim pastor de Corbera
d’Ebre va plegar fa 20 anys.
Jéssica Albiach ha estat acompanyada per Jordi Jordan, coordinador de Movem Terres de
l’Ebre i diputat al Parlament pel
grup dels Comuns, Eva Amposta, alcaldessa del Pinell de
Brai i Antonio Álvarez, alcalde
de Corbera. Després de la visita a Corbera, Albiach visitarà
el Pinell de Brai per conèixer de
primera mà el projecte pioner a
Catalunya de comunitat energètica en format cooperatiu
“Solbrai”.
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TERRA ALTA
Unió de Pagesos vol ajuts
directes per als viticultors
afectats per la pedregada
Unió de Pagesos (UP) reclama
a Acció Climàtica ajuts directes
per als viticultors afectats per
la pedregada del 6 de juliol a la
Terra Alta. L’assegurança actual
de raïm de vinificació cobreix
els danys per pedra, però de
mitjana només cobreix el 45%
dels ingressos de les explotacions terraltines. El sindicat
demana al departament que
compensi en part el valor dels
danys no coberts per l’assegurança perquè aquest últim
temporal ha afectat, a Batea
i a Caseres, 3.098 hectàrees
de vinya. La zona ha patit dos
anys consecutius de sinistres i
preveu que s’encarirà la prima
per als pròxims anys. Els viticultors han d’afrontar una segona companya amb ingressos
minvats i en un context d’increment de costos i preus del
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raïm que no els compensaran.
UP ha demanat a la Conselleria
un informe de valoració de
danys urgent, per tenir “dades
oficials” de l’abast d’aquestes últimes tempestes i es pugui calcular un ajut, com ha fet recentment amb els ajuts per gelades
als productors de fruita dolça i
ametlla. El sindicat denuncia que
una setmana després del sinistre, Agroseguro encara no ha fet
el peritatge i si es tarda molt “el
verolat del raïm dificultarà que
es pugui veure el dany real”.

** ASCÓ: avui divendres 15 de
juliol, el municipi acollirà 25 atletes
procedents de la selecció española
de SKYRUNNING (córrer pel cel)
és un esport de muntanyaa més
de 2.000 metres d’altura, amb
una inclinació mínima del 6% i ha
d’incloure trams del 30%. Aquests
atletes han escollit entrenar a
l’Estadi Municipal d’Ascó.
** GANDESA: Aquest any... SÍ!
Torna la Festa Major. “De l’1 al 5
de setembre tornen les carrosses,
la truitada, els cóssos, i molt més!”.
** MÓRA D’EBRE va gaudir el cap
de setmana passat de l’Ebrefolk
que es complementa amb les
activitats fetes a La Jana i Penaroja de Tastavins. Activitats de
formació en música i ball popular.
** LA TERRA ALTA aposta per un
turisme sostenible i responsable
com a eina de desenvolupament
econòmic de la comarca. La
Setmana de la Sostenibilitat
Turística reuneix agents públics i
privats del sector per augmentar
la competitivitat de la comarca
com a destí turístic.
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MERITXELL ROIGÉ
ALCALDESSA DE TORTOSA
Som a punt de començar la 25a
Festa del Renaixement. Una
edició especial.
Sí, en tenim moltes ganes. És un
aniversari molt destacat i volíem
poder-lo celebrar amb tot l’esplendor que mereix una edició
així. Per això vam haver d’ajornar la 25a edició al 2020, que
era quan tocava. Les mesures
de restricció que va comportar
la pandèmia van fer-nos decidir
per esperar a poder fer aquesta
edició tan destacada. Aleshores
no l’haguéssim pogut viure com
ens agrada: amb molta gent pels
carrers, amb la visita de moltes
persones de fora de la nostra
ciutat i també amb la participació
de companyies internacionals.
Ara tot això sí que serà possible.
Sí, i tenim ganes de fer la festa
grossa. Per això hem preparat un
programa d’actes que està molt
atapeït de propostes. Tindrem
més d’una seixantena d’espectacles ocupant tots els racons de
la ciutat. Tant espectacles que
tindran un lloc fix en algun dels
barris del nucli antic i del centre,
com d’altres que seran itinerants
i que aniran duent l’animació
i l’ambientació d’una banda a
l’altra. I tornarem a tenir la Ruta
de la Saboga, que s’unirà a les
propostes gastronòmiques dels
restaurants amb el Mengeu de
Festa, i tindrem vuit campaments
que recrearan la vida al segle XVI.
Quins espectacles destacaria?
N’hi ha una gran varietat. Alguns són emblemes de la Festa
del Renaixement que ens agrada poder reviure tots els anys:
la Taverna d’Enrico, la Cantina
Cantorum… Altres són novetats,
com per exemple un espectacle
de dansa aèria que tindrà lloc
a les parets de la torre de l’Homenatge, al castell de la Suda.
Serà una proposta espectacular
que a més ens permetrà tornar a descobrir el nou passeig
de les Cultures que hem habilitat al barri del Castell. Aquest
2022 també es compleixen 500
anys del nomenament com a
Papa de qui era bisbe de Tortosa, Adrià d’Utrecht. Tindrem dos
espectacles que ho recordaran.
I tindrem un grup especialista
en lluita amb espases, emoció

garantida. Tot això es completa
amb les propostes que fem amb
gent de la ciutat, amb companyies i entitats que s’hi impliquen de
ple: com les que faran la gent de
l’Escola Municipal de Teatre de
Tortosa, o formacions musicals
com el Cor LaBinota, entre altres
propostes. Enguany tenim companyies que provenen de Catalunya, de diversos punts d’Espanya,
de França, Portugal, el Marroc i
Itàlia.
També hi ha retrobaments.
Quins?
Estem contents de poder tornar a
tenir a Tortosa les Gàrgoles de la
companyia francesa Du Chaland.
Coincidint amb un aniversari tan
destacat per a nosaltres com la
25a edició vam contactar amb
ells perquè poguessin tornar a
venir a la ciutat, i així serà. Molta
gent recorda aquest espectacle
itinerant i potser és un dels que
més acceptació popular han
tingut durant aquests 25 anys.
I els abanderats.
Sí, per partida triple! Els Abanderats de Tortosa tornaran a ser
els amfitrions de la nostra Festa.
Són ja un referent, que a més
porten el nom de la ciutat arreu
del país i d’Europa. Però també
tindrem dos formacions italianes, de la regió de la Toscana,

que són les més antigues d’Itàlia: a una ja l’hem pogut veure
en alguna ocasió, els d’Arezzo, i
l’altra s’estrenarà per primera vegada a la Festa del Renaixement,
la de Sansepolcro. L’espectacle
amb les seues banderes segur
que serà una de les imatges més
acolorides.
La primera Festa del Renaixement amb la nova plaça de la
Catedral.
Efectivament, i serà un dels espais destacats. Per allà passaran en algun moment totes les
companyies i espectacles itinerants, tindrem un espectacle de
falconeria i a més farem les primeres projeccions de mapping
al damunt de la façana de la Catedral. A més, donarà continuïtat
al Mercat d’Època des del carrer
Ciutat fins al call jueu, un dels
dos mercats que tindrem, juntament amb el del carrer del Vall.
Què suposa per a Tortosa fer la
Festa del Renaixement?
Poder mostrar allò que som, la
nostra gent, les nostres costums,
el nostre patrimoni… Una de les
coses més importants és que
hi participen totes les colles de
cultura popular, les agrupacions
culturals de la ciutat, les entitats,
els col·lectius... La participació de
tothom és molt important i agra-

eixo tota la tasca que es fa des
de l’organització per a poder-ho
fer possible. A més a més, la Festa ens permet redescobrir i adonar-nos de la important transformació que hem fet durant els
últims anys, en els quals des de
l’Ajuntament hem dut a terme
multitud d’actuacions urbanístiques a tot el nucli antic. Hem
actuat a tots els carrers i places,
urbanitzant voreres, creant nous
equipaments, generant nous espais com el passeig de les Cultures, la plaça de la Catedral o
l’espai Tortosa Cota 0, així com
també incentivant que els propietaris dels immobles actuïn per
rehabilitar els seus edificis.
A més a més, suposa molt moviment econòmic.
La Festa del Renaixement ens
dona molta projecció fora del
nostre territori. I això fa que
aquests dies ens visitin moltes
persones, amb el que suposa per
a l’activitat de la ciutat a tots els
nivells. Juntament amb aquesta
festa també estem generant activitats que ens permeten dinamitzar l’economia de Tortosa al llarg
de l’any: culturals, com la Mostra
de Jazz, Toca’m, Proto o A Cel
Obert, per dir alguns exemples;
també esportives, acollint competicions que porten centenars

d’esportistes amb les seues famílies a la ciutat; i fins i tot trobades
de motos, com la Rider 1000,
que ens va generar més d’1,1 M€
d’impacte durant un cap de setmana. Totes aquestes activitats
ens permeten desestacionalitzar
la temporada de turisme i, a la
vegada, reforçar el caràcter turístic que Tortosa pot oferir i que
estem potenciant amb les actuacions urbanístiques al conjunt de
la ciutat.
Fa un any coneixíem el cartell
de la 25a edició, fet per la il·lustradora Pilarín Bayés. Per què
la van triar?
Volíem que fos un cartell especial coincidint amb l’aniversari,
que a la vegada ens permetés
projectar-nos al conjunt de Catalunya. I Pilarín Bayés és una
persona tan estimada i té un estil
tan reconeixible que li vam fer
l’encàrrec. La veritat és que, com
més me’l miro, més m’agrada. I
a cada ullada s’hi aprecien nous
personatges que t’havien passat
per alt a la primera. Hi ha molts
de detalls, i tots bonics. M’agradarà molt poder tornar a saludar
a Pilarín aquests dies, perquè tornarà a tenir un paper molt bonic
a l’acte de lliurament dels estendards a les famílies nobles.
Ja té el vestit a punt?
I tant! I animo a tothom a que
aquests dies es vesteixi d’època.
La Festa la fem gran entre tots i
totes: la participació de tots els
tortosins i tortosines, i també la
gent que ens visita, és clau en
fer que aquesta festa de recreació històrica sigui una de les més
destacades que tenim al nostre
país. Per tant, gaudim-ne!

“TENIM GANES
DE FER LA FESTA
GROSSA. PER AIXÒ
HEM PREPARAT
UN PROGRAMA
D’ACTES QUE ESTÀ
MOLT ATAPEÏT DE
PROPOSTES”

ecial
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BENIFALLET
Mor el
conductor d’un
tractor en un
accident a un
camí rural
B. Ll. F., veí de Benifallet de 73
anys, va morir aquest dimarts
en accident de trànsit quan el
tractor que conduïa va bolcar
en un camí rural del municipi. Els Mossos van rebre l’avís
de l’incident poc abans de dos
quarts de quatre de la tarda. La
policia investiga les causes per
les quals la màquina va bolcar.
El conductor va morir atrapat a
l’interior. Arran de la incidència
es van activar quatre patrulles
dels Mossos, dues dotacions
dels Bombers de la Generalitat
i dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Denuncien per
cremar restes
agrícoles sense
autorització
Els Agents Rurals han denunciat una persona a Gandesa per
cremar restes agrícoles sense
autorització. Aquest dimecres
també van informar que havien denunciat una altra persona
al Coll de l’Alba, a Tortosa, per
cremar restes vegetals sense
autorització i en horari nocturn.
El cos ha recordat que no es
pot fer foc ni llençar pirotècnia
a menys de 500 metres de terreny forestal.

200 assistents a la 25a assemblea
de l’AMIC, a Sant Cugat del Vallès

El Teatre Auditori Sant Cugat
va ser l’espai encarregat la 25a
Assemblea general ordinària de
l’AMIC (Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació).
Dos-cents associats van assistir a la trobada anual que realitza l’Associació, per fer balanç
del darrer any, explicar els nous
objectius i debatre els reptes de
futur.
El president de l’AMIC, Ramon
Grau, va inaugurar l’assemblea i
destaca que “l’AMIC és un referent en tot l’espai comunicatiu
català. Som una entitat que facilita la vida als mitjans associats
en l’elaboració de continguts,
donem resposta a les seves
necessitats i posem en valor la
premsa de proximitat davant de
la societat”.
A l’Assemblea es va presentar
la memòria d’activitats de l’Associació, els serveis que ofereix l’AMIC i els resultats de
l’any 2021, que ha superat els
2.500.000 €. Així com el nombre total d’associats que ha arribat als 508 (186 mitjans en paper i 322 mitjans digitals), xifres
que no deixen de créixer des del
2014. Amb l’afegit que, del total
de mitjans de l’AMIC, 301 estan
auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l’estat
espanyol. També es van presentar les novetats més destacades d’enguany. D’una banda,
el llançament de la campanya
“Mitjans de proximitat, periodisme d’alta fidelitat” amb motiu del 25è aniversari de l’AMIC.
La campanya es pot veure i escoltar a TV3, Catalunya Ràdio i
RAC 1, així com a les més 500
capçaleres impreses i digitals

Membres de la junta, fundadors i autoritats bufant el pastís pels 25 anys.

que conformen l’Associació. I
d’altra banda, la revista “25 anys
d’alta fidelitat. Estem preparats pel futur”. Així com la nova
web www.amic.media i el nou
club de fidelització tutoritzat
per Pepe Cerezo. A més a més,
es van mostrar els objectius de
treball del pròxim any. Grau va
explicar que “l’aposta de l’AMIC
per als pròxims anys és per més
innovació i recerca, on destaca
el projecte “La Masia del nou
talent” on se seleccionaran joves emprenedors en l’àmbit de
la comunicació digital en les
diverses plataformes, per formar-los en el que és la premsa
de proximitat i becar-los perquè
treballin en un dels nostres mitjans”. El 2021 i 2022 també han
estat dos anys rellevants amb
diverses campanyes a destacar.
Per un costat, des de l’AMIC s’ha
impulsat la campanya “Comerç
de proximitat, un veí de confiança” amb l’objectiu de donar
un cop de mà als comerços i

empreses de servei de proximitat. Per l’altre, també es va
donar suport a la campanya del
“Gran recapte d’aliments”; a “La
Marató 2021” i “Crit per les dones afganeses”.
Així mateix, el gener de 2022,
l’AMIC va publicar un manifest,
en el qual mostrava la preocupació de tot el sector per l’increment desorbitat dels preus
de les matèries primeres, especialment del paper.
En el dinar posterior a l’assemblea, l’Associació va commemorar els seus 25 anys, com
l’entitat amb el col·lectiu més
gran i divers de mitjans de proximitat als territoris de parla ca-

talana, on van col·laborar i van
rebre un reconeixement els socis fundadors de l’AMIC. També
es va visualitzar la falca i l’espot
publicitari de la campanya “Mitjans de proximitat, periodisme
d’alta fidelitat”.
El president de l’AMIC, Ramon
Grau, va voler adreçar unes
paraules als assistents en el dinar posterior a l’Assemblea de
l’AMIC. “Ningú té certeses del
futur, però estic segur que amb
innovació, creativitat, qualitat,
rigor, vocació de servei públic
i periodisme proper a les ciutadanes i ciutadans d’aquest
país, garantirem amb solidesa el
nostre futur”, va destacar.

“L’AMIC és un referent en tot l’espai comunicatiu
català. Som una entitat que facilita la vida als
mitjans associats en l’elaboració de continguts,
donem resposta a les seves necessitats i posem
en valor la premsa de proximitat”

Presentació de la guia de pràctiques correctes
d’higiene per als centres de depuració de mol·luscs
El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha presidit l’acte de presentació de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene
per als centres de depuració
de mol·luscs bivalves i la presentació de l’Associació de
Depuradores de Catalunya
a les Terres de l’Ebre. En la
jornada informativa, també
hi han participat els directors
dels serveis territorials d’Ac-

Es presenta
l’Associació de
Depuradores de
Catalunya a les Terres
de l’Ebre:
“som els majors
productors de
mol·luscs del país”

ció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, Jesús Gómez, i
d’Empresa i Treball, Adam Tomàs, i el subdirector territorial
de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, Conrad Casas,
així com els representants de
l’Associació de Depuradores de
Catalunya i la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta
de l’Ebre (Fepromodel).
Albert Salvadó ha destacat la rellevància d’aquesta “guia de bo-

nes pràctiques perquè les Terres
de l’Ebres som els majors productors de mol·luscos del país i
cal que siguem molt cursos amb
garantir l’estàndard de qualitat
del producte i que ho fem cada
vegada millor. De fet, el sector
és el primer en voler garantir la
qualitat dels mol·luscos i la guia
permetrà assolir-ne els estandards màxims”.
La Guia té per objectiu ser una
eina per ajudar a les depuradores

de mol·luscos a aplicar de forma correcte els autocontrols
sanitaris establerts en les normatives vigents, a fi i efecte de
garantir la qualitat i la seguretat
alimentària dels productes que
expedeixen. urant la jornada
també s’ha fet la presentació
de l’Associació de Depuradores de Catalunya a les Terres de
l’Ebre, recentment constituïda.
El seu president és Mateu Piñana.

terres de l’ebre
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Jordà: “l’Estratègia Delta és una aposta sòlida que
uneix coneixement i gestió per evitar la regressió i la
subsidència amb solucions basades amb la natura”
La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
Teresa Jordà i Roura, el delegat
del Govern, Albert Salvadó i el
director dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica a Terres
de l’Ebre, Jesús Gómez, van
presentar a Amposta davant de
representants civils i socials les
principals línies de l’Estratègia
Delta. “Es tracta d’una estratègia
que uneix coneixement i gestió
per evitar la regressió del Delta
i la subsidència amb solucions
basades amb la natura”, va dir
Jordà. La consellera va recordar
que l’estratègia consisteix en un
conjunt d’accions planificades
i calendaritzades a curt, mitjà
i llarg termini, i que suposaran
una inversió d’uns 65 milions.
“No deixarem de lluitar per a
que els sediments arribin al Delta”, va afirmar. Jordà va destacar
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que l’estratègia és el resultat de
l’anàlisi de la situació actual del
Delta de l’Ebre, del diàleg amb
tots els agents implicats i també de la recerca d’experiències
similars a altres territoris. Tot
aquest treball va resultar en una
“estratègia sòlida per protegir
el Delta”, que aborda treballs
en els àmbits de la governança,
de la gestió i de la comunicació
en tres horitzons temporals: a
curt termini (2022-2024), a mitjà termini (2025-2028) i a llarg
termini (fins al 2050). “Sabem
que calen mesures urgents,
però ens cal tenir una mirada
més llarga si volem solucions
efectives”. La consellera, que va
posar en valor tota la labor feta
fins al moment per a la conservació del Delta, va reivindicar
que la Generalitat esdevingui el
catalitzador per a la seva con-

servació, i va manifestar la seva
voluntat de mantenir un diàleg
“honest i àgil” amb tots els ac-

tors socials i ambientals. “L’única manera de protegir el Delta
és anant tots a una”.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural va detallar a Amposta les principals
línies de l’Estratègia Delta, un conjunt d’accions i
mesures calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini
per protegir el Delta

** MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
recupera un centenar d’ossos
de soldats en la zona cremada
de Corbera. L’incendi destapa
part de l’escenari de la cinquena
ofensiva de la Batalla de l’Ebre,
prop de la zona dels Cocons.
** L’ALDEA: la consellera de
Justícia Lourdes Ciuró va visitar
el municipi amb motiu de la
trobada de Jutges de Pau. L’Aldea gràcies a la seua centralitat
geogràfica fou clau per acollir
una trobada d’aquestes característiques amb els jutges i la
consellera. Ciuró va signar el
llibre d’honor de l’Ajuntament,
i es va adreçar als Jutges de
Pau explicant-los la problemàtica amb la llei estatal que posa
en perill la seua faena. Per la
tarda la consellera i l’Alcalde
es van reunir amb membres
de la Cooperativa per tractar
l’actualitat judicial.
** L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA informa que a causa
de l’onada de calor intensa,
avui i demà, l’entrada a les
piscines municipals serà
gratuïta.

El PDeCAT retreu a Pedro Sánchez que no hagi
fet “cap proposta per resoldre el conflicte
polític a Catalunya”

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha recriminat al president espanyol,
Pedro Sánchez, que no hagi fet “cap proposta per resoldre el conflicte polític a
Catalunya” durant el debat sobre l’estat de la nació. Bel també veu “preocupant”
que Sánchez només hagi dedicat “vuit segons” a la carpeta catalana en el discurs
al Congrés i que s’hagi limitat a dir que el diàleg portarà al “retrobament”. “Avui
el govern espanyol ha iniciat una campanya electoral que preveu molt llarga”, ha
conclòs. Des del PDeCAT critiquen les mesures anunciades pel govern de PSOE i
Podem per ser “inconnexes”. En particular, els exconvergents qüestionen la gratuïtat de l’abonament a Rodalies: “Arruïnaran el servei públic de viatgers per carretera”. “Hi ha un cert grau d’improvisació i poca coherència”.
Ferran Bel, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que plantegi “propostes”
per a Catalunya. Durant el debat de política general al Congrés Bel ha reclamat que
es reuneixi la taula de diàleg i ha alertat que “no pot ser un eslògan i dues fotos”.
“És com la fruita, que ha de madurar però que si no la menges al seu moment es
podreix a les mans”, ha advertit, per afegir després que “hi ha poques alternatives”
a la negociació.

www.ebrexperience.cat
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FUTBOL BASE
La plataforma del futbol modest
ebrenc està formada per 18 clubs

SEGONA
CATALANA, LA
MÉS IGUALADA DE
LA HISTÒRIA
Aquesta temporada veurem
una de les temporades més
emocionants de la història,
on hi ha tres grans candidats i altres 8 equips que
donaran guerra. Si hagués
de dir-ho amb una paraula:
igualtat total, més que mai.
Amposta i Tortosa, any
passat eren els gallets i van
ser una decepció. L’Aldeana
va donar la sorpresa i aquest
any ha de tornar a estar al
pòdium dels guanyadors. Els
ascendits Catalònia i Jesús
i Maria s’han reforçat molt
bé. Ulldecona, Móra la Nova
i Ampolla han fet molts bons
equips. Ebre Escola i Remolins-Bitem, la Lliga passada,
eren candidats al descens
i tots dos es van salvar i
aquest any tornaran a donar
guerra. Portem un total de
94 fitxatges a 2a catalana,
una mitjana de gairebé 9
altes per equip. Una barbaritat. Diumenge vaig fer el
súper dossier i anàlisi de 2
catalana que sortirà a principis de setembre, set hores de
treball, moltes dades noves,
100 taules d’estadístiques
d’actualització. Serà l’any
més difícil de fer apostes. Ull
a la dada, si traiem a Jordi
Fabregat, la mitjana d’edat
dels entrenadors és de 37
anys. Són tots uns ‘babys’. Si
la passada temporada va ser
per llençar coets, aquest any
arribarem tots a la lluna.

16000 GRÀCIES
El cap de setmana passat,
els companys de Canal TE,
L’Ebre i Ebresports van publicar la mitjana d’audiència
del programa esportiu Minut
91, a Canal Terres de l’Ebre.
La veritat és que va ser una
sorpresa. Molt agradable
perquè va ser un nou rècord.
16.000 persones de mitjana
és una dada enorme i, a la
vegada, un premi per tots
els que fem el programa. I
a esta xifra cal sumar-li les
visualitzacions del You Tube
de Canal Terres de l’Ebre, per
la gent que ens segueix des
d’altres territoris.
Bé, avui era un divendres
on tenia previstos altres
temes per debatre. Però la
notícia crec que mereixia
este reconeixement. A seguir
treballant en la mateixa línia.
Agrair i valorar el treball de
tots els companys i també la
confiança i fidelitat de tanta
gent, que està ‘enganxada’
a Minut 91. A títol personal,
he de recordar els meus
pares, per tot el suport i els
sacrificis que van haver de
fer al seu moment. Ha valgut
la pena. Seguim creixent.

La setmana passada vam informar que el futbol modest
ebrenc estava en peu de guerra
perquè ‘clubs grans’ del territori els fitxen jugadors del futbol
base. I enguany han estat molts.
I en casos determinats per “anar
a equips de la mateixa categoria
o fins i tot inferior. També vam
informar que estos clubs es reunien esta setmana. I es van reunir. Segons han comunicat són
18 equips que formen la plataforma. “I estem més units que
mai”. I en referència a la Rapitenca, Tortosa Ebre, Amposta i
Formatiu, estan previstes, d’entrada, una sèrie d’accions. Entre
elles, “aquests clubs a partir d’ara
no són benvinguts als nostres
camps. Tenim un grup de what
per intercanviar i buscar partits
entre els equips. Este grup, per la
part dels clubs que ens hem unit,
està parat. I ja sabem que els pares tenen la darrera paraula, però
intentarem que esta vegada estos clubs ens escolten de forma
definitiva. No farem ni amistosos
ni tornejos amb aquests equips
en tota la pretemporada. I més

en un 90% de jugadors formats
al club”. Per la seua part, Robert
Cantó, de la UE Tortosa Ebre,
deia que “és una problemàtica
en la que ens trobem cada any.
Entenc als clubs que ara s’han
unit però jo sempre he dit que si
és per millorar, és comprensible
que els xiquets/es puguin anar a
un altre club. El problema és que
hi ha diversos clubs que volem
aconseguir progressar jugant en
categories preferent i al territori
no hi ha suficients jugadors/es
per poder fer-ho”. De totes formes, Cantó creu que “amb estes
mesures que es volen adoptar,
els que poden sortir perdent són
els xiquets i les xiquetes”. I també aclaria que “penso que no
tots els clubs actuem igual”.
En properes edicions, parlarem
en altres coordinadors implicats.

“No farem ni amistosos
ni tornejos amb aquests
equips en tota la
pretemporada”

Konu (Tortosa) i Cuenca (Ascó) fitxen amb la Rapitenca
La Rapitenca ha fitxat el davanter Konu, que va estar al
Tortosa, i el defensa central
Cuenca (Ascó). Avui s’espera
resposta per la renovació de
Jordi Oribe. A hores d’ara, la
plantilla queda així: Dan i Sebas
(porters), Eric, Panadés, Cuenca, Manel, Guillem Fàbregas,
Andy, Sancho, Àlex Samper,

El Tribunal Català admet a tràmit
el recurs d’impugnació de les
eleccions a la Federació
El Tribunal Català de l’Esport
(TCE) ha admès a tràmit el recurs d’impugnació de les eleccions a la Federació Catalana
de Futbol, celebrades el 22 de
maig passat. Les eleccions les
va guanyar el president sortint,
Joan Soteras, per 26 vots de
diferència sobre Àlex Talavera.
El grup encapçalat per Talavera, Els Clubs Primer, i un tercer
candidat,Juanjo Isern, havien
presentat sengles recursos al
TCE.
El TCE, després d’ estudiar el re-

endavant hi haurà més accions”.
D’altra banda Pepo Reverter,
vicepresident de la Rapitenca i
coordinador directiu del futbol
base del club, explica que “al
final són els pares els que acaben decidint. Si els planteges un
projecte esportiu que els agrada, el xiquet o la xiqueta fitxa.
Si no els agrada, lògicament, no
venen. A la Rapitenca, dins dels
nostres recursos, estem creant
un projecte el més professionalitzat possible, amb entrenadors amb recorregut en el futbol
base i també l’amateur. Este és el
camí per després poder fer captació de joves jugadors/es que
de petits poden decidir on volen jugar a futbol. I entenc que,
com natros, els clubs en general
busquen fer-ho. I al final, com
he dit, són els pares els que decideixen. Per part nostra, és cert
que anem a buscar a xiquets
per altres pobles per fer un futbol base més potent per poder
competir i per poder fer jugadors
per al primer equip que es la finalitat del club i així ho demostrem quan hem pujat a 3a divisió

curs i de recopilar informació
de la mateixa Federació, entén
que hi ha prou possibles irregularitats documentades en
els diferents punts de votació
per valorar la possibilitat d’una
repetició de les eleccions.

El TCE valorarà la
possibilitat de repetir
els comicis després
d’entendre que hi ha
irregularitats

Pachu, Forès, Edgar, Vadillo,
Peque, Omar, Agus, Konu, Guillem Martínez i Yatma. Faran
la pretemporada: Lluís Rovira,
Micula, Oriol, Cristian i Llàtzer (juvenils) i Àlex Martin, Joel
Fernández, Kabil, Enric Rovira i
Gervinho (tots són sub-23). Pedra (Castelló B) es recupera de
la lesió i serà una altra incorpo-

Francesc
Calduch, segon
mister
de la Rapitenca
Francesc Calduch, fins ara
tècnic del Futbol Sala Rapitenc, tornar a l’organigrama
tècnic de la Unió Esportiva
Rapitenca, ara com a tècnic del filial, al costat de Xavi
Marquès. Calduch opinava
que “vaig estar en contacte
amb un club de Tercera però
finalment tot va quedar amb
unes converses. M’il.lusiona
torna al futbol i fer-ho a la
tercera. I també, per agafar
experiència, m’anirà bé ferho com a segon”.

ració. Cristian, porter del filial,
també farà la pretemporada al primer equip. Dissabte
27 d’agost la Rapitenca rebrà
el Tona en la Copa Catalana
amateur. I al dia següent jugarà el Toha. Falta confirmar
data partit de Copa, però ja
com equip de Tercera, contra
el Sant Andreu.

Dani Quesada,
fitxatge mediàtic
per a l’Ulldecona
El davanter faldut Dani Quesada
va ser campió d’Espanya juvenil
amb el Saragossa. Després, va
tornar a l’Ulldecona però va
tenir una proposta per jugar a
Tercera divisió amb l’Acero i va
acceptar-la. Ara estava al Borja
de la Tercera divisió aragonesa.
Dani, amb 22 anys, torna a casa
i serà un fixatge de luxe per un
Ulldecona que s’ha reforçat
molt bé. I està recuperant jugadors locals, a més de Dani,
entre altres, també torna Marc
Fabregat (Tortosa), un defensa
amb molta projecció.
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JUGARÀ AMB L’ALMERIA

CD TORTOSA

ARNAU SOLÀ, UN AMPOSTÍ
DE PRIMERA
L‘Almeria va anunciar el fitxatge, del jove ampostí de 19 anys
Arnau Solà. Arnau es va iniciar
a l’Amposta i sent aleví va jugar
amb la Rapitenca, abans de fitxar amb el Barça.
El futbolista va acabar el seu
contracte amb el Barcelona
després de set temporades a La
Masia.
Arnau és un lateral esquerre que
en edat de Juvenil ha destacat
al filial blaugrana a les ordres
de l’extècnic de l’Almeria, Sergi
Barjuan, havent participat també
en nombroses sessions de treball al primer equip.
Per al seu nou equip, Arnau Solà
“reuneix virtuts tècniques i velocitat per la seua banda costat
natural”. Ha signat un contracte
per a les properes cinc temporades. “L’equip blanc-i-vermell
s’assegura present i futur amb
aquest jugador”.
“Molt content de començar
aquesta nova etapa i amb màxima il·lusió. Gràcies per la
confiança dipositada en mi”, va
escriure el jugador a les seves

xarxes socials amb una imatge
subjectant la bufanda de l’equip
andalús (a la imatge). Arnau
s’afegeix a la llista d’ampostins
que fitxen amb un club de la
primera divisió. Es un orgull per
Amposta i també per les Terres
de l’Ebre. Des de Més Ebre li desitgem sort i que pugue debutar
aviat a l’elit del futbol espanyol.
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Als 19 anys, el
jugador ampostí
fitxa per un club de la
Primera divisió

EL TORTOSA INCORPORA AL
JESUSENC GENÍS ARRASTRARIA
Joaquin Celma ja va anunciar-ho fa unes setmanes i esta
s’ha confirmat. El Tortosa ha
presentat un dels fitxatges importants per la nova temporada. Es tracta del jesusenc, Genís
Arrastraria, que va estar al FC
Ascó a Tercera divisió i va acabar la lliga passada al Catalònia,
pujant de categoria. La seva posició natural és de lateral dret
però amb polivalència defensiva. També va jugar al Reus i va
estar de ben petit al planter del
Tortosa. La seva etapa amateur
comença al Felanitx, seguint al
Manacor, CD Benicarló fins arribar a l’Ascó també de 3a Divisió
i al Catalònia. D’altra banda, pel
que fa a la plantilla, el jugador
Lluís Fabregat és baixa i ha tingut
diverses ofertes. S’ha decidit per
l’Ampolla. També és baixa Marc
Fabregat, que ha fitxat amb l’Ulldecona. Amb totes les baixes, la
plantilla necessitarà de més incorporacions. Finalment, dir que
dijous dia 28 tindrà lloc l’assemblea al CD Tortosa. “S’informarà
sobre el procés de col.laboració

i relacions amb l’Ebre Escola i
es farà la petició d’autorització
perquè la junta pugui iniciar les
negociacions necessàries amb
la junta de l’Ebre Escola de cara
a la possible fusió d’entitats”. Així
mateix, s’informarà de la situació
econòmica i del pressupost per
la campanya 22/23 que ja es va
informar que seria inferior a la
temporada anterior.

L’assemblea
de socis del
CD Tortosa
serà el dia 28

MARIO JAVALOYES DEBUTARÀ A SEGONA CATALANA,
A LA BANQUETA DE L’AMPOLLA
Mario Javaloyes debutarà esta
temporada vinent a la banqueta de l’Ampolla. Tècnic jove,
de 32 anys i que en la passada va començar a la banqueta de l’Amposta, com a segon
de Nando, i va acabar a la del
Tortosa formant part del cos
tècnic de Jordi Fabregat. Un
entrenador de futur i que és
l’aposta de l’Ampolla.
Pregunta: Un nou repte,
com l’afrontes?
R: L’afronto amb molta il.lusió
i moltes ganes. Sóc una persona que penso molt les coses
i ho valoro molt tot abans de
prendre una decisió, després
de varies temporades aprenent
de molt bons entrenadors
m’ha sortit, penso, una molt
bona oportunitat de la qual
espero poder estar al nivell
que es demana en un club així
i aconseguir els resultats que
ens marquem el cos tècnic.
P: Objectiu, els quatre primers a la primera fase?
R: Sense cap dubte, penso
també que serà l’objectiu de
tots els clubs, en primer lloc
perque t’assegura la perma-

nència i en segon lloc perquè
et dona aquella tranquil.litat al
tram final de temporada per
poder marcar-te nous objectius
com a club.
P: Com valores sistema de
competició, lliga de 10 i els
punts sumen i valen per la
segona fase?
R: Penso que tots els clubs, jugadors i entrenadors voldriem
una lliga ebrenca amb 16 o 18
equips, però malauradament
és el format que tenim i al què
ens hem d’adaptar ràpidament.
El fet que es mantinguin els
punts no podem saber si serà
positiu o negatiu, ja que en funció del nivell dels altres equips
i dels equips de Tarragona et
pot acabar perjudicant o beneficiant. Ens podem trobar amb
un grup amb el nivell més baix
on el segon i el tercer tinguin
més punts que el primer de l’altre grup. En aquest cas això no
beneficia. El que si està clar que
aquest sistema premia més la
regularitat que no pas l’anterior.
P: Del Pozo interessa a
L’Ampolla. En general, s’ha
fet un gran esforç per poder

tenir una plantilla el més
àmplia possible, falta alguna cosa?
R: El tema de Del Pozo no està
tancat, si que és veritat que hi
han converses i un possible
interés per les dues parts. Estem contents amb la confecció de la plantilla, tenim jugadors compromesos de fa vàries
temporades al club i d’altres de
nous que han volgut sumar-se
al projecte que iniciem. De totes formes penso que tots els
equips es reforçaran i serà una
lliga molt competitiva.
Pel que fa a noves incorporacions, estem molt contents amb
tots els que tenim, però no tanquem la porta a res. Si surt una
bona oportunitat de mercat es
valorarà i es prendrà la decisió
oportuna per part del club i el
cos tècnic.
P: Serà una temporada molt
exigent, a nivell personal i
per la categoria?
R: Crec que sí. Serà exigent per
la gran lliga en la qual juguem,
on tots els equips ens coneixem i on cada cap de setmana
hi han enfrontaments directes.

Mario Javaloyes, nou tècnic de l’Ampolla.

“Un nou repte que afronto amb
molta il·lusió i moltes ganes”
Pel que fa al tema personal estic molt tranquil, m’he rodejat
d’un molt bon cos tècnic, amb
els quals tinc molta confiança
i des del club ens han donat la
possibilitat de decidir en tot allò
que nosaltres creiem oportú.

Tenim una molt bona relació i
treballarem tots junts per a fer
una molt bona temporada.
Finalment, informar que l’Ampolla incorpora al jove Lluís Fabregat, que estava al Tortosa.
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2A CATALANA.
TERCERA
CATALANA
PLAY OFF

JORDI ROCA: “SEREM COMPETITIUS PER
INTENTAR LLUITAR PER L’ASCENS”
El CD la Cava afronta una nova
campanya a la Tercera catalana
amb la il.lusió de poder competir per les primeres places de la
classificació i estar en la lluita per
l’ascens.
Jordi Roca, mister de la Cava,
informa que “una vegada va
acabar la lliga passada, amb un
bon final pel que fa a resultats, la
prioritat era renovar al màxim la
plantilla. I en esta línia vam treballar. I ho hem aconseguit en
bona part. Per motius diversos,
han hagut algunes baixes i hem
hagut de gestionar els relleus per
compensar-les”. Imanol, Arnau,
Gerard i Sufiane han estat baixa
al club. Per contra, han renovat
el porter Figo, Eloi, Sergi Bel, Adri
Alonso, Monforte, Joel Crespo,
Raül, Aleix Zaragoza i finalment
també Pau Valmaña, que va estar en converses amb el Tortosa
i semblava que no continuaria a
la Cava. No obstant, finalment
seguirà al club blanciblau. Josep
De la Torre, que torna després
d’haver estat al Tortosa, Albert
Ramírez (Ampolla) i Marc Casa-

COMUNICAT
DE FUTBOL
FORMATIU TE
Estimats pares i mares, m’agradaria iniciar aquesta carta donant-vos les gràcies per l’esforç que feu diàriament per a
que els vostres fills i filles puguin practicar el futbol. Abans
que res em presento. Sóc
Juan José Gilabert, president
del Futbol Formatiu Terres de
l’Ebre. Voldria dirigir-me a tots
vatros per explicar el perquè
vam formar aquest club juntament amb l’Edu Albacar, en
un primer moment, i l’Oriol
Romeu posteriorment. He cregut que era necessari escriure
unes paraules per a aclarir quin
era i és el nostre objectiu. Ja fa
anys que a la majoria de pares
i mares us sentia dir que era
una llàstima que no hi hagués
un acord al territori ebrenc per
fer un futbol base potent entre
tots i poder competir a la mateixa alçada que els clubs de
l’entorn de Tarragona i Barcelona. És per això que tan bon
punt vam tenir la possibilitat de
crear Futbol Formatiu, no ho
vam dubtar.

Jordi Roca, mister de la Cava.

nova són les altes que té l’equip
a hores d’ara. S’estan buscant
un jugador més per apuntalar
l’equip i tancar la plantilla. Cal
dir que la majoria de jugadors
que seguiran havien rebut ofertes d’equips de Segona catalana
per poder fitxar. Malgrat això,
continuaran al club.
El CD La Cava ha de tornar a
ser dels equips que han de lluitar per l’ascens. El tècnic Jordi
Roca aclaria que “buscarem ser
competitius per intentar lluitar

per l’ascens. Som conscients de
les dificultats perquè segur que
hi haurà diversos equips en esta
lluita, més algun tapat que s’afegirà. Per tant, com he dit, buscarem ser el màxim competitius i
aconseguir este objectiu, d’estar
al grup capdavanter”.

El davanter Kamen
(Amposta B)
s’incorpora a la Cava

L’OBJECTIU DEL PERELLÓ ÉS
JUGAR A TERCERA CATALANA
La nova junta del Centre d’Esports el Perelló ha estat estudiant competir a Tercera o a
Quarta la temporada propera.
Segons va informar Martí, responsable de la part esportiva
de l’entitat, “ho hem estem
mirant i la situació a hores
d’ara és complicada, principalment en l’aspecte econòmic. Per tant, ho hem analitzat i és cert que s’ha plantejat
jugar a Quarta i començar de
zero, però finalment l’opció
ferma que hi ha sobre la taula
és competir a Tercera catalana amb els jugadors de casa i
sents conscients de les possibilitats econòmique que té
l’entitat en estos moments.
Dimarts tenim una reunió de la
junta i durant la mateixa s’haurà de confirmar”.
Per tant, a hores d’ara, la incògnita de quina categoria jugarà el Perelló sembla desvetllada. Ho farà, si no hi ha res de
nou, a Tercera.
I la idea de la junta és que Molinos sigue el mister.

La nova junta havia
estat estudiant poder
començar de zero
a quarta. Però el
plantejament és
fer-ho a Tercera

“HO VOLEU, HO FEM!”
Quan vam formar el club va suposar un enrenou entre tots els
clubs de les Terres de l’Ebre. Al
veure la serietat del nou projecte, la resposta per part dels
clubs no va ser la unió dels
esforços sinó que tot el contrari. Aquest fet va comportar i
comporta que els equips siguin
cada cop menys competitius ja
que els jugadors de major nivell
estan repartits entre diversos
clubs.
En el nostre cas, estem intentant incorporar als millors jugadors/es. Això no sempre és
possible. Volem que confieu en
natros perquè el Formatiu vol
ser este club potent que esteu
demanant a les Terres de l’Ebre.
Ho podem fer i ho farem.
Hem tingut ja la marxa de dos
jugadores al R.C.D. Espanyol i
un jugador al Levante. Aquest
és un dels motius principals
pels que hem creat el club i ens
enorgulleix enormement. Hem
decidit formar l’Àrea de Metodologia, la qual estarà dirigida
pel mateix Edu, aprofitant l’ex-

periència que amb Bordalàs al
Valencia i l’Oriol, com a jugador en actiu a Anglaterra. Per
treballar el dia a dia i transmetre-ho als nostres entrenadors,
comptaran amb la col·laboració
de tres persones que tenen uns
grans coneixements, els quals
són Albert Arnau, Nando Crespo i Fernando Garcia. De la coordinació i captació es cuidarà

“Tenim la millor
estructura que
podíem somiar i
ara necessitem la
confiança vostra per
a fer-ho possible.
Si vatros voleu,
el Formatiu ho
aconseguirà”

Yago Aguilar Azón, una persona
amb molta experiència al món
del futbol base.
Volem transmetre: hàbits d’entrenament, interpretació del
joc, estratègies operatives, i sobretot, valors.
Tenim la millor estructura que
podíem somiar i ara necessitem
tenir la confiança vostra per a
fer-ho possible. Si vatros voleu,
el Formatiu ho aconseguirà.
Salutacions cordials,
J J Gilabert. President del Futbol Formatiu Terres de l’Ebre.
futbolformatiu@ffttee.es

“Estem intentant
incorporar als millors
jugadors/es. Això no
sempre és possible.
Volem que confieu
en natros perquè
Formatiu vol ser este
club potent que esteu
demanant a les Terres
de l’Ebre. Ho podem
fer i ho farem”
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GRÀCIES

UE RAPITENCA

JOAQUIN CELMA

UN GRUP MOLT COMPETIT

Al 2016, vaig començar aquesta aventura de les anàlisis de plantilles de
cada equip ebrenc. La primera temporada només va ser la foto i un petit
text; un any després el nom tots els
jugadors i per demarcacions i, des de
fa dos temporades, nova estructura:
anàlisi de cada equip i al costat la relació dels seus jugadors. Aquesta secció
seria impossible sense els més de 100
col·laboradors que tinc, entrenadors,
secretaris tècnics, presidents, directius i en algun cas algun personatge
que és el que mana menys al club
però és el que més treballa. A tots un
milió de gràcies. També dir que cada
any em passa més: abans que siguin
oficials alguns fitxatges, jo els tinc ja
ficats a la meva base de dades. El 5
juny encara es jugaven partits de la
segona catalana i 40 dies després ja
tenen vostès les primeres anàlisis de
cada equip i les dades amb fitxatges.
¿Com una persona, i des de Madrid
en un mes i pocs dies, pot fer aquesta
feina? No hi ha resposta. Ni jo mateix
ho sé. Passió, entrega, entusiasme,
bogeria, vitalitat, motivació... Jo sóc
col·leccionista d’anuaris de futbol, des
del més antic, amb el “DINÁMICO”, la
bíblia del futbol que va començar el
1949 i va desaparèixer el 2019. L’anuari Don Balon, que es va iniciar a la dè-

cada dels setanta i va desaparèixer el
2011 i que era l’única revista d’Espanya
de futbol. Als 90 va néixer la Guia Marca, van trigar 20 anys a adonar-se’n
que els feia falta un anuari. I mai no
s’han adonat que no han sabut ocupar el seu lloc, es limiten a equips de
primera divisió, una mica de segona o
a ciutats grans. Hauria de cobrir fins
al futbol regional de cada autonomia
com fan altres publicacions a Europa.
Vendrien exemplars com a rosquilles.
Jo, des de la meva humilitat i la meva
feina constant, els brindo cada any les
dades de les plantilles d’un total de 47
equips i més de mil jugadors. No hi
ha ningú a Espanya que faltant encara moltes setmanes per a l’inici de les
lligues, ja tingui les plantilles de cada
equip. Noto a faltar a la premsa generalista, notícies i secció de fitxatges
i la premsa esportiva hauria de tenir
un desplegable diari de dues pàgines
amb fitxatges de 1a divisió, segona i
altres categories i després diuen que
no hi ha lectors. Jo estic orgullós de
la meva feina és gairebé com pujar a
l’Everest en dos dies. Sóc titànic, explosiu i cada any em sorprenc a mi
mateix. El meu secret és només millorar cada any, aportant noves seccions.
I amb el seguiment que pugui tenir
este treball ja sóc feliç.

CAT M NOVA

PLANTILLA

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

EQUIP CONSOLIDAT
Equip que està consolidat a la segona
Catalana. El seu èxit és que el seu vestidor és una pinya. Dues baixes Roigé i
Cervelló que han marxat a l’Ascó i altres van ser temptats però van preferir
quedar-se. Sis fitxatges i tres de molt
joves. Millor equip que la campanya
passada; totes les seves línies millorades. Mantindran la categoria amb comoditat. El seu crac, Agus, va marcar
16 gols la temporada passada i no la
va jugar completa. En la vinent superarà els vint, ho ha promès al seu míster. Un equip que fa miracles i pensar
que estaven al 2017 a la quarta catalana. Segona temporada d’Ambrós que
va fer una gran feina en la campanya
passada.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories
en les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

2
2
2
2
2
3
4
3
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

6/3
S/F
9
10
2
1
14
10
12

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

9
2
7
5
2
6
5
5
JUV RAPITENCA
JUV ASCÓ
FLIX
4
10
6
3
5
2
6
JUV RAPITENCA
2
5
7
5
CAMARLES
CORBERA

3A DIV 1 CAT/PRE
MARC

DAVID LLAURADO/ROGER MARCO

DAVID LLAURADÓ
DAVID LLAURADÓ
MARC ROMERA
MARC ROMERA
MARC PARRA
MARC PARRA
MARC PARRA
MARC PARRA

JUGADOR

RICARD GINÉ
SERGI FUERTES
ALEIX MUÑOZ
ALEXIS PEDRAZA
GUILLEM FORÉS
JOAN BATISTE
JOAN PIQUÉ
PAU MUÑOZ
ELOI ROVIRA
NIL CAPDEVILA
MARÇAL MASIP
EDGAR OLVERA
EDU LLOP
FREDERIC GINE
JOAN AVANTE
MARC VERNET
SERGI VILA
JOAN BARRUFET
JOSEP MA MAÑE
ANDRES CHIORCEA
JAUME GUIU
YASSINE AYADI
AGUS FORNÓS
MARCEL GUIU
DAVID PÉREZ

2A CAT
7

3A CAT
23

AMBRÓS SEGURA
AMBRÓS SEGURA
AMBRÓS SEGURA
NANDO GARCIA
NANDO GARCIA
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
AMBRÓS SEGURA

4A CAT
13

PLANTILLA

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

Any complicat a la Tercera RFEF amb
molts equips gallets. És la temporada
amb menys equips de la història: 16,
amb la qual cosa poden haver-hi fins
a cinc descensos. La Rapitenca té una
molt bona plantilla, per il.lusionar-se.
Poques baixes: Ivan Vidal, Rosales i
Ferran (Camarles), Del Pozo (Ampolla) i Nogales (Roda). Ull a la dada: dos
entrenadors que van aconseguir cadascun un ascens, Teixidó i Ramon,
no estan al club. Vuit altes, totes amb
molta qualitat. El millor la davantera i
la defensa, el mig camp del camp ha
sofert pocs canvis. Important continuïtat del pulmó ‘Pachu’. Veurem una
altra vegada a la Devesa 1000 espectadors?.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

3D
1 CAT
1 CAT
2 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
3 DIV
3 DIV

1
3
2
17
10
10
12
4
19
8

Dels equips que ha tingut menys baixes de l’11 bàsic, només Ferreres que
marxa Catalònia. Al final va arribar
el premi per aquest equip que fa sis
temporades va quedar campió i no
va ascendir per estar sancionat. És
dels conjunts que té més jugadors del
planter, 12 i amb un Albert que porta
mitja vida, 22 temporades. Equip amb
força per mantenir la categoria de sobres. El seu camp és un fortí i en jugar
a la zona de Tarragona els rivals patien per guanyar-lo. 4 fitxatges de gran
qualitat, dos d’ells han jugat a tercera divisió (Ivan i Gabri) i Humbert a 1
catalana més Robert que va marcar
21 gols amb el Santa Barbara. Mantindran la categoria amb comoditat i
poden entrar al play-off d’ascens.

DAN REVERTE
SEBAS PORTIGLIATTI
ALEIX CUENCA
MANEL SUBIRATS
JOAN SANCHO
ERIC ALARCON
ANDI ALARCON
MARC VADILLO
CARLOS PANADES
GUILLEM FABREGAS
ENRIC ROVIRA
ALBERT PEDRA
YATMA FALL
ALEX SAMPER
DAVID SILVA
PACHU
ÀLEX FORES
EDGAR SAMPER
OMAR OUHADADI
KONU
AGUS OJEDA
GUILLEM NARTINEZ

2A CAT
38

3A CAT
11

4A CAT

BETO
ANTONIO TEIXIDO
RAMON SANCHO
RAMON SANCHO
CAMARERO/GREGORIO/FERRAN
GERMAN INGLÉS/ISAAC
GERMAN INGLÉS/FONT
NANDO/PALLARES
GARCIA SANJUAN/DELFIN
ANTONI TEIXIDÓ
ANTONI TEIXIDÓ

PLANTILLA

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

JUGADOR

4
5
22
2
3
2
ROQUETENC
ASCÓ/CATLLAR
CAMARLES B
3
3
3
5
4
4
4
2
3
JESÚS I MARIA B
AMPOLLA
RAPITENCA
RAPITENCA JUV
2
2
2
2
S BÀRBARA

JUGADOR

MARC MASDEU
SERGI BO
ALBERT TORRES
ÀLEX PÉREZ
RAFA AGUILERA
RAIMON FOSCH
AHMED AIT
HUMBERT MALLAFE
OMAR
SALVA BES
AMINE HAJJJI
JOAB FATSINI
JORDI BORRÀS
JOSEP CASANOVA
MARC LLAMBRICH
PAU MARIN
ROGER SOLA
RONALD MARECOS
ERIC NAVARRO
GABRI VIDAL
IVAN VIDAL
FRANCESC FERRERES
ARNAU PARDO CRISTIAN REGOLF
JONATAN LOPEZ
TONI CALAFAT
ROBERT LOPEZ

3A DIV 1 CAT/PRE 2A CAT 3A CAT 4A CAT
11
6
39
4
MINGO ALCALÀ
LLUÍS FORNÉS
MINGO ALCALÀ
LLUÍS FORNES
MINGO ALCALÀ
DAVID GARCIA
MINGO ALCALÀ
DAVID GARCIA
JUAN JOSE GILABERT
CRISTIAN TORTA
JUAN JOSE GILABERT
JOSE MARI ALIAU
ÒSCAR RODENES
TEIXIDÓ/CHEMA/JOSE MARI
ÒSCAR RODENES
ÀNGEL GARCIA/TEIXIDÓ
ÒSCAR RODENES
JORDI ROJAS/DAVID TORRES
ÒSCAR RODENES
JOSÉ MARI ALIAU

A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

2
4
6
1
4
18
11
2
18

3
BENICARLÓ
ASCÓ
3
3
4
4
2
CASTELLÓ B
AMPOSTA
2
CASTELLÓ B
2
3
2
6
10
2
2
TORTOSA
FORMENTERA
VALLS

FERNANDO GARCIA
FERNANDO GARCIA
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS
RAMON MUÑOZ
RAMON MUÑOZ
RAMON MUÑOZ
RAMON MUÑOZ
RAMON MUÑOZ

SERÀ LA REVELACIÓ?

2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
1 CAT
1 CAT
2 CAT
1 CAT

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

3A DIV 1 CAT/PRE
14
15

UD J I MARIA

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

19

20

CF J CATALÒNIA
PAU, ALEIX I LA GRAN FAMÍLIA
Després de 4 temporades a la tercera catalana, torna a la categoria que li
correspon i clàssica a la seva història.
Només tres baixes importants Cosido, que deixo el futbol després de 13
temporades al club, Cristian Arasa i
Iniesta (Masdenverge). Vuit altes, jugadors de qualitat com Albert Castell,
Samper Isaac o Ferreres. 3 fitxatges
del R-Bitem i el màxim golejador del
filial Bayerri amb 26 gols. El millor fitxatge és la renovació de la seva estrella, Aleix, 40 anys i marca gols com a
xurros, la passada 33 dianes, aquesta
en farà 20 mínim. Pau Alegría ha passat d’entrenar a 4a catalana amb el filial a ser un entrenador d’èxit, primer
any a 3a i campió. Canvis en direcció
esportiva, Marcos serà entrenador de
porters i Pedrola serà segon míster.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15

2
3
3
3
3
2
3
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

1
6
11
3
16
2
13
10

A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories
en les que ha jugat els últims anys. I classificació.

1
S/F
7
17
15
3

3
ALEX ESTORACH
10
ENRIC SEBASTIA
2
ALEX CABALLE
R BÍTEM
BADRERIN BENKIRAN
S BÀRBARA
ALEIX SAMPER
12
MARTI PANISELLO
2
PAU PRADES
3
SERGI ESCODA
GANDESA
ALBERT CASTELL
AMPOSTA
ISAAC CASANOVA
JESÚS I MARIA
JESÚS FERRERES
R BITEM
ALEIX CHAVARRIA
R BITEM
ERIC VILANOVA
13
ALEIX ROBERT
14
LEANDRO ROVIRA
6
LLUÍS ESPINACH
2
YOUNES MOUKSETE
CATALÒNIA B
ALEIX BAYERRI

Aquest club que és una gran família.
Mantindrà la categoria, però haurà de
patir per assolir l’objectiu.
2A CAT
28

3A CAT
12

4A CAT
6

PAU ALEGRIA
PAU ALEGRIA
CHEMA ESTEBAN
JUAN JOSE AGUSTIN/CHEMA
MARIO/FORCADELL /AGUSTIN
NANDO GARCIA
NANDO GARCIA
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

5
TORTOSA
3
4
3
4
7
CATALÒNIA
2
7
7
7
2
7
2
5
2
7
CATALÒNIA
7
3
2

3A DIV 1 CAT/PRE

ENRIC
ENRIC
ENRIC
ENRIC
ENRIC
ENRIC

JUGADOR

PLANTILLA

Aquest equip torna a la tercera catalana, categoria que va perdre fa 4 campanyes. El futbol es va reprendre la
temporada 2016/2017. I amb només
1066 habitants fan un miracle cada
temporada i amb 13 jugadors de la
casa..Segueix tot el bloc de la temporada passada en què van marcar 113
gols i només 38 en contra. I només
3 derrotes. Els fitxatges estrella són
la tornada de dos fills pròdigs locals,
Cristian Arasa i Iniesta, que tornen a
casa després de la seva etapa al Catalònia. El millor fitxatge és la renovació
del míster Cristian Torta que ja porta
dos equips campions en pocs anys.
Es mantindran pel bloc, per les noves
altes i per tenir un míster guanyador.

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

CRISTIAN ROGLAN
CRISTIAN ROGLAN
CINTA QUEROL
CINTA QUEROL
CINTA QUEROL
CINTA QUEROL
CINTA QUEROL
SERGIO OLIVER

MANTINDRÀ LA CATEGORIA

3
4
3
4
3
3
4

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

3A DIV 1 CAT/PRE
2

MASDENVERGE

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

PLANTILLA

MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ

JUGADOR

MARC SUAREZ
MARTI GARCIA
AGUSTI MARTI
CARLES MARTI
CARLES SOLER
JORDI VENTURA
VALENTI MONFORT
DANI INIESTA
CARLOS ISMAEL
ARTURO SAGRISTIA
EDU ALBIOL
EDUARDO ROIG
ERIC BORREGO
JOEL RODRIGUEZ
JOSEP BORRÀS
JUAN CORTÉS
OUSSMANE
PAU TOMÀS
CRISTIAN ARASA
XAVI TOMÀS
ÀLEX CURTO
JORDI ROMEU

2A CAT

3A CAT
18

4A CAT
19

CRISTIAN TORTA
CRISTIAN TORTA
POLEY/CRISTAN TORTA
GERARD CAPERA
TONI SANCHEZ/AITOR
JORDI VALLÉS

esports
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SCER L’AMETLLA PLANTILLA

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

UN EXEMPLE A SEGUIR

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

És un dels equips que està recolzant
més el futbol base i la prova és que
gairebé tots els jugadors del primer
són de la casa. Han marxat 4 bons jugadors, Ionita, Luis Garcia, Amador i
Jack Cid. Però el club aposta cada vegada més per la base i els està donant
fruits: Parellada (19 anys), Joan Salas
18 o Marc Brull 21. Un dels fitxatges
és el retorn de Xavi Fages, jugador estimat a la Cava. S’incorpora Soufiane.
La renovació de Xavi Subirats ha estat més que encertada i ara se li suma
com a segon mister al gran Quintana.
És un equip líder per apostar per gent
de la població i a més té un filial. Se’n
van anar moltes estrelles, però l’aposta per un bloc que cada cop hi ha més
joventut donarà moltes alegries.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

3A DIV

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

La temporada passada va ser una de
les més tristes de la seva història en
baixar a la tercera Catalana. En deu
anys s’ha passat de tercera divisió a
la 3a catalana. L’equip haurà de jugar
en aquesta categoria, tot i que encara
està esperant la resolució del Tribuna
Català de l’Esport per la impugnació
de la darrera jornada del campionat.
Des del 2008, un tècnic no esta dues
temporades seguides. L’últim últim va
ser Jordi Fabregat el 2008. Arriba un
gran míster, Serrano, que va estar a La
Sénia sis brillants temporades. Baixes
important. El millor d’aquesta temporada és la davantera, amb Nico, Becerra i Aleix Vizcarro. Si el Tribunal no
diu el contrari, l’única meta és l’ascens
però adaptar-se a la categoria no serà
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

4/4
S/F
8
8
2
4
16
9
11

3A CAT 4A CAT
32
1

XAVI SUBIRATS
XAVI SUBIRATS
IVAN ROMEU
IVAN ROMEU
J MARIA ROVIRA
SUBI
MARC/ÀLEX CURTO
MARC VILADRAU
BALTASAR CAPERA
NARCÍS LABORIA

PLANTILLA

EL MILLOR FITXATGE, SERRANO

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
1 CAT
1 CAT
2 CAT
1 CAT

2A CAT
21

RAFEL AIXART
RAFEL AIXART
RAFEL AIXART
SERGI QUINTANA
SERGI QUINTANA
SERGI QUINTANA
SERGI QUINTANA
CARLOS PAGÀ
JOEL SOLÉ
JOEL SOLÉ

7
9
8
13
11
14
5
14
7

CF AMPOSTA

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

1 CAT/PRE

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

JUGADOR

ERIK DEVADIP
ERIC SEGARRA
ANDREU GOMEZ
GERARD PARELLADA
HECTOR BENAIGES
XAVI CALLAU
JOAN SALAS
MANEL REVERTER
IVAN BORRAS
ROBERT
JORDI BOYER
MARC BRULL
SERGI CALLAU
ERIC AION
WILIAM GOMZALO
ALBERT BORRAS
XAVI FAGES
JORDI CALLAU
FROILAN MARTI
JORDI LLAÓ RULLO
RAMON PITARQUE
FERRAN PALLARES
ALBERT GORDO
SOUFIANE

2
GANDESA
3
2
9
9
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
8
6
4
7
JUVENIL
JUVENIL
2
CAMARLES
2
6
10
5
JUVENIL
CATALÓNIA
LA CAVA

5
AMPOSTA B
2
AMPOSTA B
LA CAVA
ALDEANA
INACTIVO
3
5
AMPOSTA B
2
2
2
AMPOSTA B
LA SÉNIA
AMPOSTA B

JUGADOR

MANEL VIZCARRO
JOAN MARC MIRO
ADRIA CALLEJA
JULI CRET
ARNAU VALLDEPEREZ
DANI BEL
JONATAN LLORACH
FELIPE GUACHAPA
MARC LOPEZ
IAN ESQUERRE
ÀLEX LOPEZ
JOSEP BECERRA
QUIM CARDONA
ALEIX VIZCARRO
NICO
JOHAN ANDRES

fàcil. A La Cava i al Gandesa els va costar; l’únic avantatge que pot haver-hi és
que aquesta propera temporada poden
pujar dos equips i això és un plus. El millor fitxatge és Serrano, esperem duri i el
deixin treballar. La plantilla no està tancada, falten alguns fitxatges

3A DIV 1 CAT/PRE
14
15

CARLOS GILABERT
CARLOS GILABERT
CARLOS GILABERT
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ

2A CAT
38

3A CAT
11

4A CAT

JUANJO SERRANO
NANDO GARCIA/SANCHO
ALBERT BEL
XAVI CID
JORDI FONT/XAVI CID
ALBERT BEL
BETO
TONI TEIXIDÓ/BETO
TONI TEIXIDÓ
NACHO-GERARD ZARAGOZA

esports
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L’Ametlla: 23è Torneig de
Futbol Platja Sénior

La platja de Pixavaques va ser
l’escenari del 23è Torneig de
Futbol Platja Sénior, organitzat per la Secció Esportiva de
la SCER, on desenes de joves
futbolistes van demostrar el
seu domini amb la pilota a la
sorra i centenars de persones
s’hi van aplegar per seguir la
competició. En total, van ser 9
els equips que van competir en
les diferents categories.
L’equip local, ‘Sóc Tonto Futbol Club’’, va ser el guanyador d’aquesta edició del futbol
platja sènior. Sóc Tonto, Alutec
Delta, Gremlins i La oficina es
van classificar a les semifinals.
En dos partits molt disputats,
Sóc Tonto va guanyar 3 a 2

contra l’Alutec Delta i en l’altre
partit, Gremlins va guanyar a La
Oficina per 4 a 3.
El 3r i 4t lloc es va decidir amb
una ronda de penals entre La
Oficina i Alutec Delta, on La Oficina va ser superior amb 5 penals davant dels 4 de l’Alutec.
Pel que fa a la final va ser apoteòsica i molt emocionant. ‘Sóc
Tonto’ va començar el partit amb
força fent un 3 a 0 i no va ser fins
més tard quan ‘Gremlins’ va començar a marcar, aconseguint
empatar en alguna ocasió. De
fet, la remuntada de Gremlins va
fer que la final hagués d’anar a
la pròrroga per decidir-se 6 a 5
a favor del ‘Sóc Tonto’. Una de
les organitzadores del torneig,

El Tribunal Català
de l’Esport admet
a tràmit les
al·legacions del
CF Amposta
El Comitè de Competició i el d’Apel.lació van desestimar el
recurs de l’Amposta que demanava la impugnació del partit
Vilaseca-R Bítem, de la darrera jornada del play-off.
Llavors vam informar que l’Amposta havia decidit anar al Tribunal Català de l’Esport, el qual la setmana passada va reclamar
les al.legacions del club ampostí.
Ahir dijous, segons va comunicar el club blancinegre, el Tribunal Català de l’Esport va admetre a tràmit les al.legacions de
l’Amposta i, a la vegada, donava uns dies als altres clubs per
presentar les seues.
D’altra banda, el club de la capital del Montsià ha rebut una
notificació que diu que el seu cadet C i l’infantil C no poden
competir en el mateix grup que altres equips del club i, per
tant, estos equips haurien d’anar a jugar a Tarragona.

Fàtima Llambrich, apunta que
ha estat tot un èxit.
A banda dels classificats, també es va premiar al màxim
golejador, Iker Cid, al millor
porter que va ser Erik Devadip
i el millor jugador local, Enric
Salas.
El futbol platja continuarà
aquest cap de setmana amb la
versió junior i el femení.

El futbol platja
continuarà aquest
cap de setmana amb
la versió junior i el
femení

Rècord per a Ferran
de Torres
L’atleta tortosí Ferran de Torres, del Club Atletisme Terres
de l’Ebre, va aconseguir la
medalla d’or per equips, la de
plata en mitja marató i la de
bronze en la prova de 10 km,
al Mundial Màster d’Atletisme
de Tampere.

Calendari segona
catalana
Ja es coneix el calendari de la
Segona catalana.
Primera jornada, 18 de setembre:
Ebre Escola-Ampolla
La Sénia-Aldeana
Camarles-M Nova
R Bítem-Catalònia
Ulldecona-Tortosa
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El Grup Xou Júnior del CP l’Aldea
aconsegueix el subcampionat
d’Europa

El Grup Xou Júnior del CP l’Aldea va proclamar-se subcampió d’Europa a Forlí (Itàlia), amb
la coreografia Monster Road.
Cal recorda que ja van aconseguir el subcampionat de Catalunya el passat mes d’Abril, un
mes després aconseguien el

Campionat d’Espanya celebrat
a Alcoi revalidant el títol un any
més i ara s’emporten cap a l’Aldea el subcampionat d’Europa.
“Grup Xou Júnior sou molt
grans”.
Orgull per l’Aldea i per les Terres de l’Ebre.

L’equip Júnior del Club Twirling
Alfacs, campió d’Europa per
tercer cop consecutiu
Aquest diumenge ha tingut
lloc el cinquè i últim dia de la
competició de la Copa d’Europa 2022 de twirling. El Club
Twirling Alfacs de la Ràpita ha
disputat les finals d’equips i individuals d’estil lliure, on competien les atletes Anastasia Pellisa i Alba Yugueros. Durant el
dia van aconseguir dues medalles d’or i mantenir la 8a posició
aconseguida a la preliminar.
L’equip Júnior s’ha proclamat
campió de la Copa d’Europa
per tercera vegada consecutiva, tota una fita històrica i un
somni fet realitat. Els resultats
aconseguits aquest diumenge

per part del club rapitenc han
estat els següents: Estil lliure
juvenil nivell elit, Anastasia Pellisa: 1a classificada i campiona
d’Europa; .Estil lliure júnior nivell elit:
Alba Yugueros: 8a classificada.
El dissabte, el quart dia de
competició de la Copa d’Europa, es van disputar les finals
de les modalitats de Grups Artístics, Solos Tècnics i Parelles.
Les i els atletes van aconseguir
molt bones posicions a les finals, obtenint vuit medalles,
tres de les quals d’or, quatre de
plata i una de bronze.
Notícia d’Imagina Ràdio
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gastronomia

SUQUET
DE PEIX

INGREDIENTS (4 RACIONS):
• 1 1/2 kg de peix de roca o peix
blanc (escórpora o congre, rap,
rafet, rèmol...)
• 1 kg de patates (velles i de
bona qualitat, Kennebec o similars)
• 2 o 3 alls,
• 1 tomàquet gros
• 1 pebrot verd (opcional)
• oli, sal
• aigua (originàriament aigua
de mar; ara ja es troba envasada per a usos culinaris)
• 1 tassa grossa d’allioli o 1 picada (pinyons, ametlles, pa fre-

git o carquinyolis, alls, julivert,
safrà)

PREPARACIÓ
En una cassola i en fred, poseu-hi
les patates pelades i esqueixades
a trossos (esberlant-les amb el
ganivet i seguint fent pressió,
sense tallar; això té la funció de
dispersar el midó i lligar la salsa),
el peix net i fet a talls o rodelles
gruixudes, el pebrot (optatiu) fet
a trossos petits, els alls llescats i el
tomàquet a trossos, sal, oli i aigua
que a penes cobreixi (1 plat soper
per persona, no més!). Poseu-ho

a foc viu, sense tapar, durant 20
minuts. Uns 5 o 7 minuts abans
de treure’l del foc i hi poseu la
picada, i en el moment d’apagar el foc tireu-hi una morterada d’allioli deixatada amb suc
de cocció (allioli negat) tot sacsejant una mica la cassola a fi
que es barregi tot plegat. Es pot
deixar reposar uns 5 minuts,
però no el deixeu reposar més.
Bon profit!
* Suggeriment: hi podeu posar,
per donar-hi més gust: crancs,
cigales, escamarlans, galeres,
gambes o musclos.

LLOCS DE RECOLLIDA MATERIAL PER HOSPITAL MATERNINFANTIL SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
(mantes, pastes i raspall de dents, roba i calçat infantil, ordinadors, bolígrafs...)
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

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?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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AMPOSTA
CRIS

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA
RICO
40 AÑOS

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:

Tens ganes d’estiu
i de diversió.
Augment del to
vital. El Sol conjunt
a Mercuri a Casa IV
afavoreix els tràmits
relacionats amb la
llar i els canvis de
domicili.

Algú de la família
pot qüestionar-te,
però no entris en
el seu joc. Venus a
Casa III afavoreix
els passejos i les
xerrades interessants. Interès en la
lectura.

Mercuri transita la
teva Casa II. És un
temps per pensar
en assumptes materials, per trobar la
manera de guanyar
més diners i també
més seguretat en
tu mateix.

Venus al teu signe
afavoreix nous
contactes i relacions
amoroses. S’obren
algunes portes al
sector professional,
però no acceptis
qualsevol contracte.
Valora’t.

Amb Mercuri a
Lleó, si estaves
callant alguna cosa
que et bull dins, ara
ho expresses, peti
qui peti. Venus per
Casa XII inclina a
gaudir de moments
de solitud.

Si havies perdut
l’esperança, veus
altres opcions que
no havies contemplat i t’animes.
Amb Mercuri per
Casa XII tens la
intuïció a flor de
pell. Fes-li cas.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

La prudència serà
la millor companya,
no expliquis els
teus projectes a
segons qui. Una
visita a la natura,
t’ajudarà a desconnectar de les
tensions diàries.

Si passes per un
moment delicat,
confia en un bon
un amic i conta-li
el que sents. No
t’ho guardis a dins.
Venus per la Casa
VIII pot portar
ingressos extra.

Venus per Casa VII
pot portar persones
interessades en tu
en l’àmbit sentimental. Si estàs
fent tràmits amb la
justícia, les coses
sembla que es posen a favor teu.

Pots viure un
moment de tensió
sexual amb algú del
teu entorn laboral. Si
hi havia una xerrada
pendent amb la
parella, es donen
facilitats per arribar a
acords.

Amb Venus a la
Casa V, t’enfoques en les coses
boniques de la vida
i en la diversió. Si
no tens una relació
sentimental, és un
bon trànsit per a
l’enamorament.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
El sector professional es veu beneït
per Venus i si tens
un negoci propi,
comences a veure’n
els fruits. Pots
rebre un missatge
que canviarà el teu
futur.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

DIARI MÉS EBRE • divendres 15 de juliol / 2022

anunci

