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Informe favorable per 10 anys més 
de Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre
El Dr. Joan Rita, membre del Comitè científic del programa MaB, ha 
visitat les darreres setmanes diversos espais i empreses acreditades 
de la Reserva de la Biosfera per valorar les actuacions dutes a terme 

durant aquests primers deu anys. “Ha notificat que l’informe és 
favorable i, per tant, ens dona certa seguretat que tindrem Reserva 

de la Biosfera durant 10 anys més”.
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PERDRE TERRITORI ÉS DESAPARÈIXER

Grans i petits 
esdeveniments 

unificadors, com és el cas 
de la recent Via Verda del 
Delta de l’Ebre no només 
fan bé individualment, sinó 
que contribueix al benestar 
col·lectiu cultivant el 
sentiment de pertinença a un 
territori..
El nostre territori ha d’enllaçar 
les quatre comarques, sense 
crear fronteres imaginàries, sinó 
per un principi d’identificació. 
Cal apostar, per exemple, per la 
marca  EbreBiosfera  que pretén 
donar visibilitat i valors afegits 
al territori i que reforça el sen-
timent de pertinença dels ciu-
tadans i l’orgull pel model de 
territori. En les societats ano-
menades tradicionals, el terri-
tori no es defineix per un prin-
cipi d’apropiació, sinó per un 
principi d’identificació. Perdre el 
seu territori és desaparèixer. Ens 
hem d’allunyar d’aquesta èpo-
ca, encara recent, on la diver-
sitat de percepcions es reduïa 

d’una manera  caricatural  a una 
oposició entre uns blocs, unes 
poblacions, unes ideologies i 
uns sistemes econòmics i soci-
als diferents, perquè el veritable 
problema del conflicte no són 
els ciutadans ni ciutadanes. Això 
ja és passat i aquesta tendència 
a la fragmentació dels territoris 
ja està superada per la globalit-
zació, que es veu afavorida pel 
desenvolupament de les comu-
nicacions. Això em fa pensar en, 
per exemple, La Cambra de Co-
merç. Les cambres de comerç 
són institucions públiques cons-
tituïdes a ciutats que a més de 
defensar els interessos generals 
del comerç, indústria  i/o  na-
vegació dona serveis d’asses-
sorament  jurídic, econòmica i 
tècnica i altres serveis com do-
cumentació i formació. Aquí te-
nim una cambra de comerç que 
s’anomena: Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa..., de Tortosa? Som 
Terres de l’Ebre! Això fa que els 
comerços,  indústries  i nave-

EDITORIAL

gació de la Terra Alta i Ribera 
d’Ebre formen part de la Cambra 
de Comerç de Reus... Per què? 
Recordo lo que em va dir un dia 
un alcalde d’una petita pobla-
ció de la Ribera d’Ebre que en 
aquell moment també tenia un 
càrrec important al seu Consell 
comarcal:  “No em sento de les 
Terres de l’Ebre, de fet, si hages 

d’anar  a urgències a l’Hospital, 
aniria a Reus, per proximitat i in-
fraestructures. Tenia raó? Possi-
blement, i després dels anys en-
cara intenta surti a la foto quan 
es parla de territori i de les Terres 
de l’Ebre. No fragmentem, UNIM 
perquè  com  més esforços  fés-
sim  en  comú, més guanyarà el 
poble i el territori.

CALEN 40.000 DONANTS DE SANG PER ATENDRE
ELS MALALTS AQUEST ESTIU

Tots els dijous podeu 
donar sang a l’HTVC. 

Es calcula que entre juliol i 
agost caldran 40.000 dona-
cions per donar resposta als 
tractaments dels malalts. És 
per això, que des del Banc de 
Sang engeguem la campa-
nya d’estiu amb un centre de 
trucades on cares conegudes 
com la televisiva Ares Teixidó o 
el Màgic Andreu trucaran do-
nants per agrair-los el seu gest 
altruista i animar-los a donar 
sang o plasma.
Un estiu amb menys donaci-
ons de l’habitual
Amb el lema “Viu i fes viure” re-
cordem que, tot i les vacances, 
els pacients continuen neces-
sitant sang per als seus tracta-
ments. Avui disposem d’aquest 
component per als següents 5 
dies, quan l’òptim és tenir-ne 

per a 8.
Enric Contreras, director assis-
tencial, 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 pa-
tint 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 ober-
tes 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 tin-
gui 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.gen-
cat.cat  es poden consultar 
el lloc més proper on donar 
sang.
Les persones que tinguin pre-
vist un viatge, poden consul-
tar prèviament el web  www.
donarsang.gencat.cat/viat-
ges  per comprovar si hi ha 
algun impediment per donar 
sang un cop s’ha tornat.



3DIARI MÉS EBRE • divendres 22 de juliol / 2022en portada
 MÉS NOTÍCIES

EL GOT DE LA 
FESTA 
La Festa del Renaixement de 
Tortosa incorpora el Got de la 
Festa, 100% sostenible i fet 
amb clofolla d’arròs del Delta.
Se n’han fabricat 40.000 uni-
tats, que es podran adquirir a 1 
€ a les tavernes i establiments 
de la Festa, i que permetran 
reduir els residus generats.

PUNT LILA A LA 
PLAÇA DE LA 
IMMACULADA  
La Festa del Renaixement de 
Tortosa disposarà d’un punt 
lila, que estarà ubicat a la plaça 
de la Immaculada, al barri de 
Remolins. Es tracta d’un servei 
que vol oferir un espai segur 
a les persones que puguen 
haver-se sentit assetjades 
d’alguna manera durant la 
celebració. Allà, una psicòlo-
ga formada en esta matèria 
oferirà atenció a les persones 
que s’hi adrecen, donant-los 
la possibilitat d’accedir a un 
espai discret on poder explicar 
la situació, que puguen ser es-
coltades i que reben el suport 
i els suggeriments necessaris 
en cas que es produïsca alguna 
d’estes situacions. 
Tant l’alcaldessa de Torto-
sa, Meritxell Roigé, com la 
regidora d’Igualtat, Dolors 
Bel, han insistit que es tracta 
d’un servei que vol tindre 
caràcter preventiu. El punt 
estarà disponible entre les 24 
h i les 7 h i la ubicació se situa 
a la proximitat dels punts on 
la festa s’allarga més hores 
durant la nit.

Tortosa celebra la 25a Festa 
del Renaixement

La ciutat tornarà a rememorar 
l’esplendor del segle XVI amb 
una seixantena d’espectacles 
fixos i itinerants i amb la presèn-
cia de companyies internacio-
nals. Del 21 al 24 de juliol, Tor-
tosa podrà celebrar finalment 
la 25a Festa del Renaixement. 
L’edició estava prevista al 2020, 
però va quedar ajornada durant 
dos anys per la situació derivada 
de la pandèmia.
La festa de recreació històri-
ca de Tortosa torna amb més 
embranzida, en el seu format 
habitual i amb més propostes 
que les anteriors edicions: “Vo-
lem anar més enllà i fer la fes-
ta grossa, amb espectacles de 
molt de nivell. Ens fa molta il·lu-
sió poder fer l’edició d’enguany 
de la Festa, perquè des del 2019 
no l’hem pogut celebrar com la 
coneixem i perquè a més és una 
edició d’aniversari. Vam voler 
posposar-la fins que la situació 
fos més favorable, perquè pen-

sàvem que els 25 anys han de 
lluir i per això no es podien fer 
en un marc de restriccions”, ha 
explicat l’alcaldessa, i Procura-
dora en Cap, Meritxell Roigé.
La nova plaça de la Catedral 
s’estrena com a espai de la Fes-
ta i hi tindrà força presència: no 
només perquè per allà hi pas-
saran totes les companyies i 
espectacles que estos dies vol-
taran per Tortosa, sinó perquè 
també acollirà un espectacle de 
falconeria i projectarà els pri-
mers tastets de les projeccions 
audiovisuals (mapatge) a sobre 
de la façana principal de la Ca-
tedral.
Ximo Rambla i Núria Mora són 
els presentadors de l’acte inau-
gural i el pregó. 
A la imatge inferior, l’alcaldessa 
va conversar dimarts amb els 
presentadors de l’acte inaugural 
de la Festa, per recordar com 
van ser les primeres edicions.
(foto: Setmanari L’Ebre)

RECREACIÓ HISTÒRICA

La ciutat torna a rememorar l’esplendor
del segle XVI amb una seixantena d’espectacles 

fixos i itinerants i amb la presència de 
companyies internacionals. 
Des d’ahir i fins diumenge
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Les subvencions per al finança-
ment d’actuacions a les reser-
ves de la biosfera de Catalunya 
van destinades a actuacions 
de: Conservació i gestió de 
la biodiversitat i dels recursos 
naturals, com la conservació 
d’hàbitats terrestres i espècies, 
inclosos inventaris de fauna i 
flora, la restauració d’ecosiste-
mes degradats i inversions en 
la creació i la millora de petites 
infraestructures encaminades a 
una millora ambiental per afa-
vorir la conservació de la bio-
diversitat i l’eliminació i control 
d’espècies exòtiques invasores, 
o l’adequació de línies elèctri-
ques per evitar impactes paisat-
gístics i sobre la biodiversitat, la 
millora de la connectivitat i fo-
ment d’infraestructures verdes, 
entre d’altres. També aquelles 
actuacions de millora de la go-
vernança en reserves de la bi-
osfera; el foment del desenvo-
lupament sostenible; el suport 
a la sostenibilitat del turisme, la 
millora del patrimoni cultural i 
del paisatge, com la senyalit-
zació d’infraestructures i punts 
d’interès o la creació d’experi-
ències d’ecoturisme i implan-
tació de sistemes de certifica-
ció de sostenibilitat; mesures 
de suport al maneig agroeco-
lògic i forestal sostenible dels 
recursos naturals i posada en 
valor dels coneixement, que 
promoguin l’eficiència dels re-
cursos i d’una economia baix 
en carboni, com la conservació 
de varietats locals, oliveres i oli-
verars monumentals, la poten-
ciació de l’agricultura ecològi-
ca i el foment de la ramaderia 
extensiva entre d’altres.

Subvencions

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha presidit una nova Comissió 
executiva de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre, 
en què s’ha valorat l’estat de les 
accions engegades.
En aquest sentit, el president del 
Consorci de Polítiques Ambien-
tals de les Terres de l’Ebre (CO-
PATE), Xavier Faura, ha explicat 
que “després de la revisió que el 
Dr. Joan Rita, membre del Co-
mitè científic del programa MaB, 
les darreres setmanes a diversos 
espais i empreses acreditades 
de la Reserva de la Biosfera per 
valorar les actuacions dutes a 
terme durant aquests primers 
deu anys ens ha notificat que 
l’informe és favorable i, per tant, 
ens dona certa seguretat que 
tindrem Reserva de la Biosfera 
durant 10 anys més”. Un cop ra-
tificat aquest informe pel Comitè 
espanyol del programa ‘Men anb 
Biosphere’ de la Unesco, s’ele-
varà a París per a què també el 
ratifiqui.
Al mateix temps, es treballa per 
demanar també l’ampliació de la 
Reserva de la Biosfera als 7 mu-
nicipi de les Terres de l’Ebre que 
no hi estan inclosos, així “un cop 
tinguem ratificats els propers 
deu anys, demanarem l’amplia-
ció de la Reserva de la Biosfera 
als termes municipals no inclo-

Informe favorable per 10 anys més de Reserva 
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre

sos, objectivitzant els espais que 
puguin entrar en els paràmetres 
de reserva, com podrien ser els 
espais de la Xarxa Natura 2000”, 
ha explicat Xavier Faura.
D’altra banda, el delegat del 
Govern ha explicat que “el mes 
de setembre el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural obrirà la convo-
catòria de les subvencions per 
al finançament d’actuacions a 
les reserves de la biosfera de 
Catalunya, que són les Terres 
de l’Ebre a qui ens corresponen 
1’1 milions i uns 700.000€ per 
a la del Montseny”. En concret, 
aquestes subvencions s’inclouen 
en el Pla de recuperació, trans-
formació i resiliència dels fons 
Next Generation de la Unió Eu-
ropea i van adreçades als òrgans 
de gestió de les reserves com el 
COPATE; els ajuntaments i d’al-
tres entitats locals, com man-
comunitats, consorcis, confra-
ries de pescadors, etc.; també 
aquelles associacions, entitats 
de custòdia del territori i ONGs; 
agrupacions empresarials, autò-
noms i empreses amb activitats 
a la Reserva de la Biosfera i alho-
ra universitats i entitats d’inves-
tigació. 
Les subvencions van destinades 
a actuacions de: Conservació i 
gestió de la biodiversitat i dels 
recursos naturals.

Les actuacions s’hauran de re-
alitzar dins els límits de l’àmbit 
de la Reserva de la Biosfera i les 
entitats sol·licitants han d’haver 
operat un mínim d’un any des 

del dia de la presentació de la 
sol·licitud de subvenció. i han de 
ser actuacions directament vin-
culades a l’instrument de planifi-
cació i/o gestió.

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó i el president del 

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Xavier Faura.

ELS REGUERS I VINALLOP

El pròxim curs escolar co-
mençarà amb dos noves llars 
d’infants municipals a Tortosa. 
A partir del setembre, els po-
bles dels Reguers i de Vinallop 
oferiran este servei per a in-
fants d’entre 1 i 3 anys. D’esta 
manera, el municipi ampliarà el 
nombre de llars d’infants muni-
cipals, i s’afegiran a les ja exis-
tents a les tres EMD de Tortosa: 
Jesús, Bítem i Campredó.
Es tracta d’un servei cofinançat 
entre l’Ajuntament de Tortosa i 

Estrenaran dos noves llars 
d’infants municipals a partir 

del setembre
el departament d’Educació de 
la Generalitat que té com a ob-
jectiu reforçar les escoles rurals 
dels dos pobles més menuts 
del municipi.Este dilluns, l’alcal 
dessa de Tortosa, Meritxell Roi-
gé, ha donat a conèixer els de-
talls d’este noves llars d’infants 
acompanyada de l’alcaldessa 
dels Reguers, Esther Vidal, i l’al-
calde de Vinallop, José Antonio 
Estíbalez, els quals han agraït les 
gestions fetes per l’alcaldessa de 
Tortosa i per l’Ajuntament.

Judici per 
l’accident de 

Freginals
La vista oral del judici per l’ac-
cident d’autocar a l’AP-7 a Fre-
ginals, que va deixar 13 víctimes 
mortals i 26 més de ferides la 
matinada del 19 de març de 
2016, s’allargarà durant uns dos 
mesos i mig. La titular del jutjat 
penal número 1 de Tortosa, ha 
convocat totes les parts el 15 de 
setembre a una reunió per acor-
dar la data concreta d’inici de la 
vista oral davant la complexitat 
per la multiplicitat d’acusacions 
particulars i perjudicats, amb do-
micilis en 26 països diferents ar-
reu del món. A la banqueta dels 
acusats s’hi asseurà el conduc-
tor, Santiago R, per qui Fiscalia 
demana 4 anys de presó.

NOU HOSPITAL 

La Plataforma per un Nou Hos-
pital a les Terres de l’Ebre vol 
traçar una estratègia conjun-
ta amb els diputats ebrencs al 
Parlament per a incloure una 
partida generosa dins els Pres-
supostos 2023 de la Generalitat 
per a la construcció d’un nou 
centre. És per això que, en data 
d’aquest dilluns, polítics i inte-
grants de la plataforma s’han 
reunit per a avaluar quina és la 
millor manera de presentar les 
signatures ciutadanes recolli-

La Plataforma recull 
25.000 firmes per a la creació 

del nou centre
des. N’han aconseguit un total 
de 25.000 en els darrers mesos 
i ara, en una primera presa de 
contacte, les quatre formaci-
ons (Esquerra Republicana, En 
Comú Podem, Socialistes i Units 
per Avançar i Junts per Catalu-
nya) s’han compromès a avaluar 
com les faran valer i, a poder ser, 
l’estratègia per a fer-ho conjun-
tament. És per això que s’han ci-
tat novament al mes de setem-
bre per a crear una comissió. 
(Notícia d’ebredigital.cat)

Acció Climàtica presentarà al setembre la 
convocatòria d’ajuts per al finançament 

d’actuacions de l’àmbit de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre
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** VESTITS DE PAPER. El 
Concurs de vestits de paper 
d’Amposta celebra 50 anys 
amb un esdeveniment propi. 
Dissabte 23 de juliol (22 h), Plaça 
de l’Ajuntament.

** SERVEIS SOCIALS intensifica 
les accions d’acompanyament 
a la gent gran per mitigar els 
efectes de l’onada de calor.
Entre les noves mesures hi ha 
l’ampliació del servei d’àpats 
a domicili, la intensificació de 
l’acompanyament o el nou 
horari del Casal Cívic Ruiz 
Salgado.
** 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 té prop de 700 
empreses i comerços en actiu 
a peu de carrer. El cens de 
l’activitat comercial urbana 
d’Amposta servirà per treballar 
polítiques per a l’enfortiment 
comercial de la ciutat.

CREU DE SANT JORDI OBRESSOCIETAT

Artista 
multidisciplinària i 

activista pels drets de 
les dones, Chordà ha 
estat distingida amb 
la Creu de Sant Jordi

29.000 euros 
en ajuts 

a entitats 
socials

La Junta de Govern Local de 
dilluns, ha aprovat el pagament 
de 28.966,56 euros en sub-
vencions a  12 entitats socials 
d’Amposta que treballen per 
fer visibles col·lectius de per-
sones desfavorits o afectats 
per malalties o problemàtiques 
socials i sensibilitzar la pobla-
ció envers aquestes. La finalitat 
de les subvencions de caràcter 
anual és la de fomentar i donar 
suport a la realització, per part 
de les entitats socials, d’activi-
tats, actuacions i conceptes de 
caràcter social, preferentment 
aquelles adreçades a l’atenció 
de persones amb una proble-
màtica social, així com a la re-
alització d’activitats d’atenció 
sanitària i social o al manteni-
ment d’infraestructures i, entre 
altres, a l’adquisició de material 
per a dur a terme els projectes.

Mari Chordà Recasens, 
pregonera de les Festes Majors

Mari Chordà Recasens serà la 
pregonera de les Festes Majors  
d’Amposta. Amb una trajectòria 
referent, l’artista i activista am-
postina ha deixat empremta en 
camps com l’art, la poesia, la 
pintura i l’escriptura. 
“Era de justícia que Mari Chordà 
fos pregonera de les Festes Ma-
jors; encara més enguany que 
se li ha atorgat la Creu de Sant 
Jordi, que és el màxim reconei-
xement que una persona pot 
rebre de part de la Generalitat”, 
deia l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, tot afegint que “és la 

forma que tenim des de l’Ajun-
tament de reconèixer la tasca 
artística i activista de Chordà”. El 
pregó serà el pròxim 13 d’agost 
(20 h) a la plaça de l’Ajuntament.

Reurbanització 
del passeig del 

Canal
L’Ajuntament d’Amposta inverti-
rà 245.609 euros en la reurba-
nització del passeig del Canal, 
des del carrer Mestre Sunyer 
fins a l’inici del passeig del Ca-
nal Marítim. Una actuació que 
està finançada amb 139.929 eu-
ros dels Fons Next Generation. 
“A més de la millora del ferm, la 
construcció de voreres i la mi-
llora de l’accessibilitat al Pont 
de Pedra, unes accions molt 
reclamades per la ciutadania, 
l’obra també inclou la creació 
d’un carril bici que donarà se-
guida al que ja hi ha al passeig 
del Canal Marítim”, explicava 
l’alcalde, Adam Tomàs, qui afe-
gia que “mitjançant aquest nou 
tram de carril bici continuem 
connectant els principals punts 
de la ciutat”. L’execució es va 
aprovar a la Junta de Govern 
Local a favor de l’empresa Ser-
videl i està previst que es realitzi 
en un termini de quatre mesos.
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DELTEBRE

La policia espanyola ha detin-
gut a Deltebre tres persones 
com a presumptes integrants 
d’un grup organitzat que es 
dedicava a revendre cotxes 
d’alta gamma importats d’Ale-
manya després d’haver mani-
pulat el comptaquilòmetres. 
Se’ls atribueixen els presump-
tes delictes continuats d’estafa 
i falsedat documental amb uns 
75 perjudicats. La investigació 
va començar arran la denúncia 
d’un ciutadà de Pamplona per 
la suposada manipulació del 
dispositiu d’un vehicle adquirit 
en un establiment de Deltebre. 
El comerç estava especialit-
zat en vehicles d’ocasió d’alta 
gamma que venien d’Alema-
nya. El grup s’hauria dedicat 
a “afaitar els quilòmetres”, re-
duint-los una mitjana d’entre 
100.000 i 300.000 abans de la 
venda. (ACN)

FESTIVAL CAMPREDÓ

Revenien cotxes 
d’alta gamma 

importats 
d’Alemanya 
en els que 

“afaitaven els 
quilòmetres”

La Via Blava celebra la seva sisena edició posant 
en valor els atractius del territori

Demà dissabte dia 23 de juliol 
es celebra una nova edició de 
la Via Blava: de l’arròs al vi, una 
activitat nàutica que organitza 
el Club Nàutic de Riumar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Deltebre, l’Ajuntament de 
Tortosa, l’Ajuntament de Beni-
fallet, la Cambra de Comerç de 
Tortosa i l’IDECE.
Al Port de Deltebre s’ha ce-
lebrat la roda de premsa de 
presentació de la ruta, que en-
guany compta amb un cente-
nar de participants i amb una 
vintena d’embarcacions inscri-
tes, malgrat que resten obertes 
fins el mateix dissabte abans 
d’iniciar l’activitat. 
La ruta, que comença a Riumar, 
farà una aturada a Tortosa, en 
el marc de les Festes del Re-
naixement per visitar la ciutat, 
també a Benifallet per gaudir 
de les Coves Meravelles i fer un 
tast de vins i de caves i, final-
ment, es clourà amb un dinar a 

la Catedral del Vi de Pinell de 
Brai. 
A l’acte de presentació van ser-
hi presents l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler; el president del 

Club Nàutic de Riumar, Juanvi 
Barbas; el tinent d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Tortosa, Sisco 
Pepió i  la directora de les Co-
ves de Benifallet, Anna Doliu. 

Des de Riumar, passarà 
per Tortosa i Benifallet i 

acabarà al Pinell  

TIVENYS
Localitzen 
els nivells 

fundacionals 
del poblat ibèric 

de l’Assut 
La campanya d’excavacions 
d’aquest juliol al poblat ibèric 
de l’Assut de Tivenys ha permès 
localitzar els nivells fundacio-
nals de l’assentament. L’actu-
ació ha acabat amb la confir-
mació que la primera ocupació 
va ser a inicis del segle VII ANE 
(Abans de la Nostra Era). Els 
treballs al sector del sistema 
defensiu i als àmbits A5 i A6 de 
l’excavació han permès confir-
mar la datació, de tal manera 
que els arqueòlegs del grup de 
recerca GRESEPIA afirmen que 
s’ha complert un dels objectius 
per a aquest estiu. Alhora han 
identificat el que consideren 
l’última fase d’ús del poblat, 
que daten al segle II ANE. Més 
tard, de l’any 80 al 70 ANE, va 
haver-hi una petita ocupació 
durant una guerra civil romana.

El dissabte, la companyia Haa 
Collective va tancar l’edició 
2022 del festival Deltebre Dan-
sa amb l’espectacle PICADERØ. 
Els espectadors van omplir les 
gairebé 900 localitats de la 
carpa de circ ubicada al Parc 
del Riu de Deltebre i van poder 
gaudir d’una experiència trans-
disciplinària, que combinava 
arts visuals, circ i dansa. Així, es 
van tancar 13 nits d’espectacles, 
que van reunir més de 8.000 

El Deltebre Dansa tanca una 
edició amb més de vuit mil 

espectadors

espectadors, amb una ocu-
pació mitjana del 70% i quatre 
nits amb entrades esgotades: la 
Nit Inaugural, la Nit Solidària i 
del Circ, l’Open Stage Night i la 
cloenda. “Estem molt contents 
perquè després de dos anys 
hem pogut reprendre totes les 
activitats. Hem aconseguit que 
els espectadors tornin a omplir 
la carpa”, va explicar el ballarí i 
coreògraf Roberto Olivan, di-
rector del festival.

Campredó celebra les seves 
festes majors del 2022, des 
d’avui i fins al dia 30 de juliol. 
Aquestes es dividiran en tres 
temàtiques diferenciades, les 
quals apostaran, sobretot, per 
la cultura, un dels sectors més 
damnificats de la pandèmia, i 
la disbauxa, amb activitats per 
a tots els públics i gustos; ac-
tes de dia, de nit i programació 
jove. Entre les més destacades 
hi haurà un concert del grup 

Des d’avui i fins el dia 30 de 
juliol, festes majors

valencià La Fúmiga, l’especta-
cle ‘L’home orquestra’ de l’hu-
morista Peyu, nits de ball amb 
orquestres com Cimarrón, la 
Junior’s, Atalia o Himalaya, la 
nit de presentació de pubilles i 
hereus o actes taurins.
D’altra banda, al Casal Francesc 
Llop, situat a l’ EMD de Cam-
predó, es va inaugurar l’exposi-
ció “Murs amb records, memò-
ria del silenci”. La mostra estarà 
exposada fins al 30 de juliol.
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CAMARLES L’AMPOLLA

Activitats del pròxim cap de 
setmana a l’Ampolla. Avui, 
demà i diumenge, de les 19 a 
les 21 hores, al Saló Parroquial, 
es podrà visitar l’exposició Pin-
tures de Teles, a càrrec d’Esther 
Jové i alumnes. La inauguració 
serà avui divendres, a les 19 
hores. L’exposició està organit-
zada per l’Associació de Dones 
de l’Ampolla.
Demà dissabte, durant tot el 
dia, a la platja de les Avellanes 
de l’Ampolla, es disputarà el X 
Torneig de Tenis Platja Ciutat 
de l’Ampolla. Hi competiran 
tres categories: sub14, amateur 
masculina i amateur femenina. 
També demà dissabte, de les 
18 a les 21 hores, a la zona de 
vianants de la plaça Catalunya 
de l’Ampolla, hi haurà una nova 
edició d’artesania al carrer. 
Així mateix, demà dissabte 23 
de juliol, a les 23 hores, al port 
pesquer de l’Ampolla, hi haurà 
un concert d’havaneres a càr-
rec del grup Son de l’Havana.

X Torneig de 
Tenis Platja 

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre i els ajuntaments d’Alfara, 
Aldover, Benifallet, Paüls, Ti-
venys i Xerta, amb el suport de 
la direcció general de Joven-
tut, posen en marxa el projec-
te ‘Arrelant, joves que activem 
lo nostre territori’. Una inicia-
tiva que uneix els sis munici-
pis d’interior i vora l’Ebre més 
petits de la comarca per tal de 
realitzar activitats esportives i 
culturals. La primera de les ac-
tivitats organitzades en el marc 
d’’Arrelant’ tindrà lloc diumen-
ge 24 de juliol i consistirà en 
una piraguada per l’Ebre, entre 
Benifallet i Tivenys, un dinar 
popular i una festa amb mú-
sica a la tarda.  Els destinataris 
directes de les activitats són els 
566 joves d’entre 16 i 29 anys 
que viuen als municipis impli-
cats en el projecte.  La previsió 
és tancar el projecte ‘Arrelant’ 
en un acte a l’estació de la Via 
Verda de la Val de Zafán de Be-
nifallet, al setembre.

ENTRE TORTOSA I ROQUETES
L’enllumenat solar de la Via Verda afavoreix la

mobilitat sostenible
El president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, Xavier Faura i 
el vicepresident i diputat delegat 
del Servei d’Assistència Munici-
pal (SAM) de la Diputació, Enric 
Adell, han inaugurat aquest di-
lluns les obres d’adequació del 
Camí Natural Via Verda de la Val 
de Zafán al tram comprés entre 
el pont de l’antiga carretera de 
València i el pavelló municipal 
de Roquetes. Una adequació 
que ha consistit en la instal·la-
ció d’enllumenat amb sistema 
fotovoltaic, l’ampliació de la via 
i la plantació d’arbrat. A l’acte 
d’inauguració també hi han as-
sistit el conseller comarcal de 
Turisme, Francesc Vallespí; l’al-
calde de Roquetes, Ivan Garcia i 
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé. “El tram de la Via Ver-
da de la Val de Zafán comprès 
entre Tortosa i Roquetes és el 
més concorregut i amb l’actu-
ació que inaugurem encara ho 
serà més perquè la instal·lació 

de l’enllumenat ens permet mi-
llorar la connexió entre els dos 
municipis també quan és fosc, 
potenciem la mobilitat sosteni-
ble”, ha manifestat Faura. S’han 
instal·lat 77 lluminàries del tipus 
LED amb sistema fotovoltaic, 
unes columnes de gran radi de 

5 metres d’alçada. Hi ha un fa-
nal cada 25 metres.
A més, la instal·lació de l’en-
llumenat permet millorar la 
seguretat dels usuaris i el Con-
sell Comarcal ja ha constatat 
un increment de circulació en 
aquest tram durant la nit. 

En total, s’han registrat 
1.868 usuaris al comptador 

entre Tortosa i Roquetes 
durant l’horari nocturn el 

mes de juny

Consell 
comarcal: 
Projecte 

‘Arrelant’ 
adreçat als joves

L’AMETLLA

L’Ametlla de Mar segueix sent 
líder amb ‘Platges Verges’ amb 
set distintius. El Torrent del Pi, 
Port Olivet, Santes Creus, cala 
Llenya, l’Estany Podrit, l’Illot i la 
caleta del cap de l’Àlia han re-
validat el guardó d’Ecologistes 
en Acció. La Cala és el municipi 
tarragoní que compta amb més 
platges verges al seu litoral.
Ecologistes en Acció de Tarra-
gona i l’Ebre ha lliurat, aquest 
dilluns al Col·legi de Perio-

Set platges caleres 
guardonades per conservar-les 

verges

distes de Les Terres de L’Ebre, 
els distintius de la XI Edició de 
Platges Verges 2022.  En total, 
s’ha atorgat el distintiu ‘Platges 
Verges’ a 15 platges.  A més de 
les caleres, les altres han estat: 
Alcanar: Timbes del Sol de Riu i 
Aigua moll de Sol de Riu.
La Ràpita: Platja del Trabucador
Deltebre: La Bassa de l’arena, 
La Marquesa i punta del Fangar. 
L’Ampolla: Cala Maria i La Platja 
del Baconé. (La Cala Ràdio)

Arantxa Salvadó, camarlenca 
que destaca en la competició 
BTT en l’àmbit de la distància 
de marató, és la pregonera de 
la Festa Major. Demà dissabte a 
partir de les 23 hores, es farà la 
presentació de la Reina, pubi-
lles i hereus així com la presen-
tació de les dames gent gran i 
l’associació de Dones. Tot se-
guit serà el pregó. La festa ja 
comença aquesta propera ma-
tinada de dissabte, amb la tra-
ca d’inici, vaquetes i bous em-
bolats. A les 7 del matí serà el 
bou capllaçat i, posteriorment, 

Arantxa Salvadó, pregonera de 
la Festa Major 2022

l’esmorzar popular. D’aquesta 
forma arranquen les festes en 
honor al patró, Sant Jaume. 
Unes festes especials perquè es 
tornaran a viure sense restricci-
ons. El dijous 28 està previst el 
castell de focs artificials (23 ho-
res). Els actes taurins seguiran 
fins el dissabte 30. El dia 31 per 
la tarda, al recinte de festes, hi 
haurà castells aquàtics, festa de 
l’aigua i de l’escuma, i a la nit un 
sopar popular festa del futbol 
base obert per a tothom que 
vulgui assistir. Actes organitzats 
per CF Camarles. 
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ALCANAR SANT JAUME

El gerent del Consell Comar-
cal del Montsià, Manel Lom-
barte Gil, cessa el seu càrrec 
en ple extraordinari per enca-
rar un nou repte professional.
«Després de 7 anys dedi-
cant-se en exclusiva al Con-
sell Comarcal del Montsià, on 
no ha tingut en compte colors 
ni partits, ha sigut el gerent de 
totes les persones que for-
men part de l’ens comarcal. 
I com a president d’aquesta 
institució només puc fer-li 
un agraïment profund per 
tota la dedicació diposita-
da en aquest ens comarcal», 
ha remarcat el president del 
Consell Comarcal del Mont-
sià, Joan Roig. Unes paraules 
d’agraïment a les que també 
s’hi ha afegit la resta de partits 
comarcals. Durant la sessió 
plenària s’ha donat la benvin-
guda a la nova gerent de l’ens 
comarcal, Valentina Ambros 
Habulea, qui ha agafat el càr-
rec amb «molt entusiasme i 
responsabilitat».

LA RÀPITA Nova gerent 
del Consell 

Comarcal del 
MontsiàLa Festa Major comptarà 

amb un punt lila multicolor

La Festa Major de la Ràpi-
ta comptarà amb un punt lila 
multicolor durant les nits de 
festa. El punt de suport se si-
tuarà esta nit del 22 de juliol a 
l’Empalmada, que tindrà lloc a 
l’Estadi Municipal de la Devesa, 
i la resta de dies a la Xaladora 
al Parc de Garbí, amb la finalitat 
d’informar, assessorar i acom-
panyar vers les violències mas-
clistes i LGTBIQ + fòbiques.
L’Ajuntament de la Ràpita i la Co-
missió de Festes han programat 

més d’un centenar d’activitats 
amb motiu de les Festes Majors 
2022 que, després de dos anys, 
tornen al format original sense 
restriccions. Les festes de Sant 
Jaume tindran lloc des d’avui i 
fins el 31 de juliol,

Anàlisi de la situació actual 
d’infància i adolescència

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
elaborat la primera diagnosi de 
la situació actual de la infància 
i l’adolescència al municipi per 
analitzar i conèixer de primera 
mà la seva realitat, amb la fi-
nalitat de dissenyar polítiques 
públiques que els siguin efecti-
ves i formular el proper pla que 
s’oriente a la millora i transfor-
mació d’aquesta realitat. 
Aquesta diagnosi s’ha desen-

volupat com un procés par-
ticipatiu que ha implicat a la 
ciutadania promovent vincles 
i generant xarxes de relació 
entre els actors implicats en la 
infància i l’adolescència de la 
Ràpita.
Aquest dimarts, s’ha presen-
tat en una roda de premsa a 
l’Ajuntament de la Ràpita la im-
portància de fer la diagnosi i els 
beneficis que comporta.

Esta nit, tret de 
sortida a la Festa 

Major

El conductor detingut pels Mos-
sos aquest dimarts al vespre per 
provocar un accident a l’N-340 
a l’altura d’Alcanar anant begut 
ha sortit en llibertat amb càrrecs 
després de comparèixer al jutjat 
d’Amposta. Se l’investiga pels 
presumptes delictes de con-
ducció temerària i sota els efec-
tes de l’alcohol. Segons diversos 
testimonis, l’home va intentar 
una maniobra d’avançament 
múltiple mentre s’aproximaven 
diversos vehicles pel sentit con-
trari. Alguns d’aquests cotxes 
el van poder esquivar però, per 
evitar una col·lisió frontal, l’ar-
restat va avortar sobtadament 
la maniobra retornant al carril 
dret i encalçant pel darrera una 
furgoneta, fent-la sortir de la via.

Llibertat amb 
càrrecs per 

al conductor 
begut que va 
provocar un 

accident 

La platja del Serrallo de Sant 
Jaume d’Enveja ha acollit 
aquest dilluns l’alliberament de 
sis tortugues careta (Caretta 
caretta) del niu que es va trobar 
l’estiu passat en aquest mateix 
indret. A l’acció hi ha participat 
personal de la Xarxa de Rescat 
de Fauna Marina de la Genera-
litat, del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, del Cos d’Agents Ru-
rals, de la Fundació CRAM, de la 

Alliberen sis exemplars de 
tortuga careta

Universitat de Vic i de les enti-
tats i persones voluntàries que 
han col·laborat en tot el pro-
cés. El juliol de l’any passat es 
van trobar dos nius en aquesta 
platja en espai de dues setma-
nes, cosa que fa pensar que 
eren ous d’una mateixa mare. 
En tots dos casos, la zona es-
collida era una zona de plat-
ja molt baixa i plana fàcilment 
inundable. (ACN)

Artesania 360º és un projecte 
formatiu i de caire actiu que es 
durà a terme a tots els instituts 
del Montsià durant el curs 22-
23, i que implica 12 municipis, 
9 centres educatius i aproxi-
madament uns 700 alumnes 
de tercer d’ESO. Una iniciativa 
que es presenta com una pro-
va pilot amb intenció professi-
onalitzadora i que en properes 
edicions es vol fer extensiva a 
la resta de Catalunya. Els ob-
jectius del projecte són evitar 

Projecte formatiu 
‘Artesania 360º ‘

que desapareguin més oficis 
artesans sense relleu genera-
cional i que els joves que es-
tan a punt de decidir el seu fu-
tur professional coneguin, de 
manera atractiva i des d’una 
perspectiva contemporània, 
les diferents especialitats ar-
tesanes del territori i les opci-
ons formatives que existeixen 
a Catalunya vinculades a l’ar-
tesania. La iniciativa vol gene-
rar noves oportunitats laborals 
al territori. 

LA SÉNIA

Nit del Comerç amb homenat-
ge a 4 persones amb un llarg 
recorregut al comerç local: En-

rique Garcia, de la Xarxa, Mari 
Godes i Vicent Villalbí, de Jo-
ieria Godes, i Ma Victoria Sanz.
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Benifallet:
abonament Festa Major

L’Ajuntament de Benifallet comunica que amb l’abonament de 
la Festa Major de Benifallet es podrà anar als pobles veïns de:
Xerta - Rasquera - Pinell de Brai - Paüls - Tivenys
Ja es pot passar per les oficines municipals a buscar l’abona-
ment al preu de 30 €, el pagament, preferiblement, amb targeta.

EL PERELLÓ

El pròxim 30 de juliol el Pere-
lló commemorarà els 25 anys 
de dues de les entitats més 
importants de la població, la 
xaranga Xim Xam Mig Grau i la 
colla de diables Correfocs Foc 
a la Metxa. Aprofitant també la 
celebració de la tradicional nit 
d’estiu de la Festa Jove, el mu-
nicipi viurà tot un dia de festa 
i germanor pels seus carrers. 
Així, “dues de les entitats locals 
del municipi tindran el més que 
merescut reconeixement des-
prés de tants anys d’amenitzar 
moltes tardes i nits del nostre 
municipi”, ha explicat l’alcal-
dessa Maria Cinta Llaó. “Com a 
Ajuntament no podíem fer res 
més que homenatjar-les”. El 
dia arrencarà amb una desper-
tada a càrrec de Foc a la Metxa 
a partir de les 8h. A continua-
ció hi haurà un taller infantil a 
càrrec dels tabalers del grup de 
correfocs. Al migdia, arribarà 
la primera acció conjunta en-

25 anys de la Xaranga
Xim Xam Mig Grau i la colla de 

diables Correfocs foc a la Metxa

El Parlament de Catalunya ha 
tombat la moció socialista 
que demana revertir a les co-
marques de l’Ebre i Camp de 
Tarragona, amb tres reactors 
nuclears, com a mínim el 50% 
dels impostos sobre aques-
tes instal·lacions. El Fons de 
Transició Nuclear, anunciat el 
desembre passat, preveu in-
vertir-hi el 20% dels recursos. 
“Per què només el 20% quan 
aquests municipis suporten el 
100% de les conseqüències 
negatives de tenir les nuclears, 
quin criteri els guia?”, ha pre-
guntat al Govern el PSC, que 
ha negociat la moció amb els 
grups de la CUP i ECP. De la 
moció, però s’han aprovat al-
guns punts. S’insta el Govern 
a impulsar un pla de reactiva-
ció econòmica als municipis 
nuclears de Tarragona i Ebre 
amb els agents del territori. La 
moció, ha estat presentada pel 
PSC i esmenes de la CUP i ECP.

El Parlament 
rebutja 

incrementar
fins al 50% el 

Fons de Transició 
Nuclear

Salvadó: “L’Estat ni està, ni estarà, ni volem esperar-lo; 
per això fem un acte de sobirania com a territori”

La reunió de la Coordinadora 
Institucional de la Federació 
de l’Ebre d’Esquerra Republi-
cana, que va aplegar a tots els 
càrrecs de Govern i represen-
tació a les principals instituci-
ons del territori del partit, va 
“compartir i avaluar dos dels 
reptes i projectes estratègics 
més importants que tenim com 
a territori: el Fons de Transició 
Nuclear i l’Estratègia per prote-
gir el Delta de l’Ebre”, va expli-
car el diputat Lluís Salvadó en 
finalitzar la trobada. Salvadó va 
donar a conèixer l’actitud que 
està aplicant el partit a les Ter-
res de l’Ebre.  “Hem viscut amb 
la resignació que eren temes 
competència de l’Estat, i que 
aquest algun dia s’arromanga-
ria; però ja fa uns quants anys 
que vàrem assumir que l’Estat, 
ni està, ni estarà, ni volem es-
perar-lo. Per això fem un acte 
de sobirania com a país i com a 
territori, i passem de la resigna-

ció i de la queixa, a dir que ens 
hi posem com a institucions 
del territori a liderar i impulsar 
projectes que donin resposta a 
aquestes dues amenaces, deu 
anys abans que acabin pas-
sant”. 
En aquest sentit, va deixar molt 
clar que “impulsem aquests 
projectes perquè volem, per-
què ens correspon com a par-
tit majoritari al territori i perquè 
estem al capdavant de les ins-
titucions, que són eines abso-
lutament imprescindibles per a 
poder fer el que estem plante-
jant”.  
És per això que  a la vegada 
que des d’Esquerra Republi-
cana, “s’assumeix el lideratge, 
la redacció i l’impuls d’aquests 
projectes”, també és “reclama 
a l’Estat, que en la mesura que 
és l’estament competent, com 
a mínim que ens deixi fer, que 
no ens faci nosa, que cofinanci, 
tant la protecció del Delta com 

POLÍTICA

el Fons de Transició nuclear, i 
posi com a mínim el 50% del 
que costaran”.
El diputat va destacar que 
aquests són projectes a mitjà 
i llarg termini, sobretot, d’aquí 
la necessitat de coordinar-se 
i establir les passes a fer. Així, 
en l’àmbit del Fons de Transi-

ció Nuclear es va parlar sobre 
el Reglament, el futur Pla d’in-
versions i les consignacions 
pressupostàries per a 2023. Pel 
que respecta a l’Estratègia Del-
ta, es va analitzar el procés de 
licitació i redacció de diferents 
projectes, i l’inici de les bari-
metries.

 Anellament de 
flamencs del 
Parc Natural

DELTA 

El pròxim 24 de juliol, s’ane-
llaran 400 polls de flamencs al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
Més de 200 tècnics i voluntaris 
participaran en l’anellament, 
que començarà al voltant de 
les quatre de la matinada amb 
el desplaçament en caravana 
fins al punt de l’anellament. 
També hi assistirà la secre-
tària d’Acció Climàtica, Anna 
Barnadas.Als polls, se’ls col-
locaran dues anelles: una de 
metàl·lica i una altra blanca de 
PVC amb un codi alfanumèric. 
Aquesta última permet iden-
tificar l’exemplar a distància i 
conèixer els moviments a gran 
escala de cada individu ane-
llat. L’anellament de flamencs, 
suspès els dos darrers anys 
a causa de la pandèmia, està 
coordinat internacionalment 
pel Greater Flamingo Network 
i dona suport als diferents es-
tudis científics sobre aquesta 
espècie. 

tre les dues entitats en forma 
de cercavila pels carrers. Poc 
després la xaranga i la colla de 
diables dinaran conjuntament 
al pati de l’Hotel d’Entitats. 
Després de dinar, començaran 
les actuacions musicals, pri-
mer amb una festa de l’escuma 
i ‘holi’ al costat del Pavelló a 
partir de les 17:15h. De 19:30h 
a 21:30h hi haurà una trobada 
de xarangues on participaran, a 
banda de la Xim Xim Mig grau, 
la Suquet Calero, Tal com Sona 
i els Bandsonats. I poc després, 
seran les colles de diables les 
que es reuniran amb la Foc a 
la Metxa Hi participaran la Ball 
de Diables 7 Pecats Capitals de 
la Pobla de Mafumet, Diables 
d’Aldaia, Diables lo Minotau-
re d’Amposta i la 7 Cervells La 
festa posarà punt final a par-
tir de la 1 de la matinada amb 
l’actuació de la banda Versión 
Impossible i la sessió de DJEI-
DEPUEBLO.

ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes i la 
Comissió de Festes del Raval 
de Cristo signen el conveni de 

col·laboració per a les Festes 
de la Ravaleta 2022.
Foto: Ajuntament de Roquetes
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ULLDECONA

Avui divendres, a partir de les 
20.30, es farà l’acte de cloenda 
de la celebració del 800 aniver-
sari de la Carta Pobla d’Ullde-
cona la Vella, que començava 
el passat mes d’abril. Segons ha 
informat l’Ajuntament, a aquesta 
hora començarà el recorregut 
guiat i musicat per la història del 
Castell, amb músics de la Ban-
da. La trobada de les persones 
que vulguin assistir-hi es farà a 
l’esplanada del mateix Castell 
des de les vuit de la tarda. Les 
persones amb mobilitat reduïda 
podran accedir fins a la part de 
dalt mentre que per a la resta es 
recomana l’aparcament a la part 
de baix. Un cop finalitzi el re-
corregut històric es farà el con-
cert final de la Banda de Música 
amb l’estrena de “Castrum”, del 
compositor Lionel Beltran Ce-
cília. Es tracta d’un encàrrec de 
l’Ajuntament per l’aniversari.

Estrena de 
“Castrum” 
al Castell

SANT JAUME MORELLA
Tret de sortida a les Festes 

Majors 2022
Inauguració del nou tram 

de la carretera N-232

La sessió plenària extraordi-
nària del ple municipal del 19 
de juliol ha consistit en el de-
bat i aprovació dels següents 
punts de l’ordre del dia:
1. Proposta de la regidoria 
d’Hisenda d’aprovació del 
Compte General, exercici 
2020. S’aprova amb els vots 
favorables d’ERC, PSC,  Des-
perta’t i Junts. Hi vota en 
contra el grup municipal de 
la CUP. 
2. Proposta d’Alcaldia 
d’aprovació del reconeixe-
ment Extrajudicial de Crè-
dits. S’aprova amb els vots 
favorables d’ERC, PSC, Des-
perta’t i Junts. S’hi absté el 
regidor de la CUP. 
3. Proposta de la regidoria 
d’Hisenda d’aprovació inici-
al de la modificació de crè-
dit per suplement de crèdit. 
S’aprova amb els vots favo-
rables d’ERC, Desperta’t i 
PSC. S’hi absté Junts. Hi vota 
en contra el grup de la CUP.

Alcanar: 
sessió 

plenària 
extraordinària

ALCANAR
El ‘Sopar de Lletres’ rendeix 

homenatge al canareu 
Joan-Josep Sancho

Després de recórrer diferents 
localitats del Maestrat i del Baix 
Ebre, el Sopar de Lletres final-
ment aterra a Alcanar. Com és 
habitual, l’esdeveniment que 
organitza l’editorial Onada 
Edicions comptarà amb una 
trobada del món cultural del 
territori i un seguit de micro-
presentacions de novetats de 
llibres ebrencs. Es tracta d’una 
vetllada de caràcter anual que 
serveix de punt de trobada a 
persones de la cultura, societat, 
política i associacionisme en el 
territori de cruïlla entre Valèn-
cia i Catalunya.
Enguany, la vetllada vol reco-
néixer la tasca cultural de l’au-
tor canareu Joan-Josep Sanc-
ho, autor del llibre “Natros. 
Gent com tu” i “El rebost de la 
llengua”. Durant l’acte també 
tindrà lloc una actuació mu-

sical a càrrec de la cantautora 
ebrenca Montse Castellà. La 
VI edició del ‘Sopar de Lletres’ 
tindrà lloc el dijous, 4 d’agost, 
a les 20.30 h, al Tancat de Co-
dorniu (Ctra. N-340, km 1059, 
Alcanar).
El preu del sopar és de 30 € i 
disposa de places limitades. 
Qui vulga participar en aques-
ta edició ha de recordar que la 
inscripció estarà oberta fins a 
l’1 d’agost.

La Colla Gegantera i 
Dolçainera cerca geganters

Coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi, la Colla Dolçainera 
i Gegantera d’Alcanar va reapa-
rèixer en públic. 
Tres setmanes més tard, ho va 
tornar a fer per a donar el tret 
de sortida a les Festes de Maig. 
D’aquesta manera és com ha 
tornat la cercavila de les figu-
res festives més tradicionals i 
divertides de les festes i, sens 
dubte, les més esperades pels 

xiquets i xiquetes. La Colla Dol-
çainera i Gegantera també aca-
ba d’estrenar la seua nova seu, 
a la Torre del Carrer Nou, on es 
reuneix tots els dimecres.
No obstant això, l’entitat acaba 
d’anunciar que no té prou gent 
per a poder traure tota la família 
de gegants i capgrossos en des-
filada i ha fet pública la neces-
sitat de reforçar la Colla amb la 
incorporació de nous membres.

Dissabte, Sant Jaume va gaudir 
de la tradicional nit de la Pre-
sentació de Pubilles i Hereus, 
el Premi Tallador i el Pregó de 
Festes. El Premi Tallador 2022, 
Joan Salvador Llambrich Go-
nell, i el Pregoner de les Festes 
Majors, Rafael Sánchez Navar-
ro, Tècnic de la Taula de Con-
sens pel Delta, van signar el 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament. 
Posteriorment, i acompanyats 
per la banda Unió Musical l’Ar-

tística, tots els representants de 
les entitats locals i les corres-
ponents pubilles, pubilletes i 
hereus, van anar fins a la plaça 
23 de Juny per a realitzar l’ac-
te oficial de presentació de les 
pubilles i hereus de l’any 2022. 
Va ser el tret de sortida d’unes 
festes que es viuran plenament 
a partir d’avui divendres, fins el 
dia 31. A la foto, Joan Salvador 
Llambrich i l’alcalde Joan Cas-
tor Gonell. 

El ‘Sopar de Lletres’ 
tindrà lloc el dijous, 

4 d’agost

El president del Govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, va as-
sistir dimecres passat a l’acte 
d’inauguració de del nou tram 
de la N-232 de la carretera 
N-232, al seu pas pel Port del 
Querol, a Morella. El cap de 
l’executiu va estar acompa-
nyat, entre d’altres autoritats, 
per la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez; el president de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig; i el president del Govern 

d’Aragó, Javier Lambán. Per 
la seua part, el President de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sènia, i alcalde de Santa Bàr-
bara, Antonio Ollés, també va 
assistir a l’acte d’inauguració. 
“Una inversió de més de 50 
milions per aconseguir una re-
ducció d’uns 7 quilòmetres i 10 
minuts respecte a l’antic traçat, 
que millora les comunicacions 
entre l’interior i la costa medi-
terrània”. 
Foto: Ajuntament de Morella.
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FESTA MAJOR

El cap de setmana passat va te-
nir lloc el tret de sortida de les 
festes de Tivissa, en honor a 
Sant Jaume. I esta tarde tenen 
continuitat amb el pregó, a càr-
rec de Ramon Aragonés, a la 
plaça de la Baranova. 
Els actes s’allargaran fins el di-
lluns, dia del patró. A les 12 ho-
res serà la missa major i la pro-
cessó.Per la tarde a les 18 hores 
es farà la inauguració de les 
obres de la Casa de Cultura, on 
s’ha instal.lat un ascensor, entre 
altres millores.

Tivissa

TERRA ALTA

Generar una nova governan-
ça turística per augmentar el 
grau de cooperació i apro-
fundir en les relacions entre 
els agents turístics públics i 
privats és un dels reptes que 
té la Terra Alta per tal d’aug-
mentar la competitivitat com 
a destí turístic. La Setmana 
de la Sostenibilitat Turística, 
organitzada pel Consell Co-
marcal, en el marc del projec-
te Treball a les 7Comarques 
Terra Alta Més subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, va finalitzar amb una 
cartera de diferents propos-
tes que es podran ampliar i 
enriquir a través d’enquestes 
o aportacions de la ciuta-
dania i dels agents turístics 
implicats. Les jornades van 
servir per iniciar un procés 
participatiu de reflexió  estra-
tègica per idear les bases per 
un desenvolupament turístic 
sostenible a la comarca.

Turisme 
sostenible i 
responsable

Una trentena de curtmetrat-
ges entraran a concurs en 
la sisena edició del festival 
In-FCTA, el Festival de Cine-
ma de la Terra Alta, que arren-
ca el pròxim 31 de juliol a Bot. 
En total, 33 curtmetratges 
seleccionats entre un total 
de 200 són els candidats a la 
secció professional del fes-
tival, In-FCTA HighLand Pro, 
així com a la secció amateur, 
In-FCTA HighLand. Les pro-
jeccions arrencaran dilluns 1 
d’agost a les 22h a la plaça de 
l’Església de Bot. En aquesta 
primera jornada participaran 
alguns dels directors i direc-
tores, productors i producto-
res i actors i actrius implicats 
en les obres candidates a la 
secció HighLand Pro. Després 
de les projeccions, hi haurà 
un petit col·loqui per tal d’in-
tercanviar impressions amb el 
públic. La gala de lliurament 
de premis del Concurs de 
Curtmetratges In-FCTA 2022 
serà dissabte 6 d’agost a les 
22h al camp de futbol de Bot.

Festival de 
Cinema
IN-FCTAAplicació per a mòbils

que acosta i facilita
els tràmits

L’Ajuntament de Móra d’Ebre 
ha posat a disposició dels ve-
ïns i veïnes una nova aplicació 
mòbil que facilita la realització 
de gestions al mateix temps 
que ofereix altres funcionali-
tat i eines d’utilitat. L’aplicació, 
que es diu App Tramit ja està 
disponible per descarregar a 
Google Play – per a dispositius 
Android – i en l’App Store – 
per a terminals iOS – permet, 
de moment, presentar una ins-
tància a l’Ajuntament, aportar 
documentació a un expedient, 
demanar l’ajut pels llibres es-
colars o fer al·legacions a una 
sanció en un entorn senzill i in-
tuïtiu. A més, té vinculació amb 
l’agenda d’actes municipals, i 
des de l’aplicació la ciutadania 
podrà rebre comunicacions i 
prendre decisions conjunta-
ment amb un sol click.
En paraules de l’alcalde de 
Móra d’Ebre, Rubén Biarnés, 

“el requeriment que vam de-
finir amb l’empresa desenvo-
lupadora de l’aplicació és que 
apropés l’ajuntament a tots els 
veïns i veïnes de Móra d’Ebre 
independentment de la seva 
edat i amb la màxima garantia 
jurídica. Avui en dia que tot-
hom es connecta i compra pel 
mòbil cada cop s’entén menys 
que una administració obligui 
als seus convilatans a viure an-
corats al passat”.
D’altra banda, dins de l’actua-
litat del municipi, i segons ha 
informat l’Ajuntament de la 
capital de la Ribera d’Ebre, l’al-
calde Ruben Biarnés i la regi-
dora de turisme Lorena Sastre 
han visitat aquesta setmana el 
mas de Santa Magdalena on la 
brigada municipal enllestirà els 
propers dies la dignificació de 
l’espai amb la col·laboració de 
la Direcció General de Memò-
ria Democràtica.

MÓRA D’EBRE
Front comú per exigir el 

desdoblament de l’N-420

Front comú dels agents eco-
nòmics i socials per exigir el 
desdoblament de la nacional 
420 entre Reus i Alcanyís. Els 
representants de les Cambres 
de Comerç de Reus, Terol, 
Tortosa i Valls s’han reunit 
aquest dilluns a Gandesa per 
reclamar la millora d’aques-
ta infraestructura, llargament 
reivindicada pels territoris. 
Les cambres consideren que 
el desdoblament és “vital” per 

al desenvolupament econò-
mic de la zona i per revertir 
el despoblament. Tots ells 
han tornat a demanar que es 
redacti l’estudi informatiu per 
conèixer la viabilitat del pro-
jecte després que s’aprovés 
una esmena en els pressu-
postos generals de l’Estat de 
l’any passat per fer possible 
l’informe. L’acte unitari previst 
s’ha posposat fins a l’octubre. 
ACN

GANDESA

GANDESA

Els Mossos han detingut un 
home de 33 anys per tràfic de 
marihuana a Gandesa. La po-
licia va detenir-lo la matinada 
del 14 de juliol. 
Els agents van aturar el vehi-
cle del detingut pels volts de 
les dues de la matinada, en un 
control preventiu muntat a la 
carretera N-420, just davant de 
l’estació d’autobusos de Gan-
desa. 
Durant l’operatiu els agents van 
aturar el cotxe i, en el moment 
d’adreçar-se al conductor, van 
notar una forta olor de ma-
rihuana provinent de dins. L’ho-
me duia vuit garrafes d’adob 
líquid per a plantes, així com di-
ferents quantitats de substànci-
es estupefaents com cabdells 
de marihuana, haixix, cocaïna, 
èxtasi i nombroses bosses peti-
tes suposadament per preparar 
dosis de substàncies. 
Davant les sospites que el detin-
gut pogués dedicar-se al cultiu 

Detingut per tràfic
de marihuana

il·legal de marihuana, els agents 
van iniciar una sèrie d’indaga-
cions que els van portar fins 
una finca familiar on el germà 
de l’arrestat cultivava 71 plantes 
de marihuana, per la qual cosa 
aquest últim va quedar denun-
ciat penalment per un delicte 
contra la salut pública.
El detingut va passar a dispo-
sició del Jutjat d’Instrucció de 
guàrdia de Gandesa i l’autoritat 
judicial va decretar la seva lli-
bertat amb càrrecs.

RIBERA 

El Consell Consultiu de la Gent 
Gran de la Ribera d’Ebre ha ce-
lebrat la seva Assemblea Gene-
ral durant la qual s’han elegit 
els nous membres delegats i 
substituts de la Comissió Per-
manent. 
Fins ara la comissió integra-
va representants de Móra la 
Nova, Móra d’Ebre, Benissanet, 
Flix i del delegat nat, als quals 
s’hi ha afegit Ascó. En la reu-
nió s’ha anunciat que després 
de l’aturada de dos anys per la 
pandèmia, enguany es recupe-
ra la Festa de l’Avi i l’Àvia Co-
marcal de la Ribera d’Ebre que 
se celebrarà a Móra d’Ebre el 23 
d’agost al vespre. 
Durant la trobada també s’ha 
fet un repàs de les activitats 
executades aquest any i una 
exposició de les previstes els 
propers mesos.

Es recupera
la Festa de 

l’Avi i l’Àvia 
Comarcal 

Dimecres amb un partit de fut-
bol del Club Esportiu Arnes, es 
van iniciar les festes al municipi. 
Ahir dijous va tenir lloc el pre-
gó de Festes a càrrec de Maria 
Pilar Rivera García i la procla-
mació de les pubilles. Avui di-
vendres Missa concelebrada 
en honor a Santa Maria Mag-
dalena, i demà en honor a Sant 
Àngel Custodi. Els actes dura-
ran fins el dilluns amb el sopar 
fi de festa. 

Arnes
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TRANSFORMACIÓ 
DE LA TERCERA 
CATALANA  
Aquesta tercera catalana 
no se sembla a la de fa uns 
anys; equips que estaven 
en aquesta categoria fa 
poques temporades com 
l’Ulldecona, Camarles, Móra 
la  Nova, Aldeana, Ampolla 
o la Sénia,  ara no estan. 
Estan a segona. Queden com 
a gallets la Cava, el Gandesa 
i l’Amposta (aquest darrer a 
expenses del Tribunal). De 
moment hi ha gairebé més 
fitxatges a 2a catalana, dels 
11 equips ebrencs, que als 16 
de tercera catalana. Per mi 
ha baixat el nivell d’aquesta 
categoria per raons diverses: 
de 18 equips ha passat a 16, 
de gairebé no tenir filials 
en tota la seva història a 
tenir-ne tres, els clàssics 
clubs com  Batea, Horta de 
Sant Joan, Deltebre o Villalba 
han desaparegut. I és una 
categoria en la que hi ha 
equips que tenen dificultats,  
aquest any mini crisi a Santa 
Bàrbara i Perelló; el Sant 
Jaume va haver de deixar-la 
per estar més tranquil a 
la quarta i l’Alcanar, que 
va militar-hi en la passada 
lliga, ara està a la vora de la 
desaparició. Se salven pocs 
clubs clàssics en aquesta 
categoria com és el cas de 
Corbera, Flix, Roquetenc o 
Ametlla. La transformació 
està sent important. I la 
meua opinió és que aquesta 
temporada es partirà molt la 
categoria entre els quatre o 
cinc primers i la resta.

CELMA

UNA CONFUSIÓ  
Durant uns anys vaig 
presentar  l’acte de final de 
temporada del comitè tècnic 
d’àrbitres. El gran Víctor 
Mars, llavors president, amb 
qui sempre vaig tenir una 
excel·lent relació, i encara la 
tinc, passava per la redacció 
de Més Ebre i amb antelació 
m’avisava de quan i on era 
l’acte. Un any em va dir que 
era el dia 15 de juliol, a l’Hotel 
Miralles d’Horta. Vam estar 
conversant i així vam quedar. 
No sé per quin motiu, a mi 
em va quedar interioritzat 
que era el dia 8. I res més 
vaig preguntar. Pues el dia 8 
em vaig presentar a l’Hotel 
Miralles, amb el traje i la 
corbata. I va sortir a rebre’m 
el sempre estimat Salvador 
Miralles. Amb el seu somriure 
ja vaig notar que algo passa-
va. “És la setmana que ve”, 
em va dir. Uf! Quina confusió. 
Passats 15 anys, m’ha succeït 
una situació similar, amb més 
repercussió. Per una confusió 
vaig informar que l’assemblea 
del Tortosa era la setmana 
passada quan serà el dia 28.  
Em vaig confondre, però ja he 
rectificat el meu error.  

MICHEL

Les converses amb Jordi 
Oribe, perquè renovi amb 
la Unió Esportiva Rapiten-
ca, estan molt avançades i 
es podrien tancar en breu. 
D’aquesta manera, el juga-
dor, màxim golejador la tem-
porada passada, continuaria 
a l’equip rapitenc en la lliga 
del retorn a la Tercera divisió.
Si es confirma esta renovació, 
la Rapitenca tindrà la planti-
lla perfilada, sense descartar 
poder efectuar alguna incor-
poració més. La pretempora-
da començarà el 28 de juliol.  

La Federació Catalana de Fut-
bol ha modificat el pla de com-
petició. Divendres passat ja va 
fer-se públic. La modificació, 
tot i que el pla estava aprovat en 
assemblea, afecta a la Segona 
catalana. A la segona fase, dels 
dos grups de 6 equips per evi-
tar el descens, en baixaven 3 de 
cadascun. La modificació com-
porta que ara només en baixen 
dos de cada grup. Per tant, 4.
Una mesura més raonable per-
què era una barbaritat que de 
12 equips en baixessin 6. I així 

Modificació del Pla de Competició: 
de 2a catalana hi haurà 4 

descensos, no 6
ho havien manifestat els propis 
clubs. Això afectarà a la Terce-
ra catalana, que ara, d’entrada,  
es queda amb 4 ascensos (els 
3 campions i un segon clas-
sificat), i a l’espera de poder 
ser-ne més si hi ha compen-
sacions.

El davanter David Alcalà torna 
al Jesús i Maria després d’haver 
estat a l’Ebre Escola. El juga-
dor torna a casa, després d’uns 
anys jugant fora. És una bona 
incorporació per al nou pro-
jecte a la Segona catalana. Més 
ADN roigiblanc a l’equip parti-
dalenc. Per una errada de Més 
Ebre no va sortir en la relació 
de jugadors de la plantilla de 
la setmana passada del primer 
equip del Jesús i Maria. 
El conjunt que entrena Lluís 
Fornés jugarà a la Segona ca-
talana, al grup tarragoní. 

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

Això afectarà a la 
Tercera que ara tindrà 

menys ascensos

Rapitenca:
Oribe, a prop

de renovar

David Alcalà fitxa 
amb el Jesús i 

Maria

BY MICHEL VIÑAS

L’assemblea del CD Tortosa 
serà el dijous dia 28 de juliol. 
La setmana passada, per una 
confusió meua, vaig informar 
que l’assemblea tenia lloc el di-
jous passat. Un error que vaig 
rectificar la mateixa matinada 
de divendres, a l’edició web de 
Més Ebre. I també amb un acla-
riment que es va fer public el 
divendres passat al matí.
L’error, informativament, va ser 
important. Greu. I ja vaig de-
manar disculpes per si va poder 
crear cap confusió. 
Així mateix, faig autocrítica. 
Molta. Quan hi ha un error, al 
primer que li sap greu és a mi. 
No obstant, tot i que tenia la 
notificació de l’assemblea la 
setmana passada, em vaig con-
fondre interioritzant que l’as-
semblea era aquella mateixa 
setmana. I així ho vaig donar 
per fet. I no he de buscar cul-
pables. El responsable sóc joc.  
Intento fer la meua feina el mi-
llor que sé, amb limitacions de 
recursos i també amb les que 
puc tenir jo. 
En tot cas, he d’admetre que 
em va sorprendre que es po-
gués interpretar que l’error meu 
estava fet de forma conscient, 
per crear inestabilitat o confu-

sió. Això no ho entenc. I potser 
em fa veure que hi ha neguit a 
hores d’ara. Neguit per algun 
motiu en concret. O per alguns. 
I és com si es busqués un cul-
pable. 
El CD Tortosa i l’Ebre Escola 
estan en un procés de fusió, ja 
iniciat al futbol base des de fa 
temps, i que ha d’arribar al seu 
final amb la unió dels primers 
equips. I el dia 28 és un dels te-
mes que es tractaran en assem-
blea. Potser això crea neguit. I 
amb això no desvio el meu error. 
Al contrari. Assumeixo la res-
ponsabilitat. 
Penso que, una vegada aclarida 
la confusió,  ja no cal donar-li 
més importància. 
Quan passen estes coses, per 
un altre costat, també apareixen 
els que volen fer llenya de l’ar-
bre caigut, queixant-se de que la 
premsa és “tova” amb el CD Tor-
tosa. Bé, no cauré en la trampa. 
Missatge per a tots vatros: si 
teniu dubtes sobre quin serà el 
nom del CD Tortosa quan es 
tanque la fusió o del perquè de 
la retallada que diuen que tin-
drà el club pressupostàriament, 
recordeu que el dia 28 és l’as-
semblea i ja s’informarà de les 
decisions. O també dir-vos, als 

que sigueu socis, que és allí on 
podeu preguntar els esmentats 
dubtes. I d’altres.  Falta una set-
mana. 
Però no aprofiteu el moment 
per disparar amb la pistola d’un 
altre. 
Per acabar, dir que penso que 
el president i la directiva del 
Tortosa han tingut encerts des 
que estan al club. I també er-
rors, com la gestió esportiva de 
la temporada passada. 
Suposo que com tothom que 
pren decisions, poden equivo-
car-se. Jo també m’equivoco 
en la meua feina.  
En tot cas, s’ha de valorar que 
el president i la directiva esti-
guin tirant avant un club que 
està a hores d’ara en els mo-
ments més baixos de la seua 
història, deportivament par-
lant. S’ha de considerar que si 
la directiva plega, no hi hauran 
cues davant la porta del club 
d’interessats en agafar-lo. Pot-
ser per això, la fusió potser el 
camí. Tot i que no tothom ho 
té clar. Verem. Insistir en què 
l’assemblea és el dia 28 de juli-
ol, al Centre Cívic de Ferreries.  
O sigue, la setmana vinent. I 
esta vegada no m’equivoco. Ni 
creo confusions. 

Rafa Llop, 
fitxatge mediàtic 

per al Tortosa

El centrecampista Rafa Llop està 
a prop de fitxar amb el CD Tor-
tosa. Rafa, als 22 anys, estava al 
Nàxara de la 2a divisió RFEF. Ha 
decidit tornar a casa. I la decisió, 

a falta de tancar-se, seria jugar 
amb el Tortosa. Llop, que va 
estar a  l’Ascó i a la Rapitenca, 
seria un molt bon reforç per al 
Tortosa, cas d’acabar fitxant.
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FUTBOL BASE

La plataforma no s’atura
La plataforma en defensa del 
futbol base de clubs modestos 
no s’atura. Les reunions s’han 
anat produint en les darreres 
setmanes i per dilluns vinent 
hi ha una nova convocatòria, a 
Roquetes, per signar “el mani-
fest que presentarem a la Fede-
ració en contra dels clubs que 
ens espolien. S’ha decidit que és 
obligat assistir amb el segell del 
club per tal de ratificar l’acord. 
Llavors, pot representar al Club 
qualsevol membre de la junta o 
coordinador. Qui no firme en-
tendrem que no vol lluitar pels 
interessos de tots nosaltres, en 
aquest moment, i serà exclòs del 
grup”.
La setmana passada ja vam par-
lar amb dos dels equips als que 
se’ls assenyala en tota esta pro-
blemàtica:  Rapitenca i Tortosa 
Ebre. Ja vam avançar que tam-
bé parlaríem amb els altres, de 
que en pensen de la situació que 
s’està vivint. 
Juan José Gilabert, president 
de Futbol Formatiu, manifesta 
que “jo penso que una solució 
seria poder ajuntar els jugadors/
es competitius en un equip per 
categoria i així tindríem també 
equips competitius. Fa anys que 

sento dir-ho que seria interes-
sant però a l’hora de la veritat 
podríem fer-ho i no es fa. He tin-
gut converses amb un club per 
sumar esforços però no va ser 
possible. Per tant, seguirem ca-
dascú pel seu compte i veig molt 
complicat poder aconseguir 
unió al territori. Natros enguany 
només tindrem un juvenil. Estem 
justos d’efectius per fer-ne dos i 
no volem tocar jugadors d’altres 
equips per no perjudicar-los. 
Hi ha clubs que tenen diversos 
equips per categoria. Però no és 
el nostre cas. I a natros també 
ens toquen jugadors/es. I han 
hagut casos que han marxat. La 
nostra il.lusió és veure ara com 
un noi ha fitxat amb el Levante, 
dues noies amb l’Espanyol i un 
altre noi al Nàstic. Això és satis-
factori. I si tinguéssim a l’Ebre un 
equip potent per categoria, pot-
ser estos nois/es es quedarien 
aquí. Però cadascú fa la guerra 
pel seu compte. I penso que a 
Futbol Formatiu se’ns hauria de 
veure d’una altra forma”. Gila-
bert afegia que “entenc a clubs 
de la Plataforma. Penso que tots, 
d’una manera o d’una altra, fem 
el mateix i no anem units”. Sobre 
les accions de la Plataforma, el 

que no siguen d’Amposta. D’al-
tra banda, si busquem algun ju-
gador/a al mercat ebrenc és per 
potenciar els equips amb la idea 
de poder ser més competitius 
i jugar a categories preferent. 
Però no fitxem per fitxar. Som 
selectius, dins de les nostres 
possibilitats. I si tenim 3 equips 
en categories infantil i cadet és 
perquè Amposta és una ciutat de 
més de 20.000 habitants i ge-
nera jugadors. Però, com he dit, 
també volem tenir els que consi-
derem que ens poden reforçar”. 
Zaera afegia que “a partir d’aquí, 
està clar que són els pares els 
que decideixen on volen portar 
als seus fills, segons el projecte 
que se’ls planteja. Natros plan-
tegem unes directrius i durant 
la temporada els pares poden 
valorar si es compleixen. I així 
treballem. Si el xiquet/a continua 
és que li agrada el projecte. Si no 

president de Formatiu, deia que 
“ara no volen fer amistosos ni 
jugar tornejos amb natros. Això 
no beneficia, potser perjudica als 
jugadors/es. De totes formes, jo 
estic disposat a parlar-ne amb la 
plataforma i poder trobar algun 
acord, si és possible”.
Per la seua banda Agustí Zaera, 
director esportiu de l’Amposta, 
manifestava que “d’entrada, en-
tenc les queixes de la platafor-
ma. No obstant, no és un tema 
nou. Rambé dir que per la nostra 
part estem preparant, una vega-
da tinquem tancades les plan-
tilles, fer un llistat de jugadors/
es i comprovar quants ne tenim 

ho fa, pues és que no l’ha con-
vençut”. El coordinador ampos-
tí considera també que “cal fer 
autocrítica. Si un jugador/a se’n 
va a un altre club, tot i jugar a la 
mateixa categoria, o fins i tot in-
ferior, és perquè alguna cosa no 
s’està fent bé o no li convenç. I 
això no és culpa dels altres. Pot-
ser és de qui planteja un projecte 
o de la manera que es fa”. 
Agustí Zaera no estava conforme 
amb les mesures que ha imple-
mentat la Federació: “com ja he 
comentat, Amposta és una ciu-
tat de més de 20000 habitants 
i és normal que pugui tenir tres 
equips per categoria. Sempre 
han pogut coincidir dos equips. I 
ara natros al cadet ens toca anar 
a jugar a Tarragona. No em sem-
bla correcte per tot el que supo-
sa. Així mateix, la sanció per fit-
xar més de 3 jugadors podria ser 
un tema punible i de posar-ho al 
jutjat. ¿Per què els pares d’un xi-
quet/a, menor d’edat, no poden 
escollir el lloc on el seu fill/a pu-
gui jugar a futbol?. Crec que no 
és normal”. 
Per últim, Agustí comentava 
que “des del CF Amposta estem 
oberts a qualsevol sugerència o 
iniciativa de clubs de la platafor-
ma per poder-ne parlar i ajudar 
amb el que sigui possible durant 
la temporada. Estem disposats a 
fer-ho en qualsevol àmbit”. 

JOSEP BOYER ‘MOLINOS’,  
MISTER DEL PERELLÓ

Agustí Zaera ha comentat, en 
la notícia de la part superior, 
la seua opinió sobre la proble-
màtica actual del futbol base. 
Així mateix, hem parlat amb ell 
de la situació del CF Amposta, 
del primer equip. Per molts, 
Zaera va estar en el punt de 
mira pel final de la temporada 
passada. 
Agustí deia que “tinc la consci-
ència molt tranquil.la. Es va fer 
el que corresponia, tot i que el 
final no va ser l’esperat. Però 
es van ajuntar una serie de 
condicionants que van influir. 
No crec que la plantilla estava 
justa en les darreres jornades. 
També penso que les respon-
sabilitats han de ser comparti-
des. Havíem sumat 7 punts de 
9 i només ens faltava un punt. 
Va ser una desgràcia. A més, 
en la darrera jornada van suc-
ceir coses desagradables i que 
mai haurien de passar en el 
futbol i que van determinar. I 
que en condicions normals no 
haguessin succeït. Sobre este 

Agustí Zaera: “tinc la consciència
molt tranquil·la”

Dilluns vinent, a 
Roquetes, se signarà el 

manifest dels clubs

tema ja decidirà el Tribunal que 
ja ha admès a tràmit les al.lega-
cions que es van fer. Baix el meu 
punt de vista no ens mereixiem 
acabar els quarts a la lligueta”.

Zaera aclaria també que “per 
a mi el club no és només el 
primer equip. L’Amposta té 26 
equips, dos d’ells femenins. 
I també s’ha de coordinar tot 
plegat. Penso que pel que fa 
als planters s’està fent una 
bona feina i el club està crei-
xent, recuperant-se. I si la di-
rectiva em mostra la confiança 
com fins ara, seguiré treba-
llant, amb l’organigrama que 
tenim a la base, per continuar 
progressant”. 

Tal com vam informar la set-
mana passada, Josep Boyer 
‘Molinos’ és el nou tècnic del 
primer equip del CE Perelló. 
Pau Safont, excoordinador 
de l’Ascó, serà el seu segon. 
Ja s’està treballant per, dins 
de les possibilitats, acabar de 
confeccionar la plantilla. A la 
foto, Molinos amb el presi-
dent Pere Martí.

Gerard Zaragoza ha fitxat amb 
l’equip sub 21 de l’Alain club, 
filial del campió dels Emirats 
Àrabs. Nova etapa per al tècnic 
de Sant Jaume. 

El canareu Manel Royo Castell  
ha fitxat amb l’Almere City de la 
2a División holandesa. El central 
continua el seu camí, iniciant 
una nova aventura. 

Sobre la situació del 
primer equip: 

“Penso que hi ha 
responsabilitats 

compartides. Es van 
ajuntar una serie de 
condicionants que 

van influir”

BY MICHEL VIÑAS
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UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA

FUTBOL FEMENÍ
D’altra banda, dins de l’actualitat 
aldeana, esmentar que el club 
tindrà un equip Femení de fut-
bol-11 sènior a la Segona divisió. 
Estarà entrenat per Agustí Martí.

Gerard Badia: “estic il·lusionat, amb ganes d’aportar 
coses a l’equip. Si tot va bé, serà un any xulo”

Gerard Badia té 31 anys. És 
d’Horta de Sant Joan. Futbolís-
ticament es va formar als plan-
ters del Dertusa i del Tortosa, 
debutant amb el primer equip 
a Primera Catalana (2004-05). 
Després va fitxar pel CF Gavà, 
equip de Segona Divisió B. Va 
jugar també al Múrcia. Aquella 
temporada va sofrir una lesió en 
un partit contra el Jaen. Poste-
riorment, l’agost del 2010 va 
fitxar amb el C.D. Guadalajara, 
pujant a la Segona Divisió.
Al juliol de 2014 va signar un 
contracte amb el Piast Gliwi-
ce de Polònia, amb el qual va 
guanyar la lliga la temporada 
2018-19. Va jugar més de 200 
partits i va aser capità de l’equip 
en els set anys que va estar allà. 
Un idol. Va tornar a les Terres de 
l’Ebre el juliol de 2021, fitxant 
amb l’Ascó de la Tercera divi-
sió. La temporada vinent jugarà 
amb l’Aldeana. 
Pregunta: Si algú diu que ets 
el fitxatge mediàtic de la Se-
gona catalana, que en pen-
ses?
Resposta: No sé, de medià-
tic crec que ja ne tinc poc. He 
tingut la sort de viure del futbol 
durant anys, jugant a categories 
altes, professionals. L’any passat 
vaig tornar a les Terres de l’Ebre 
i vaig jugar a l’Ascó. La lliga pro-
pera jugaré a l’Aldeana, que és 
com casa meua, amb ganes de 
fer coses i ajudar a l’equip. Pot-
ser, després d’anys per fora, a 
l’estranger fins i tot, es podria 
dir que és un fitxatge diferent. I 
també pel fet que estaré a casa 
després de tants anys.
P: Es va parlar que estaves 
a l’agenda del Tortosa. Van 
haver-hi converses? Va ser el 
club on et vas impulsar molt 
jove. 
R: Ja la temporada passada, 
quan estava d’entrenador al 
Tortosa Guillermo, amb qui 
tinc amistat, van haver conver-
ses. En aquella època, per una 
lesió, semblava que no podria 
jugar més. Posteriorment, em 
vaig trobar millor i vaig haver de 
decidir si seguir amb l’Ascó, en 
una categoria exigent com la 3ª 
divisió, amb el que això suposa-
va per les molèsties que havia 
tingut, o poder fer un pas en-
rere per jugar en una altra cate-
goria més baixa. Finalment vaig 
decidir seguir a Ascó i acabar la 
temporada allí.
Una vegada va acabar la lliga 
passada, vam tornar a parlar-ne 

però va ser només una conver-
sa, sense més. També és cert 
que ja no està Guillermo, tot i 
que ara hi ha una entrenador 
professional com Jordi Fabre-
gat amb qui m’hagués agradat 
estar. Quan era petit, i jo esta-
va al futbol base del Tortosa, 
quan acabàvem l’entrenament, 
el primer equip del Tortosa el 
començava. Fabregat era l’en-
trenador. I jo li deia al meu pare 
de quedar-nos una estona per-
què m’agradava molt com diri-
gia els entrenaments. Un dia al 
meu pare li vaig dir que era un 
somni poder tenir d’entrenador 
a Fabregat. Quan jo vaig pujar 
al primer equip del Tortosa, de 
la mà de Javi Cid, ell estava a 
l’Amposta. Potser ara hagués 
pogut ser el moment però no 
vam acabar de concretar-ho i, 
a més, penso que la decisió de 
fitxar per l’Aldeana és la correc-
ta per la família i també per mi. 
És una població i un club amb el 
que tinc vincles emocionals i és 
una manera de fer  poble.
P: Com va anar el fitxatge 
per l’Aldeana?
R: Va ser per diferents motius. 
D’entrada, tornar a casa. Amb 
la meua dona portem una em-
presa i estem a l’Aldea. També 
coneixo jugadors, el mister, i 

directius com Albert Meca amb 
qui tinc molta relació des de fa 
anys. Ell té molta culpa del fit-
xatge per l’Aldeana. Va insistir 
molt. Cada dia el tenia al ta-
ller….o em trucava.  També vaig 
poder anar a veure entrena-
ments i a entrenar amb l’equip 
un parell de setmanes, i, per 
veure la convivència que tenien, 
em van invitar a una barbacoa 
que va organitzar un jugador. 
Amb tot, vaig veure molta impli-
cació del cos tècnic i també de 
la directiva. I molt bon ambient 
al vestidor. Llavors em vaig de-
cidir a fitxar per l’Aldeana. Com 
he dit, és una manera de fer po-
ble. Treballo a l’Aldea, i jugar a 
l’Aldeana és una manera d’iden-
tificar-me més encara al poble, 
estar a prop de la meua gent.
P: Després d’Ascó, ja busca-
ves més comoditat?
R: Bé, més comoditat ja la bus-
cava quan vaig tornar de Polò-
nia, l’any passat. Quan vaig tor-
nar, volia més tranquil.litat, estar 
a prop de casa. Vaig tenir possi-
bilitats de poder anar a un equip 
de Primera RFEF però jo ja volia 
estar a prop dels meus, dormir a 
casa meua. A Polònia, comen-
çant per l’equip en el que estava, 
n’hi havia d’altres que estaven 
interessats en fitxar-me però 

“Si estic content, al 
camp es nota perquè 
em trobo molt millor”

“Les coses s’estan 
fent molt bé a 

l’Aldeana”

“El llistó està alt. 
Repetir el de l’any 

passat seria quedar 
primer i millorar-ho 

seria pujar. Pas a pas”

vaig prendre la decisió de tor-
nar a casa i així ho sabia també 
la família. Eren molts anys fora. 
A Ascó va ser una temporada 
complicada, sobre tot pel can-
vi que em va suposar, a nivell 
esportiu, el fet que ja no em 
dedicava 100% al futbol. Havia 
de combinar la feina i el futbol 
i em vaig haver d’adaptar. No 
estava habituat. Això suposava 
anar més cansat; així mateix, 
tenia gairebé una hora de cot-
xe d’anada i una més de torna-
da i per tot se me va fer dur. A 
més, vam patir a la part baixa 
de la taula, tot i que avançada 
la segona volta vam millorar. 
Però vam acabar baixant. Va 
ser una campanya dura però 
content d’haver tornat al meu 
territori i haver conegut a Ascó 
gent molt maja, coincidint de 
nou amb un German a qui me 
l’aprecio molt.
P: A l’Aldea, la il.lusió aés 
enorme amb el teu fitxatge.
R: Molt satisfet de que això si-
gue d’esta forma. El que sí que 
puc dir és que jo estic il.lusio-
nat, amb ganes d’aportar coses 
a l’equip i de disfrutar. Ajudaré 
al màxim. Si jo estic content, al 
camp es nota perquè em tro-
bo molt millor i ara realment 
estic content. Me trobo bé fí-
sicament. I ja tinc mono de to-
car pilota, de retrobar-me amb 
companys, i de conèixer els 
nous. Intentaré, amb els meus 
companys, donar alegries. 
M’agradaria que la gent vingui a 
veure l’equip al camp, que ens 
done suport perquè si tot va bé 
serà un any xulo.
P: S’ha fet un molt bon equip 
per poder tornar a estar en 
la lluita per ser campions 
en la 1a fase, sent l’objectiu 
quedar entre els 4 primers. 
R: S’ha fet bon equip. Ja el hi 
havia. Van ser campions l’any 
passat. Les coses s’estan fent 
bé a este club. El llistó està alt. 
Repetir el de l’any passat seria 
quedar primer i millorar-ho 
seria pujar. Tenim bon equip, 
bon entrenador i cos tècnic, 
amb una directiva molt impli-
cada. Però hem d’anar pas a 
pas perquè de vegades quan 
més expectatives hi ha, pues 
les coses no surten com es-
peres. No obstant, si formem 
un bon grup d’amics, com així 
serà, tot és més senzill i pen-
so que podem ser molt com-
petitius. Crec que l’Aldeana 
serà l’equip que la gent tindrà 

ganes de guanyar la tempora-
da vinent. I que es parle així de 
l’Aldeana, inclús per davant de 
l’equip referent com és el Tor-
tosa, és molt important i això és 
mèrit de la directiva, del treball 
que s’ha fet els darrers anys. 
Intentarem fer una temporada 
com a mínim com la passada.
P: Ets competitiu, quin és el 
repte individual i col.lectiu?
R: Sí, sóc competitiu. Molt. 
També aclarir que per feina pot 
haver algun dia que no pugui 
entrenar. Ara ja no sóc professi-
onal i això pot passar perquè la 
feina és prioritària. Però el meu 
compromís és gran. Estic il.lusi-
onat i amb ganes de començar. 
He fitxat a l’Aldeana i vaig a to-
tes i amb la màxima implicació. 
Tinc ganes de passar-m’ho bé, 
de disfrutar al camp, aportant el 
màxim. Tinc ganes de competir, 
tinc ganes de guanyar.
P: Missatge a l’afició.
R: Que vingui al camp, a animar 
i que pugui disfrutar. A l’Aldea hi 
ha gent de futbol i es viu molt. I 
això s’ha de mantenir perquè el 
futbol dóna molta vida i emoci-
ons. Jo sóc d’un poble futbole-
ro com Horta on fa molta pena 
que els darrers anys no hi hagi 
futbol. Sap greu. Per això a l’Al-
dea la flama ha de seguir crei-
xent com s’ha aconseguit fins 
ara, i treballarem perquè els re-
sultats puguin ser positius i que 
la gent s’ho passi bé. Si la gent 
ve a animar a casa i també fora 
i entre tots farem un bon any.

Gerard Badia, amb el Piast Gliwice de Polònia. La lliga propera jugarà a l’Aldeana. 
Foto: Facebook Gerard Badia.
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CF GANDESA

PRESIDENTS CF GANDESA
Antonio Senabre (1923/24)
J.Antonio Monner  (30/32)
Joaquim Vidal Font (32/36)
Galo Comas Bosque (43/46)
Ramon Clua Margalef (46/48)
Mauricio Martin Gómez (48/49)
Joaquim Costa Ubalde (49/49)
Trinitario Fornós  (49/50)
Francisco Serres Sabaté (54/57) 
Romualdo Fuster (70/73)
Eugenio Ubalde Arellano (73/74) 
Higinio Sicart Monreal (74/75)
Raul Arlández Maña (75/76)
Angel Fornós Celma (76/80)
Dionisio Muñiz (80/81)
Ramon Viñals Pedrola (81/82)
Pascual Sanchez (82/83)
Enrique Bauló Borrás (83/85) 
Jose Rodriguez Vazquez (85/86)
Jose Meix Fuster (86/87)
Leandro Vidal Piqué (87/88)
Francisco Grau Ubalde (88/89)
Joaquim Descarrega (89/91)
Angel Sanchez Benítez (91/94) 
Enrique Borràs Bauló (94/2000)
Gregori Revuelta  (2000/02)
Jose Lorenzo Diego (2002/17)
Òscar Gómez Arrufat (2017/20)
Marc Fornós (2020-2022)

Marc Fornós: “pujar de categoria l’any del 
centenari seria molt especial”

Gandesa i el CF Gandesa estan 
de celebració. El dissabte 30 de 
juliol tindran lloc actes comme-
moratius del centenari del club 
de futbol. Parlem amb Marc 
Fornós, president del CF Gan-
desa.
Pregunta: 100 anys, el Gan-
desa és un club dels històrics 
de les Terres de l’Ebre.
Resposta: Si, entrem al selecte 
grup dels centenaris. El CF Gan-
desa sempre ha sigut un refe-
rent a les terres de l’Ebre i tam-
bé a la província de Tarragona.*
P: Actes.
R: El dissabte 30 es farà la inau-
guració de la nova gespa, a les 
17h, en un partit entre ex ju-
gadores del CF Gandesa i a les 
18h partit entre ex jugadors del 
CF Gandesa. A les 21:30h se 
farà un sopar popular al pati de 
les escoles velles i a continua-
ció el dj local dj mando ficarà 
música abans de començar el 
concert del grup de versions 
Mr. Highland. I en acabar dis-
co mòbil a càrrec del dj local i 
també jugador del nostre filial 
Dj Pau Boira. Durant tot el dia 
estarà oberta una exposició en 
material fotogràfic a la sala de 
exposicions de la SUG. El dia 6 
d’agost a les 18h, partit entre CF 
Gandesa vs FC Barcelona ju-
venil A. I el 20 d’agost partit de 
l’equip femení contra el Reus.
P: Coincideix amb la renova-
ció de la gespa artificial i les 
millores a les instal.lacions.
R: Ja feia molt de temps que la 
gespa estava molt deteriorada, 
a part a l’estiu es creaven unes 
arrugues a causa de les eleva-
des temperatures, hi havia molt 
de risc de lesions i així ho hem 
anat comprovant durant aques-
ta última temporada. Des que 
estem al capdavant del club que 
li traslladàvem les nostres preo-
cupacions a l’alcalde el senyor 
Carles Luz i anàvem fent cada 
estiu manteniments. Però ja en 
últim l’empresa que ho feia ens 
va dir que no valia la pena i que 
l’única solució era el canvi de la 
gespa, i després de moltes re-
unions i de pensar-ho tot molt 
bé vam aconseguir que l’Ajun-
tament ens canvii la totalitat de 
la gespa i ens adeqüi l’entorn 
del camp. Ara tindrem una de 
les millors gespes de la provín-
cia, una d’última generació sen-
se cautxú i amb el distintiu FIFA 
QUALITY PRO. Des d’aquí vol-
dríem tornar a donar les gràcies 
a l’Ajuntament de Gandesa en 

especial als senyors Carles Luz 
i Joan Manel Martínez.
P: A nivell esportiu, el Gan-
desa vol recuperar el camí 
perdut per la pandèmia, que 
va comportar de jugar a Pri-
mera a fer-ho a 3a, on s’ha 
acabat cinquè. Decepció?.
R: Jo no diria decepció, està clar 
que l’objectiu era l’ascens i no 
s’ha complert però per a res es-
tem decebuts amb els jugadors 
i amb l’equip tècnic. Personal-
ment estic content de com es va 
treballar durant la temporada i 
el joc en bona part d’ella, potser 
hem fallat quan menys teníem 
que haver fallat però estic molt 
content amb l’actitud de tots els 
jugadors i amb el nivell que han 
demostrat. Aquesta temporada 
vinent tindrem l’oportunitat de 
tornar a intentar-ho i seria una 
gesta històrica que fos l’any del 
centenari; estem treballant molt 
dur juntament amb el mister 
Ivan per fer una plantilla com-
petitiva i poder assolir els nos-
tres objectius.
P: Noves il.lusions. Però en 
principi només puja un i el 
millor segon dels 3 grups de 
Tercera, amb el nou pla de 
competició.
R: L’objectiu torna a ser l’as-
cens, creiem que el Gandesa 
mereix estar més amunt i tre-
ballarem per a que així sigui; el 
Gandesa ha de lluitar per que-
dar el primer i així no patir per 
quants en pugen més. El que ha 

passat amb la reestructuració 
de la 2a catalana és incompren-
sible, però ara ja no hi ha res a 
fer. O sigui no cal pensar més, 
i hem de treballar per quedar 
com més amunt millor. Com 
deia abans pujar de categoria 
l’any del centenari seria molt 
especial.
P: 100 anys. El club ha cres-
cut.
R: Si fa 100 anys quan es va 
crear els haguessin dit que al 
2022 el CF Gandesa seria un 
dels clubs més importants de 
les Terres de l’Ebre, on possi-
blement tinguem 15 equips un 
poble de 3.100 habitants no 
crec que ho creguessin. Estem 
treballant juntament amb Jor-
di i José Ramon, coordinadors 
del futbol base, en fer créixer el 
futbol base, i també s’està tre-
ballant per poder fer dos equips 
femenins un de futbol 11 i un de 
futbol 7, i també seguir amb el fi-
lial. Gandesa és futbol i crec que 
temporada rere temporada així 
ho demostrem. Agrair la confi-
ança que tots els nens i nenes 
del futbol base han tingut amb 
nosaltres, sense el futbol base 
això no tindria sentit i s’ha de 
cuidar, tenim nens de tota la co-
marca que confien en nosaltres 
amb els valors que transmetem 
i en l’experiència dels nostres 
coordinadors i entrenadors. De 
vegades en aquest món hi ha 
actituds que no entenc per tal 
d’intentar ser més que l’altre; el 

El dia 30 de juliol 
serà l’epicentre 

dels actes 
commemoratius del 

centenari

Es farà la inaguració 
de la nova gespa 

artificial (a les 17h) 

“És moment de 
recordar a tots 

aquells que ja no 
estan i d’agrair als 

que si que estan tot 
l’esforç fet durant 

aquests 100 anys de 
futbol”

CF Gandesa, com he dit, és dels 
més importants de les Terres de 
l’Ebre i això els pares ho saben, 
amb entrenadors i jugadors tots 
de la comarca.
P: 100 anys. És moment per 
recordar que molta gent ho 
ha fet possible i molts d’ells 
ja no estan entre natros.
R: Sí, és moment de recordar 
a tots aquells que ja no estan i 
d’agrair als que si que estan tot 
l’esforç fet durant aquests 100 
anys de futbol. Són molts els 
presidents que han estat abans 
que jo i que no són menys im-
portants tot i que sigui el meu 
nom el que surti a l’entrevista 
d’avui. Gràcies a tots aquests 
28 presidents anteriors el CF 
Gandesa és el que és i només 
podem tenir bones paraules per 
a ells i les seves respectives jun-
tes directives, són moltes hores 
treballant pel club que perdem 
de les nostres famílies i dels 
hobbis i això és d’agrair.
També aprofito per agrair a tots 
els membres de la meva junta 
directiva l’esforç i la dedicació 
continua, són els que fan la fei-
na que no se veu però que sen-
se ells això no seria possible.
P: I per tu que representa ser 
el president en any centena-
ri? És la darrera temporada?
R: Per a mi és un orgull immens 
ser el president del CF Gandesa 
l’any del centenari i també una 
responsabilitat molt gran, m’es-
timo aquest club i ja que com a 
jugador no li vaig poder donar 
res perquè era molt dolent (jeje) 
li donaré des dels despatxos. La 
meva intenció és que aquest 
any sigui l’últim com a presi-
dent, però com passa a tots 
els clubs amateurs ningú vol 
ficar-se al capdavant, així que 
no sé que passarà, i no deixaré 
el club a l’estacada. Però jo visc 
a Tarragona i cada vegada se 
fa més complicat gestionar un 
club com el Gandesa des de la 
distància i me toca venir molts 
de dies.
També aprofitaré des d’aquí per 
agrair a la Desi, al Pau i al Martí 
la paciència infinita que tenen 
amb mi i per acceptar que tan-
tíssims dies marxi de casa per 
fer reunions o per partits i no 
estigui amb ells. Crec que en el 
meu cas ells són els més per-
judicats de la meva presidència, 
són moltes hores que no puc 
estar amb ells i molts kilòmetres 
que fan amb mi per acompa-
nyar-me als partits.

El president del Gandesa, Marc Fornós. Baix, el logo del centenari. 
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3A DIV 1 CAT/PRE 2A CAT
15

3A CAT
27

4A CAT
6

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.

 

3A DIV
   

1 CAT/PRE 
3

2A CAT
31

3A CAT
24

4A CATA 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.

 

3A DIV 1 CAT/PRE 2A CAT
2

3A CAT
2

4A CAT
6

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.

 

3A DIV 1 CAT/PRE 
4

2A CAT
25

3A CAT
18

4A CAT
3

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.

Fa tres temporades estaven a terce-
ra catalana. No només van pujar sinó 
que l’any passat es van berenar a tots 
els gallets a la 1 fase. Aquest any nova 
aposta i més valenta, van a per totes, 
fitxatge estrella de Gerard Badia, més 
3 juvenils amb gran projecció i Didac 
i Salvadó. Baixes Dani Bel (Amposta), 
Gervinho, Mata (Rapitenca B), Kilian 
i dos jugadors que deixen el futbol: 
Calsina i Xixo. Hi ha baixes importants 
però el bloc aquest any és millor. Se-
gueix la seva estrella Nacho que mar-
ca gols a parells, 26 any passat. Aspi-
ren a l’ascens però una cosa és pujar 
i una altra és voler estar a Primera. 
Difícil decisió. Gran encert: segueix 
Ferran Simó com a míster i l’ajudant 
més jove de la categoria, Hans.

UE ALDEANA
MILLOR EQUIP I FITXATGE DE CHAMPIONS

PLANTILLA
9
JUVENIL
2
2
RAPITENCA JUV
FUT FOR JUVE
RAPITENCA B
5
2
2
2
2
ASCÓ
AMPOSTA JUV
PERELLO
2
2
2
2
TORTOSA

SERGI AURE  
GERARD MARCH

BARRY
MANOLO PUIG
GERARD PAGÀ
FELIP MUÑOZ
MARC SABATÉ 

ALBERT VILLARROYA 
XAVI ANELL

XAVI BERANUY
EDMON SOGUES

ERIC MURIA 
GERARD BADIA

DAVID CANO
DIDAC SUBIRATS

IVAN PAEZ
NACHO NUEZ

XAVI TENA
ILAS BERRADA

ALEIX SALVADO

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

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

2 CAT

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

XAVI PINO
XAVI PINO
XAVI PINO
XAVI PINO
XAVI PINO

PEDRO URIA
PEDRO URIA
PEDRO URIA
PEDRO URIA
PEDRO URIA

FERRAN SIMÓ
FERRAN SIMÓ

 BARTOLO MECA/PARRA
 BARTOLO MECA

SUBI/ BARTOLO MECA
BARTOLO MECA
BARTOLO MECA
TONI SÁNCHEZ
TONI SÁNCHEZ
TONI SÁNCHEZ

Nou any i nou mister, Gerard Capera. 
Esperem que duri molts anys doncs 
aquest equip des de 2008 que mai un 
entrenador està més d’una temporada. 
L’equip ha tingut una gran transforma-
ció, només 6 jugadors segueixen de fa 
3 temporades. Si l’any passat es va fit-
xar el golejador Callarisa, ara n’arriba 
un altre: Balada que va marcar 27 dia-
nes fa 2 anys amb el R-Bitem, i va ser el 
màxim artiller la lliga passada tot i estar 
molt temps lesionat. Destacar 2 fitxat-
ges top, el retorn dels jugadors locals 
Dani Quesada, que jugava a 3a divisió 
de Saragossa i Fabregat. Equip amb tota 
seguretat estarà al play off d’ascens, un 
equipàs. I el millor és que en dues tem-
porades pot tenir un equip de la casa ja 
que el juvenil és l’únic ebrenc a la Pre-

CF ULLDECONA
PRESENT I FUTUR GARANTIT

PLANTILLA
2
GODALL
CAMARLES
3
ALCALA
VINARÒS
TORTOSA
FFORMATIU JUV
2
LA SÉNIA
3
3
3
3
4
VINARÒS
2
BORJA
2
R BÍTEM
TORTOSA
JUVENIL
2

ROC GRAU
ALEIX ,MORA

SELU
JOAN MARTINEZ

FERNANDO LORES
MARC BLASCO

MARC FABREGAT
XAVI  MARTINEZ
JOSEP CALLAU

JOAN LABERNIA
XAVI CARDONA

IVAN ESCALA
IVAN VALLES

JAWAD EL CHAQUAL
PERE ESTELLÉ

ERIK ARAGONES
PERE FERRÉ

DANI QUESADA
DAVID CALLARISA
GERARD BALADA

GUILLEM NAVARRO
JOAN FORNÉ

PEP JERONIMO

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

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

2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

MARC LABERNIA
MARC LABERNIA
ÒSCAR MONTESO
JOSEP QUEROL  
JOSEP QUEROL
JOSEP QUEROL 
JOSEP QUEROL 

MARIO SUBIRATS
MARIO SUBIRTAS 
MARIO SUBIRATS
MARIO SUBIRATS

GERARD CAPERA
ANDREU FIBLA/CASTILLEJO

ANDREU FIBLA
ALBERT BEL 

EDU-CARDONA/GILABERT
TEIXIDÓ

TEIXIDÓ/ENRIC ALAIXENDRI
SERGI NAVARRO
PEDRO GARCIA

SANSANO/PEDRO GARCIA
JORDI SANSANO

És l’equip dels Miracles. De ser un 
equip clàssic de 4 catalana aascendir 
a la tercera catalana i en tan sols dues 
temporades va passar a la segona ca-
talana i jugar amb el seu germà gran 
el Tortosa i fer-ho de tu a tu. I el mè-
rit és tenir un pressupost molt ajustat. 
Un mister, Pepe Balart, que té màgia 
i que fa córrer els seus jugadors. Va 
rebutjar ofertes per quedar-se en un 
equip on l’adoren. Baixes importants, 
Tornel, Artem i Jaume. Tres bons fit-
xatges: bon porter el rodamón Carlos, 
Céspedes , gran jugador i Roger Royo 
que va marcar 9 gols amb el Camar-
les. El gran dubte estarà vigent fins a 
la fusió amb el Tortosa. A veure qui 
queda davant.

EBRE ESCOLA
L’EQUIP MIRACLE

PLANTILLA
  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB     JUGADOR

4
ULLDECONA
6
2
4
4
3
4
2
3
2
4
4
4
CAMARLES
5
5
JUVENIL
CAMARLES
2

MARCO PINO
CARLOS PANISELLO

ERIC ESPUNY
ERIC FORNOS
MARC  AYUSO
PAU MONCLUS
JORDI ABELLÓ

ALBERT MARCH
ÀLEX LOPEZ

FERRAN BUERA
JOAN CODORNIU

LAHCEN OUHDADI
MOHAMMED AMINE
ROGER ARMENGOL

ALEIX CESPEDES
JORDI CIRERA

PEP MONTESO
ÀLEX MARGALEF

ROGER ROYO
OUSSAMA TOUJANE

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

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

2  CAT 
2  CAT 
3 CAT 
3 CAT
4 CAT 
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT

JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JORDI GARCIA
JOSEP GARCIA
JOSEP GARCIA
JOSEP GARCIA

PEPE BALART
PEPE BALART
PERE BALART

XAVI SUBIRATS
XAVI SUBIRATS

EULOGIO GINÉ/XAVI SUBIRATS
EULOGIO GINÉ
XAVI VAQUER
XAVI VAQUER
XAVI VAQUER

1/6
S/F
2
4
3
5
3
4
9

8/2
S/F
6
7
7
8
6
2
4
3

5/3
1
8
2
6
7
11
10
11

Club jove. El president més jove, Llat-
zer, el secretari és un altre baby, Fer-
ran (26 anys), i un míster que promet 
Mario Javaloyes (32 anys) i que debu-
ta després d’estar la passada campa-
nya com a segon a Amposta i Tortosa 
amb dos mestres, Nando i Fabregat. 
Baixes: Panadero (Ascó), Gabri (J i 
Maria), Rabassó (Valls), Perelló (penja 
les botes). Les altes superen les bai-
xes. 3 bons fitxatges, Raul, la tornada 
del gran David i la renovació de Ka-
der que tenia més d’u peu gairebé 
fora. Serà la 4 temporada a la segona, 
equip consolidat. L’any passat va tenir 
dos entrenadors que van sortir per la 
porta del darrere, Gerard i Pascuale. 
El millor fitxatge, el mister Mario. Si 
la directiva manté la calma, faran una 
gran temporada. Hi ha millor equip 

CF L’AMPOLLA
FARAN UNA BONA TEMPORADA

PLANTILLA
  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB      JUGADOR

TORTOSA B
CAMBRILS
8
5
2
3
TORTOSA
3
REDDIS
RAPITENCA
2
TORTOSA
3
2
TORTOSA
VILASECA
4
3
2
AMPOSTA 

ARTUR ANDRES
RAMON GONZALEZ

ERIK GARRIDO
JOEL SARMIENTO
PAU BERTOMEU
POL NAVARRO

LLUIS FABREGAT
ARNAU BERTOMEU

RAUL GARCIA
XAVI COTAINA
JUSI GAVALDA
SERGI DURAN
JORDI TOMAS

LLUC NAVARRO
DANIEL CASAS

DAVID RAMIREZ
ENRIC SALAS

GITO
CARLOS KADER
FERRAN LLUIS

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

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

2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
3 CAT
3 CAT
2 CAT
2 CAT

LLÀTZER BRU
LLÀTZER BRU
LLÀTZER BRU

PACO GILABERT
PACO GILABERT
PACO GILABERT
PACO GILABERT
PACO GILABERT
PACO GILABERT

MARIO JAVALOYES
GERARD CAPERA/PASCUALE

GERARD CAPERA
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI

DAVID BURGOS 
BALTASAR CAPERA

MIQUEL COTAINA/ROJAS

2/6
S/F
11
5
1
3
14
13

que l’any passat i estan pendents de 
tancar el fitxatge de Del Pozo. 

ferent. Poden aspirar a moltes coses.

  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB     JUGADOR
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L’Ametlla: èxit del Torneig 
de Futbol Platja 

La platja de Pixavaques va ser 
de nou l’escenari del Torneig 
de Futbol Platja Junior i de la 
novetat d’aquest any del Tor-
neig de Futbol Platja Femení. 
Ambdós esdeveniments esta-
ven organitzats per la secció 
esportiva de la Societat i van 
gaudir d’un gran ambient es-
portiu, des de primera hora del 
matí fins ben entrada la mati-
nada.
En el torneig femení, que 
comptava amb el suport de la 
Bodeguita i que es disputava 
per primera vegada, hi van par-
ticipar 4 equips i 40 jugadores. 
L’equip campió va ser ‘Todo lo 
faigo Janet FC’ que es va impo-
sar per 2 a 1 al ‘ICG’ i pel que fa 

a la màxima golejadora, aquesta 
va ser Anaís Borràs de ‘ICG’ i la 
millor portera Lucia Álvarez de 
‘Todo lo faigo Janet FC’
En el torneig júnior masculí, amb 
el suport d’Ajona, hi van partici-
par un centenar de jugadors. A 
la categoria infantil, l’equip ‘els 
Llenguados’ es va imposar a la 
final a ‘Les Sèpies’ per 6 gols a 4, 
quedant com a màxims goleja-
dors de la categoria Àlex Duque 
i Marc Vila de ‘Les Sèpies’ i Oliver 
dels ‘Llenguados’ com a millor 
porter.
A la categoria cadet el campió va 
ser l’equip ‘Nit de fotosíntesi’ que 
es va imposar per 3 a 1 a ‘Pena 
Negra’. El màxim golejador de la 
categoria va ser Àlex Estrada dels 

‘Dropos’ i el millor porter, Biel 
Ferri de ‘Pena Negra’.
A la categoria aleví es va pro-
clamar campió l’equip dels ‘So-
cis’ per davant de ‘Campi qui 
pugui’. En categoria benjamí el 
campió va ser l’equip dels ‘Coi-
xos’ per davant dels ‘Xuquis’ i 
en prebenjamí ‘Mbapee PSG’ 
per davant de ‘Barça Toons’.
(La Cala Ràdio)

La rapitenca Aída Samper, nou 
fitxatge de l’SPA Alicante

Flix: 
Noies en Joc

Avui divendres, a Flix, jornada 
de futbol femení. “Celebrem 
la notícia de l’eliminació del 
topall d’edat per poder jugar 
en equips mixtos”. Es jugarà 
un partit (18h) entre Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre i 
una selecció femenina de la 
Ribera.

La rapitenca Aída Samper, nou fitxatge de l’SPA Alicante de pri-
mera nacional femenina. Arriba procedent del conjunt gallec 
del Viajes Interrias. Samper, de 19 anys, va començar jugant al 
futbol sala Rapitenc, i després va passar pel Tortosa-Ebre, Fun-
dació Reus i AEM Lleida B. Juga de central i destaca pel potent 
joc aeri i la bona sortida de pilota.

En el torneig femení 
hi van participar 

una quarantena de 
jugadores dividides 

en 4 equips

Mauro Aguilera formarà part del 
projecte a Superlliga 2 del Club 
Volei Roquetes que també ha 

Club Volei Roquetes

El Club Handbol Amposta ha 
anunciat més incorporacions 
aquesta setmana. Un d’elles és 
Esther Juncosa, jugadora for-
mada als equips base, on va ser 
també subcampiona d’Espanya 
juvenil la temporada 2012-2013.
Esther només ha defensat els 
colors de la camiseta de l’Am-
posta, jugant amb el sénior fe-
mení fins a la temporada 2019-
2020. Ara tres anys després es 
tornarà a retrobar amb part 
d’aquella plantilla subcampiona 
d’Espanya i el seu entrenador, 

Marc Fornós. 
Per la seua part, Joana Rieres, 
també es reincorpora al sénior 
femení després d’un any d’inac-
tivitat com a Jugadora. Ha estat 
l’entrenadora del juvenil mas-
culí.
Així mateix, Marina Gasca, des-
prés del seu pas pel CH Ascó, 
la temporada passada, ha fitxat 
amb el club ampostí. 
D’altra banda, Laia Hernández ha 
renovat pel sénior femení de Di-
visió d’Honor Plata. Complirà la 
sisena temporada consecutiva.

Més fitxatges del 
Club Handbol Amposta

anunciat la renovació de David 
Cancel. Se segueix treballant 
en la confecció de la plantilla. 

Jordi Ferré és el  nou entrena-
dor de l’equip sènior de l’HC 
Perelló. Provinent del CH Ascó, 
té experiència en el món de 
l’handbol. Ha estat entrenador 
de porters i segon entrenador 
de l’equip sènior de l’Ascó, i ha 
sigut el tècnic responsable dels 
equips cadet i juvenil, compe-
tint tant a Lliga Catalana com a 
Primera Catalana. 
Des del club perellonenc, “li 
donem una gran benvinguda”. 

Jordi Ferré, nou entrenador de l’equip 
sènior de l’Handbol Club Perelló 

Primera jornada Tercera catalana
Partit de la primera jornada. Dies 1 i 2 d’octubre: 
Jesús i Maria B-Amposta; Corbera-Perelló,  Santa Bàrba-
ra-Gandesa; Flix-Ametlla; Godall-Benissanet, Xerta-Tortosa B; 
Roquetenc-la Cava i; Rapitenca B-Masdenverge.

El roquetenc Pau Suazo for-
marà part de l’staff tècnic del 
Bilbao Athlètic. Suazo ha arri-
bat a un acord amb el Bilbao, 
per formar part de l’organigra-
ma de tècnics de l’equip filial 
que la pròxima temporada 
tornarà a competir al grup 2 la 
Primera RFEF, tercera catego-
ria del futbol espanyol.
(Ajuntament de Roquetes)

Suazo, al Bilbao

Demà dissabte, pel matí, a l’Hotel Flamingo de l’Ampolla, tindrà lloc 
la presentació de la X edició del Torneig Jordi Pitarque. Hi haurà 
una tertúlia amb entrenadors i coordinadors de Terres de l’Ebre, 
Reus i Camp de Tarragona. I també diverses ponències.

Torneig Jordi Pitarque
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CUIXA DE XAI 
AL FORN

INGREDIENTS (4 RACIONS):  
• 1 cuixa de xai
• 3 cebes tallades a la juliana
• 4 pastanagues  tallades a ro-
danxes
• Sal. Pebre. Oli. Llard. Aigua. 

PREPARACIÓ
Salpebreu la cuixa i enrossiu-la 
en una greixonera amb oli i una 
mica de llard. Quan estigui rossa 
afegiu-hi les verdures.
Un cop enrossides afegiu-hi 
aigua i tapeu-ho. Deixeu-ho 
coure al forn fins que la cuixa 

estigui tendra, regant-la de tant 
en tant amb el suc de cocció. 
Serviu la cuixa en una plata ca-
lenta amb la salsa colada a part. 
* Suggeriment: Quan la cuixa 
estigui cuita la podeu gratinar al 
forn amb pa ratllat i un grapat de 
pinyons.
Es pot acompanyar de patates, 
fetes conjuntament amb les ver-
dures.
La cuixa es pot marinar abans de 
la cocció amb oli, pebre en gra, 
romaní i conyac.

LLOCS DE RECOLLIDA MATERIAL PER HOSPITAL MATERNINFANTIL SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
(Mantes, pastes i raspall de dents, compreses higiene íntima, 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
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si has viscut una 
decepció, aprens 
de l’experiència 
i passes pàgina. 
Vols augmentar els 
ingressos. Podries 
associar-te amb 
un amic i iniciar un 
negoci plegats.

aquari
21/01 al 19/02

S’activa la vida social 
amb nous contactes. 
Una persona amb 
una situació de cert 
poder, pot fixar-se 
en tu com a parella. 
Bon moment per 
exposar o vendre 
productes.

sagitari
23/11 al 21/12

Recuperes el con-
tacte amb aquells 
amics que viuen 
lluny. Pot sorgir un 
viatge inesperat. 
Aconsegueixes 
relativitzar alguns 
problemes i estàs 
de més bon humor.

escorpí
24/10 al 22/11

La parella podria 
estar patint estrès 
i caldrà més com-
prensió. El sector 
professional entra 
a una nova etapa 
i et planteges si 
continuar treballant 
del mateix.

balança
24/09 al 23/10

Amb la parella 
sembla que teniu 
diferents filosofies 
de vida i això pot 
portar alguna ten-
sió. Sol i Venus per 
Casa XI pot portar 
bons moments amb 
els amics.

àries
21/03 al 20/04

Poses més atenció 
a l’amor. Si tens 
una relació casual, 
es pot tornar més 
afectuosa i estable. 
Dies per passar-ho 
bé amb els fills i 
guardar-los en el 
record.

cranc
22/06 al 23/07

Sospeses la possibi-
litat de tenir descen-
dència. Et preocu-
pes per l’economia 
i implementes més 
control de les des-
peses. T’expresses 
amb més seguretat 
en tu mateix.

verge
24/08 al 23/09

Dones unes quantes 
voltes a assumptes 
molt personals i que 
potser no coneix 
ningú més. No si-
guis tan dur amb tu 
mateix. Una amistat 
pot passar a ser 
quelcom més.

taure
21/04 al 21/05

El Sol per la Casa IV 
convida a gaudir de 
la llar i de la família. 
Podries conèixer 
a una persona mi-
tjançant una xarxa 
social, amb la que 
tindreu punts en 
comú.

peixos
20/02 al 20/03

Nova etapa pel 
que fa a la feina. 
Pots tenir un ascens 
laboral o començar 
una emprenedoria. 
Augmenta la teva 
energia física, però 
no abusis de les 
teves forces.

lleó
24/07 al 23/08

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe i 
comences un nou 
període vital. Vols 
passar a l’acció en 
l’àmbit professional, 
però no et preci-
pitis. Sense pressa 
però sense pausa.

bessons
21/05 al 21/06

T’interesses per 
l’estudi d’altres 
cultures o llengües. 
La teva intuïció és 
ara molt activa. 
Amb Sol i Mercuri 
per Casa III vols 
parlar de tu i que et 
coneguin.

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp) 641 063 795

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

COMPREM
CAMPS

I FINQUES
RÚSTIQUES 
610 395 327

I M M O B I L I À R I A
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

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

TORTOSA
VENC VESTIT 

TRADICIONAL DE 
PAGESA:

falda, manto, gipó, 
gandaia, calcetes, 
sabates, cancan, 

arracades i agulla de pit 
PREU A CONVENIR 

616 07 44 49

TREBALL

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

Interessats, trucar al  617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
· EDUCADORS/ES SOCIALS

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

AMPOSTA
C R I S

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA 
RICO

40 AÑOS
641 53 03 88
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LES EDUCADORES I EDUCADORS 
SOCIALS EN PERILL?
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORES SOCIALS
DE CATALUNYA

Les EDUCADORES SOCIALS 
són la clau de volta de 

totes les polítiques solidàries 
necessàries per garantir la 
cohesió social, la voluntat 
d’adaptació i la innovació. Això 
és encara més cert avui, ja que 
experimentem una violenta 
convulsió en la nostra història, 
a causa de la crisi sanitària 
mundial que hem patit.

El primer grup d’Educadors/es 
Socials que han format part del 
Departament d’Educació temen 
per la seua continuïtat en les di-
ferents Escoles i Instituts de Ca-
talunya. La situació ha estat críti-
ca i per això van voler fer un crit 
d’alerta davant la possibilitat que 
el Departament d’Educació reta-
lli o fins i tot, cancel·li el progra-
ma de suport que porten a terme 
en els Centres Educatius.
Parlem amb Araceli Villalbí, regi-
dora, consellera i educadora so-
cial a l’Escola Soriano Montagut 
d’Amposta i Laura Aubeso, vocal 
de la Junta de Govern del Col-
legi d’Educadores i Educadores 
Socials de Catalunya.

En què consisteix la professió 
d’Educació social?
La professió d’educació social 
és una professió de perfil teò-
ric i pràctic que intervé  a nivell 
educatiu  i social per tal de ga-
rantir l’equitat i l’accés universal 
a la cultura i el benestar. L’edu-

cació social s’ha relacionat sem-
pre amb l’educació informal i no 
formal, però amb els temps que 
corren l’educació social es pot 
considerar tan formal com la de 
l’escola. 

Per què?
Perquè l’educació social com-
parteix amb l’escola diversos 
objectius envers l’alumnat: 
acompanyar en el procés de so-
cialització i de desenvolupament 
personal, afavorir la integració 
social i comunitària, fomentar 
l’autonomia personal, entre al-
tres.

Durant el curs 2020/21 es va 
introduir oficialment la figura 
de l’educadora social a dife-
rents centres d’alta complexi-
tat com a pla de xoc per donar 
resposta a les diferents proble-
màtiques socials que s’estaven 
accentuant en els nostres jo-
ves arran de la COVID i que el 
professorat, per tot el que im-
plica la part social, no pot ni té 
les competències adequades 
per abordar-ho, però darrera-
ment, corren rumors que fan 
témer la  seua  continuïtat. És 
així?
És per aquest motiu que voldrí-
em expressar que aporta l’edu-
cadora social a qualsevol centre 
educatiu.

Endavant.
L’escola, ha de reflexionar i 
replantejar-se com assumir els 
reptes que té plantejats sobre 

la seva funció educativa i social 
(tractament de la diversitat, 
escola inclusiva, educació 
integral, educació cívica, treball 
en competències, participació 
de les famílies, relació amb 
l’entorn...) així com adaptar-
se a les situacions amb què es 
va trobant degudes als canvis i 
noves necessitats que envolten 
els entorns educatius, socials i 
polítics als quals pertany.

Per tant, la innovació educati-
va és una necessitat.
Sí, perquè aquestes realitats obli-
guen a l’escola a plantejar-se 
mirades noves a l’educació, 
maneres diferents de treballar o 
competències professionals que 
es necessiten per encarar els 
reptes que té per resoldre o els 
nous que es va trobant.

En quines funcions s’hauria 
de contemplar la necessitat 
de comptar amb l’educado-
ra i l’educador social com a 
professional dels centres es-
colars?
Sí, després de mesos d’incertesa 
i silenci, divendres passat, es va 
signar un acord amb els sindi-
cats del Comitè intercentres per 
mantenir els reforços Covid-19. 
Així, el curs vinent s’incorporaran 
85 educadors socials, 340 tèc-
nics d’integració social i 98 tèc-
nics especials d’educació infantil. 
Ens n’alegrem, però reiterem que 
el sistema escolar demana pre-
sència estable i estructural de la 
figura a TOTS els centres.
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La vostra crida tracta només 
de les tasques que realitzeu 
per les anomenades “escoles 
de màxima complexitat”, on 
l’entorn del barri és vulnerable 
i per famílies que pateixen risc 
d’exclusió social?
No, la nostra crida està relacio-
nada en què la figura de l’edu-
cadora social, a centres educa-
tius, és molt necessària  per tal 
d’abordar  la complexitat que 
presenta la societat que tenim 
actualment, a tall d’exemple, 
problemàtiques tan greus com 
els abusos i maltractaments a 
infants, situacions de violència 
de gènere, problemàtiques soci-
als diverses que des dels centres 
educatius es detecten, però no 
s’aborden des del vessant social 
que les educadores socials te-
nen.

Per fi, el passat 15 de juliol, el 
conseller Josep Cambray, ha 
posat fi als rumors signant un 
acord per part del Departa-
ment d’Educació per la vostra 
continuïtat
Sí, després de mesos d’incertesa 
i silenci, divendres passat, es va 
signar un acord amb els sindi-
cats del Comitè intercentres per 
mantenir els reforços Covid-19. 
Així, el curs vinent s’incorporaran 
85 educadors socials, 340 tèc-
nics d’integració social i 98 tèc-
nics especials d’educació infan-
til. Ens n’alegrem, però reiterem 
que el sistema escolar demana 
presència estable i estructural de 
la figura a TOTS els centres.

Sembla que Catalunya no és 
precisament la comunitat més 
avançada en aquest àmbit...
La veritat és que estem prou 
endarrerits, ja que per Decret 
la figura de l’educadora social 
només està incorporada a Ex-
tremadura, Castella-la Manxa, 
Andalusia i Canàries. Per tant, 
continua havent-hi molta feina 
per fer i sobretot es necessita un 
departament d’Educació proper, 
accessible i obert als canvis que 
la societat actual presenta.

Presentació al Departament d’Educació de 3.369 signatures

Laura Aubeso

Araceli Villalbí

LA FIGURA DE L’EDUCADORA 
I L’EDUCADOR SOCIAL 

HA D’ESTAR PRESENT AL 
CONJUNT D’ESCOLES I 

INSTITUTS DEL SISTEMA 
ESCOLAR CATALÀ 

PER GARANTIR ELS 
DRETS EDUCATIUS 
I LES NECESSITATS 
SOCIOEDUCATIVES 

D’INFANTS I 
ADOLESCENTS, LES 

FAMÍLIES I LA COMUNITAT 
EDUCATIVA, SENT UNA 
PEÇA MÉS QUE PORTI A 

FER POSSIBLE EL DECRET 
D’ESCOLA INCLUSIVA.


