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es Festes Majors de municipis del nostre territori tenen el seu primer punt més àlgid aquesta setmana, coincidint amb
Sant Jaume. El que més es destaca és la celebració ja sense restriccions. Els actes taurins han tornat amb força i, com en
altres ocasions, han tornat a generar debats a les xarxes socials. P3

El Govern destinarà 32,5 MEUR
per ampliar l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
Així mateix, Salut ha demanat els informes de viabilitat dels terrenys
on s’ha d’ubicar el nou centre hospitalari ebrenc. I en paral·lel, al
Consell de Direcció de l’Administració Territorial, també s’ha reclamat
la construcció del tercer carril a l’AP-7 en el tram ebrenc arran dels
accidents d’aquesta setmana.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

nada de calor, altes
temperatures, risc per la
salut... Tenim prou inspectors
per previndre la precarietat
laboral? Tenim prou regulació?
Què fan els sindicats davant
d’aquestes situacions?
La falta de definició sobre quina
és una feina a l’aire lliure i la temperatura adequada per a realitzar-la és del tot abstracta. Consta
que el treballador pot paralitzar
l’activitat quan creu que té un risc
imminent per a la seva seguretat
o que la seva vida està en perill.
Però, hi ha garanties per exercir aquest dret? Un treballador,
després de presentar símptomes
per la calor, pot negar-se a continuar treballant sense tenir por
a l’acomiadament? Dependrà de
les negociacions de cada sector
i del contracte amb l’empresa?
Tot i que la llei no ho detalli, la
jurisprudència ha determinat que
cal evitar les hores màximes de

sol, començant la jornada laboral
abans, fer més descansos i instal·
lar zones d’ombra, per exemple,
carpes on els treballadors puguin
hidratar-se i protegir-se del sol.
Són molts els sectors que treballen a l’aire lliure, per exemple
els riders. Aquests solen rebre un
missatge amb recomanacions,
a més d’un augment de les seues retribucions, si fa molta calor, plou molt o és de nit. I com
no, us imagineu treballar en una
obra en una onada de calor així?
La temperatura de l’asfalt arriba
als 160 graus! Recordem que les
altes temperatures poden arribar
a ser mortals quan el cos humà
acumula calor fins arribar als 40,5
graus.
Per descomptat, no som a Qatar on, segons una investigació
del diari “The Guardian”, milers
de treballadors van pagar amb
la seva vida la construcció dels
estadis del Mundial. Aquí, afor-

tunadament, tenim l’oportunitat
d’actuar abans que es produeixin tragèdies. No hi ha una solució senzilla. D’una banda, sovint
s’organitzen obres viàries a l’estiu, per limitar-ne l’impacte en el
trànsit a les escoles, per exemple.
D’altra banda, a ningú li agrada
veure una obra sota les seves
finestres. No saltarem d’alegria
davant la idea de començar la
feina a les 6 del matí, ni d’interrompre-la, i, per tant, allargar-la,
sobretot en alguns municipis on
el més mínim canvi de canonada
dura un segle.

Però lo que importa és la salut
dels treballadors. Si podem aturar les obres a la muntanya quan
neva, hauria de ser possible, quan
el clima s’escalfi, preveure també
excepcions en cas d’onada de
calor. Hores esglaonades, pauses
curtes freqüents, establiment de
llindars de temperatura: són possibles diverses solucions. Correspon als agents socials, sindicats, i
a l’Estat parlar entre ells per trobar
compromisos i fer-los respectar.
Tinguem l’esperança que es resolgui el problema de manera
seriosa, col·lectiva i ràpida.

me nutricionistes i fisioterapeutes. A
més a més, s’hi inclou la participació
ciutadana, tenint en compte l’opinió
dels participants en l’optimització de
la intervenció.
El projecte el lidera l’IDIAP USR Terres
de l’Ebre, al CAP Baix Ebre de Tortosa,
i hi participen també l’HTVC (IISPV), la
Universitat de Vic i l’AFISAN, i l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de la Ràpita.
La intenció és que el tractament grupal estudiat estigui disponible en tants
CAP com sigui possible, i que també el puguin oferir les associacions
d’afectats, per arribar al màxim de
població que se’n pugui beneficiar i
millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia i síndrome de
fatiga crònica.
PREFATE
L’evolució demogràfica als països desenvolupats comporta l’aparició de
necessitats de salut relacionades amb
diferents patologies cròniques que
afecten l’autonomia i qualitat de vida
especialment de la gent gran. Així, es
preveu que el nombre de persones
amb fibril·lació auricular (FA) augmenti un 150% en les properes qua-

tre dècades i que la incidència de la
demència es dupliqui cada sis anys i
augmenti de 75,63 milions el 2030 a
135,46 milions el 2050.
Atès que aquestes malalties, soles o
combinades, seran una de les principals càrregues sanitàries i econòmiques de la població europea i, per
descomptat, també de la catalana,
importants organitzacions internacionals demanen la prevenció conjunta de l’ictus i la demència.
En aquest context, l’estudi PREFATE
pretén determinar quin impacte pot
tenir l’ús combinat de diferents dispositius de registre del ritme cardíac, biomarcadors, ecocardiograma i
ressonància magnètica sobre la detecció precoç de fibril·lació auricular,
ictus silent i deteriorament cognitiu
en persones que tenen un risc alt de
patir FA. Els resultats de la primera
part de l’estudi es compararan amb
el tractament mèdic estàndard.
Els coneixements actuals suggereixen que les poblacions on hi ha
intervenció precoç sobre grups de
risc tenen menys probabilitat de sofrir malalties vasculars, incloent-hi
l’ictus, tenen una millor funció cognitiva i taxes de demència més baixes. Així es podrien prevenir fins a un
90% d’ictus i un 35% de demències
associades a la FA, la qual cosa comportaria tant beneficis socials com
clínics.

Dos projectes de recerca d’Atenció Primària de l’ICS a les
Terres de l’Ebre han estat reconeguts amb ajuts PERIS

E

ls estudis comptaran amb un
finançament de 400.000 euros
en total.
El dilluns 18 de juliol, es van lliurar
22 ajuts PERIS per a projectes de recerca en Atenció Primària, dos dels
quals estan liderats per professionals
de les Terres de l’Ebre.
D’una banda, s’ha concedit una subvenció a l’estudi “Avaluació i implementació d’una intervenció nutricional, cronobiològica i d’exercici físic
per millorar de la qualitat de vida, la
fatiga, el dolor i l’insomni en persones amb Fibromiàlgia i Fatiga Crònica” (projecte SINCRONITZA +). El
projecte naix del Grup de Recerca
SENSITEBRE, liderat per Pilar Montesó Curto, infermera de l’EAP Tortosa
Oest, com a investigadora principal,
i Noèlia Carrasco Querol, tècnica de
la USR IDIAP Terres de l’Ebre, com a
coinvestigadora.
D’altra banda, Josep Luis Clua Espuny, metge de família de l’EAP Tortosa Est i responsable del Grup de
Recerca EBRICTUS, ha rebut l’ajut
PERIS per a l’estudi “Alt risc de fibril·
lació auricular, ictus silent i trastorn
cognitiu: estudi multicèntric, prospectiu i aleatori” (PREFATE).
El conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, i la consellera de Recerca

i Universitats, Gemma Geis, van presidir l’acte de lliurament, que es va fer
a la sala d’actes del Departament de
Salut. Josep Maria Argimon va destacar que el Departament ha doblat el
finançament dels ajuts PERIS de recerca en atenció primària i, concretament, en aquesta convocatòria 20222024 hi ha destinat 4 milions d’euros.
SINCRONITZA +
Les síndromes de fibromiàlgia i fatiga crònica afecten la qualitat de vida
d’una proporció cada cop més elevada de persones, majoritàriament
dones. El projecte SINCRONITZA +
pretén avaluar l’efectivitat d’una intervenció grupal multidisciplinària.
Les principals variables que s’estudien són la qualitat de vida, la fatiga, el
dolor, l’insomni, la qualitat dels descans nocturn, l’adherència a la dieta
mediterrània, la freqüència de consum d’aliments, els ritmes biològics,
la pràctica d’exercici físic, l’impacte
funcional d’aquestes síndromes i l’ansietat, entre d’altres.
La intervenció és de dotze hores que
es compacten en sessions de tres
hores, dos dies a la setmana, per facilitar l’assistència a les persones que
treballen. Hi ha sessions d’educació
nutricional i cronobiològica, i sessions d’exercici físic, que porten a ter-

en portada
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SALUT
El Govern destinarà 32,5 MEUR per ampliar
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
El Govern ha habilitat una partida de 32,5 milions d’euros per
ampliar l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. La licitació
conjunta del projecte es farà
l’últim trimestre d’aquest any i
es preveu que les obres s’iniciïn l’any 2023 per poder-les tenir enllestides a finals de 2024
o principis de 2025. En la reunió del Consell de Direcció
de l’Administració Territorial
de les Terres de l’Ebre, el delegat Albert Salvadó ha explicat
que el departament de Salut
ha demanat a la Confederació
Hidrografia de l’Ebre (CHE) els
informes de viabilitat dels terrenys on s’ha d’ubicar el nou
centre hospitalari ebrenc. En
paral·lel, també ha reclamat la
construcció del tercer carril a
l’AP-7 en el tram ebrenc arran
dels accidents d’aquest dilluns.
“La necessitat urgent de tenir
el tercer carril a l’AP-7 en el

tram ebrenc, ja que el col·lapse és evident quan es produeix
un accident i la sensació de
risc quan hi circules fa prioritari adoptar mesures en aquesta
via, tant pel que fa a la infraestructura com a altres actuacions estructurals en el transport
de mercaderies”, ha demanat
Salvadó arran dels accidents als
termes de l’Ampolla i Camarles
d’aquest dilluns, als quals se sumen els sinistres de les últimes
setmanes.
En l’última reunió de Consell
de Direcció, abans de l’aturada
estival, també s’ha fet balanç
d’algunes dades econòmiques

rellevants del territori. A tall
d’exemple, des del Departament d’Empresa i Treball s’han
destinat 20,2 milions d’euros
a programes d’impacte econòmic al territori: al teixit empresarial s’han atorgat 2,8 milions d’euros a les empreses que
generen un impacte amb 400
llocs de treball i des de l’àrea de
treball s’han destinat 1,1 milions
d’euros a l’ocupació de 85 persones joves emprenedores, entre d’altres. Finalment, des de la
delegació del Govern han destacat la rellevància de l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a
l’artista ampostina Mari Chordà.

En l’última reunió del Consell de Direcció, arran dels accidents als termes de l’Ampolla i Camarles d’aquest dilluns, també es va comentar “la necessitat urgent de tenir el tercer carril a l’AP-7
en el tram ebrenc, ja que el col·lapse és evident quan es produeix un accident i la sensació de
risc quan hi circules fa prioritari adoptar mesures en aquesta via”

Setmana de Festes majors
Coincidint amb Sant Jaume, dia 25 de juliol, les Festes Majors de municipis del
nostre territori tenen el seu primer punt més àlgid. La Ràpita, Camarles, Sant
Jaume, Xerta, Arnes, Tivissa, Campredó...estan o han estat recentment immersos en les seues festes. La Raval de Cristo també les celebra des de dimecres
i avui comencen a Masdenverge i al Barri aldeà en Honor a la Mare de Déu de
l’Aldea. Godall seguirà i a partir del d’12 d’agost es donarà el tret de sortida a un
altre gruix de festes que coincideixen amb la festivitat del dia 15. El que més es
destaca és la celebració de les festes ja sense restriccions, com al 2019. Els actes taurins han tornat amb força i, com en altres ocasions, han tornat a generar
debats encarnissats a les xarxes socials.

La Volta Ciclista tindrà una etapa a l’Ebre
amb inici a Tortosa i final al Mont Caro
L’etapa de la 102 edició de la Volta Ciclista a Catalunya a les Terres de l’Ebre
tindrà lloc del 20 al 26 de març de 2023 i com a gran novetat tindrà l’ascens
final al Mont Caro (Portell), un dels ports més durs i espectaculars de Catalunya.
Amb sortida a Tortosa i un recorregut que mostrarà les grans opcions ciclistes
de les Terres de l’Ebre, la Volta afrontarà aquest final en alt per quart cop a la
seua història. L’última visita de la Volta a Roquetes va ser el 2017 amb victòria
d’Alejandro Valverde.

Roquetes: instal·lació de 330 plaques fotovoltàiques
per a autoconsum en edificis municipals.
L’Ajuntament de Roquetes va informar ahir que “hem iniciat
les obres d’instal·lació de 330 plaques fotovoltàiques per a
autoconsum en edificis municipals. Amb aquesta inversió
de 135.000€ es generaran 218.000kw anuals amb un important estalvi d’emissions de combustibles fòssils i econòmic a la nostra ciutat”.

www.ebrexperience.cat
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MÉS NOTÍCIES
VINALLOP
Vinallop enllesteix la reforma de la plaça de la Divina
Pastora i l’adequació dels tres
carrers de l’entorn. L’Ajuntament de Tortosa ha dut
a terme l’actuació, que ha
suposat l’adquisició i enderroc
d’un immoble i la renovació
de tot el paviment.

SALUT
Tortosa crea el consell sectorial de participació ciutadana
de Salut i renova el corresponent a Serveis Socials.
Els dos òrgans compten amb
representants d’entitats de
l’àmbit sectorial i amb persones d’especial rellevància en
els respectius camps.

ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES
El proper mes de setembre
farà 20 anys que l’Escola
Oficial d’Idiomes de Tortosa
va començar a impartir cursos
d’anglès, francès i alemany a
les instal·lacions de l’Institut
Joaquim Bau, actualment Institut Dertosa. Després de dos
cursos, al setembre de 2004
l’EOI es va traslladar a la seva
actual ubicació del C/ Sant
Domènech, al col·legi de Sant
Jordi i Sant Domènec dels
Reials Col·legis de Tortosa.

L’escola continuarà la seva
docència de qualitat a tots els
nivells els quals certifica de
manera oficial a nivell estatal,
a banda d’oferir programes
d’actualització dels aprenentatges que els ciutadans van
adquirir en el seu moment.

tortosa

HISENDA
L’Ajuntament de Tortosa aprova un extrajudicial de
36.366 euros, “la xifra més baixa de la història”
L’Ajuntament de Tortosa ha
aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent
a l’exercici 2021, amb un total
de 36.366,22 euros. Es tracta de la xifra d’extrajudicial més
baixa que s’ha generat a l’Ajuntament de Tortosa, i molt lluny
dels més de 3 M€ d’extrajudicial
a què s’havia arribat en anteriors
mandats. L’alcaldessa, Meritxell
Roigé, ha apuntat que esta xifra
tan reduïda “és fruit de la bona
gestió que estan fent totes les
regidories de l’Ajuntament de
Tortosa, de tots els regidors i regidores, dels diferents equips i
de tots els departaments municipals”, ha destacat.
“Des del primer moment hem
estat treballant amb molta diligència amb les finances municipals, fet que permet ara disposar d’un extrajudicial de només
36.366 euros, el més baix que

hem tingut mai fins ara”.
Roigé també ha recordat altres
indicadors que mostren la bona
gestió de les finances municipals, com ara la important reducció de l’endeutament: de
més de 5,5 M€ des del 2018.

L’alcaldessa Meritxell Roigé subratlla que
esta dada tan reduïda és fruit de la bona
gestió econòmica de les diferents regidories
del consistori

La 25a Festa del Renaixement tanca amb més entrades
venudes que el 2019 i una bona acollida dels nous espais
La 25a edició de la Festa del
Renaixement de Tortosa va
tancar amb més entrades
venudes que el 2019, gran
part dels espectacles amb
el cartell de complet i una
excel·lent acceptació dels
nous espais: la plaça de la
Catedral, el Clos del Riu, el
passeig del Castell i la plaça
de l’Ajuntament.
“Fem una valoració molt
positiva. Es tracta d’una
festa que esperàvem molt i
s’ha demostrat que les entitats i la gent tenien moltes

No van
haver-hi incidències
de seguretat ni
cap cas d’agressió
denunciada
al punt lila
ganes de viure-la de manera
intensa”, va dir l’alcaldessa i procuradora en cap de
la Festa del Renaixement,

Meritxell Roigé. En paral·lel,
Roigé també va voler destacar la manca d’incidències
de seguretat en els quatre

dies de festa i que no es va
denunciar cap cas d’agressió ni assetjament sexual al
punt lila.

Canvis a la circulació pel carrer Berenguer IV durant l’agost,
per a la continuació de les obres del carrer Cervantes
Des de dilluns 25 de juliol,
queda anul·lada temporalment la circulació del trànsit
pel carrer Berenguer IV, en el
tram comprès entre el carrer
Despuig i el carrer Cervantes.
El motiu és la continuació de
les obres de remodelació del
carrer Cervantes, que tenen
com a objectiu convertir esta
via en un bulevard arbrat i
amb més vegetació, en el qual
les persones guanyaran pro-

tagonisme i s’hi incorporarà un
nou tram de carril bici.
Els treballs al tram del carrer Cervantes entre els carrers
Berenguer IV i la Salle es fan
coincidir amb el mes d’agost,
per tal que l’afectació sobre la
circulació siga menor. A hores
d’ara, ja s’ha aixecat el ferm del
davant de la seu de la UNED,
malgrat que la setmana passada encara s’ha mantingut la
circulació en sentit descendent

pel carrer Berenguer IV. A partir
d’esta setmana, però, este tram
de baixada també queda tancat
al trànsit. Això comporta diversos ajustos per tal de facilitar
la circulació dels vehicles que
provenen de la carretera de la
Simpàtica: com és habitual, els
vehicles podran seguir girant a
la dreta a l’encreuament amb el
carrer Despuig per a baixar pel
carrer Teodor González. Però,
temporalment, també podran

girar cap a l’esquerra pel carrer
Despuig, i a continuació girar,
també en sentit invers, pel carrer de la Salle fins a arribar al
carrer Cervantes.
Això també comportarà canvis
per als vehicles que circulen
pel carrer Despuig, que hauran
de girar obligatòriament cap al
carrer de la Salle. De la mateixa
manera, els vehicles que provinguen de l’avinguda de la Generalitat hauran de desviar-se

pel carrer Ronda Reus, ja que
la circulació pel carrer Genovesos quedarà tallada a partir
de la bifurcació.

El carrer Despuig
canvia el sentit
de circulació en el
tram entre el carrer
Berenguer i la Salle

amposta
PLE

DEL 12 AL 21

S’aprova una modificació
pressupostària d’1 M€
El ple ordinari del mes de juliol, que va tenir lloc dilluns, va
aprovar una modificació pressupostària de 1 M € d’euros
per incorporar operacions de
préstec destinades a diferents
actuacions com la millora de
la via pública, continuar amb
la renovació del clavegueram
o incrementar els hidrants del
polígon Tosses. ERC-EA, Junts
per Amposta i la regidora no
adscrita van votar a favor, mentre que Som Amposta i el PSC
es van abstenir. El plenari també va aprovar per unanimitat el
Contracte Programa amb el Departament de Drets Socials que
marcarà les accions i el pressupost per a l’àrea de Serveis Socials fins al 2025. El ple de juliol va debatre el reglament del
nou Casal de gent gran, aprovat
amb els vots a favor d’ERC-EA
i la regidora no adscrita i l’abstenció de Junts per Amposta,
el PSC i Som Amposta. També
es va aprovar per unanimitat i
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de forma definitiva el Pla Local
d’Infància i Adolescència per al
període 2022-2027. El ple va
debatre tres mocions. La primera, presentada per Junts, per la
millora de l’ordenança de bon
govern i el mapa acústic de la
ciutat d’Amposta, aprovada per
unanimitat. En segon lloc, es va
presentar la moció del PSC-CP
per crear una mesa de benestar
animal per a millorar les condicions de vida dels animals de
companyia, que va comptar
amb els vots a favor de la regidora no adscrita, Junts per Amposta, Som Amposta i ERC-EA.
Els últims proposaven treballar
aquest nou mecanisme de gestió conjuntament amb Engrescats, l’associació referent en la
gestió de la gossera municipal.
Finalment, es va debatre la moció de Junts per Amposta de suport als Jutges de Pau, aprovada
amb els vots favorables de la regidora no adscrita, Som Amposta, ERC-EA i l’abstenció el PSC.

OCUPACIÓ

Festes Majors 1.115 nous llocs
per a tots els de treball en els
públics
darrers set anys
Unes Festes Majors per a tots
els públics, majoritàriament
gratuïtes i amb la voluntat de
recuperar els espais de relació i convivència. Les Festes
Majors d’Amposta, que seran
del 12 al 21 d’agost, comptaran amb un centenar d’actes
repartits en diferents punts de
la ciutat. “Després de dos anys
d’aturada, aquestes Festes
Majors tornem a la normalitat
amb activitats que responen al
criteri que hem seguit aquests
últims anys: festes populars,
participatives, al carrer i majoritàriament gratuïtes per a
la ciutadania”, deia l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs. Una
de les novetats de les Festes
Majors d’aquest any és la ubicació, ja que alguns dels actes
centrals es faran al pàrquing
de les antigues piscines, la
plaça de l’Ajuntament o la del
Mercat.

Des de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic s’ha fet
una prospecció en les principals
empreses a les que es dona suport des d’aquest servei, constatant que aquestes petites i mitjanes empreses creixen en més de
500 treballadors en els darrers 7
anys. És una de les dades de l’Informe de l’estat de situació empresarial i l’ocupació a Amposta,
un document on es fa balanç de
les accions de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
des del 2015 fins avui. “Vam poder veure que, en la suma total,
han passat de 213 a 721 treballadors. Les petites i mitjanes
empreses de la nostra ciutat, algunes amb ampliacions o noves
implantacions, han incrementat
més de 500 llocs de treball gràcies al seu esforç. L’obertura de
activitats ha comportat que, des
del 2015 s’han creat 1.115 nous
llocs de treball.

5

ALCANAR
BREUS
** AGROEMPRÈN, la iniciativa
de l’Ajuntament d’Amposta
i Eurecat per modernitzar
el sector agrari. El projecte
s’emmarca en el programa
Primer del Departament
d’Empresa i Treball per
fomentar la creació de
projectes innovadors amb base
tecnològica.
** Oberta la convocatòria
per demanar els ajuts a les
rendes baixes. Les persones que
necessitin assessorament per
tramitar l’ajut poden dirigirse a la regidora d’Atenció a la
Ciutadania, Núria Pla, que els
assessorarà durant tot el procés.
** EL MERCAT MUNICIPAL
estrena sistema de ventilació
i extracció. L’Ajuntament ha
instal.lat ventiladors de sostre
i extractors que permetran
millorar la qualitat de l’aire i
reduir la sensació tèrmica.
** FINS a 36 vestits de
paper llueixen a la plaça de
l’Ajuntament. Una vintena
de modistes i modistos van
participar en la 50a edició del
Concurs de vestits de paper.
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baix ebre

DELTEBRE

ACCIDENT

L’Ajuntament inicia la licitació del nou contracte de
residus i d’Imatge de Poble, aglutinant els diferents
serveis de neteja i manteniment
El nou contracte de recollida i tractament de residus i
d’Imatge de Poble, que impulsa l’Ajuntament de Deltebre,
unirà en una mateixa licitació
els diferents serveis de neteja i
manteniment que es realitzen
al municipi. D’aquesta manera,
si bé abans aquest contracte se
centrava en la recollida de les
escombraries, el servei de neteja de Deltebre i de Riumar,
i la neteja i manteniment de
les platges, en aquesta nova
licitació es dóna cobertura
a aquests serveis i també a la
neteja de desaigües, l’execució subsidiària de solars, i les
tasques de jardineria de Deltebre i de Riumar. El contracte, de cinc anys de durada, es
licita per un cost econòmic de
7.580.460€. A banda de la inclusió d’aquests serveis, la licitació també presenta diferents

El plenari també ha aprovat la
resta de punts de l’ordre del
dia, entre ells la nova licitació
el Passeig del Carrilet o les
dedicacions de les regidories.
Tanmateix, es va suspendre la
sessió abans del debat de les
mocions a causa del greu accident que va haver-hi al municipi en el qual van perdre la
vida dues persones.

millores com, per exemple, la
incorporació d’un nou camió
de recollida, la renovació dels
contenidors o l’adquisició de
maquinària sostenible per a

dur a terme els diferents serveis. La licitació s’ha aprovat
amb els vots favorables d’Enlairem, l’abstenció del PSC i el
vot contrari d’ERC Deltebre.

Es va suspendre la
sessió pleària abans
del debat de les
mocions a causa del
greu accident que va
haver-hi al municipi
en el qual van perdre
la vida dues persones

Moren dos
motoristes en
un xoc frontal
a la TV-3451 a
Deltebre
Dos motoristes van morir
aquest dimecres en un xoc
frontal a la TV-3451 a Deltebre, segons ha informat el
Servei Català de Trànsit (SCT).
El sinistre va tenir lloc al punt
quilomètric 1,1 i els Mossos
van rebre l’avís cap a les 22.06
hores. Per causes que encara
s’investiguen, una motocicleta i un ciclomotor van xocar
frontalment i van morir els dos
conductors. L’ocupant de la
motocicleta va resultar ferida
lleu i va ser traslladada a l’Hospital Verge de la Cinta. Les víctimes són E.A.P., de 49 i veí de
Deltebre; i C.P.B., de 21 anys i
veí d’Amposta, qui conduïa la
motocicleta. Amb aquestes
víctimes, són 97 les persones
mortes en accident de trànsit
en carreteres interurbanes de
Catalunya. (ACN)

DELTEBRE/L’AMPOLLA

L’AMETLLA

Reconeixement a Conxa Rue
pel seus 100 anys de vida

La unitat marítima dels
Mossos es desplega pel litoral
tarragoní per primera vegada
amb embarcació pròpia

La setmana passada, l’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, i la regidora d’Acció Intergeneracional i Comunitària, Rosa Royo,
conjuntament amb l’alcalde
de l’Ajuntament de l’Ampolla,

Paco Arasa, van felicitar a Conxa Rue Martí per complir 100
anys de vida. Des de l’Ajuntament es va fer el lliurament
d’una placa commemorativa
i també d’un ram de flors per

celebrar aquesta fita.
Conxa Rue va ser veïna de Deltebre durant gran part de la
seva vida, però des de fa dues
dècades viu al municipi de
l’Ampolla.

La unitat marítima dels Mossos d’Esquadra ja té completament operativa la base de
l’Ametlla de Mar, des d’on es
controla el litoral tarragoní.
L’àrea d’actuació s’estén des
de les Cases d’Alcanar fins
a Altafulla i principalment
fan tasques de prevenció.
El patrullatge es fa de dilluns a diumenge en horari
diürn, especialment a la línia de costa. Segons el cap

de la unitat marítima dels
Mossos a l’Ametlla de Mar,
el sergent Jordi Boix, és en
aquesta zona on s’acumulen
més incidents, sobretot amb
barques recreatives. Tot i que
la unitat està en marxa des
de l’abril de 2021, no ha estat fins aquest juny que han
incorporat una embarcació
pròpia del cos. A la base de
l’Ametlla s’hi sumen les de
Palamós i Vilanova. (ACN)

anunci
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CONSELL COMARCAL
Premis Recerca 2022

Les estudiants Ares Lleixà Gisbert, de l’institut Dertosa i Núria Lorenzo Casadó, de l’institut Roquetes, han estat les
guanyadores dels Premis Recerca 2022, que convoca anualment el Consell Comarcal
del Baix Ebre per promoure la
investigació entre els alumnes
de segon curs de batxillerat i
cicles formatius de grau superior de la comarca. El treball
titulat ‘Aproximació a la vida
quotidiana i activitats econò-

miques del Port durant el segle XX’ de l’alumna Ares Lleixà
Gisbert, ha guanyat el Premi
Federico Pastor, àmbit humanístic, social i artístic.
Enguany el premi Innocent
Paulí, àmbit tecnològic, ha
rebut un únic participant i el
premi s’ha ajuntat amb el Pare
Romanyà, àmbit científic.
La guanyadora ha estat Núria
Lorenzo Casadó, de l’institut
de Roquetes, amb el treball
‘La cuina molecular’.

baix ebre

L’ALDEA
Finalitzada la primera fase de la
Interconnexió de la xarxa de carrils bici
L’Ajuntament de l’Aldea, després de la finalització de les
obres de remodelació de l’avinguda Catalunya, de l’arranjament de l’accés a l’escola Maria Garcia Cabanes, i de la Via
Verda del Delta de l’Ebre, totes
elles dotades per carrils bici,
disposa d’una xarxa de carrils
bici interconnectats de 6.200
metres. Xavier Royo, Alcalde
de l’Aldea: “amb aquesta interconnexió, donem per finalitzada la 1ª fase pel que fa als carril
bici, on estan interconnectats
pràcticament la majoria d’equipaments municipals i altres
punts d’interès. A tall d’exemple els alumnes de les 2 escoles
podran utilitzar aquest servei
per desplaçar-se des de la mateixa escola fins l’avinguda Catalunya, la zona d’equipaments
de l’Ajuntament, la Via Verda i
l’Ermita de l’Aldea. Com a futures obres previstes s’interconnectarà la raval de Sant Ramon

i l’estació del tren amb el nucli
urbà, s’anirà ampliant a l’avinguda Catalunya en direcció
Nord i Sud i el camp de la Unió
Esportiva Aldeana amb el carril
bici de l’Ermita, fins al límit del
terme amb Deltebre”. L’Ajunta-

ment continua treballant perquè l’Aldea sigui un referent en
xarxes de carril bici, per poder
potenciar així el cicloturisme i
el turisme en família, per poder
descobrir el Delta i tots els seus
encants, partint des de l’Aldea.

TIVENYS

L’AMPOLLA

Primera jornada del
projecte ARRELATS

‘Vine de Vins’ S’habilita un tram de platja

El Consell Comarcal del Baix
Ebre i els ajuntaments d’Alfara,
Aldover, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta, amb el suport de
la direcció general de Joventut,
han posat en marxa el projecte
‘Arrelant, joves que activem lo
nostre territori’. Una iniciativa
que uneix els sis municipis d’interior i vora l’Ebre més petits de
la comarca per tal de realitzar
activitats esportives i culturals.

La primera de les activitats organitzades va tenir lloc diumenge i va consistir en una piraguada per l’Ebre, entre Tivenys i
Benifallet, un dinar popular i una
festa amb música a la tarda. La
previsió és tancar el projecte en
un acte a l’estació de la Via Verda
de la Val de Zafán de Benifallet,
al setembre. La primera jornada
del projecte ARRELATS ha estat
força ben valorada.

Demà dissabte, de les 19 a les
23 hores, al carrer Vista Alegre,
se celebrarà una nova edició de
la mostra de vins i gastronomia
‘Vine de Vins’. Els cellers participants seran: Essència Lluna (Gandesa), Germans Balart
(Gandesa), Agrícola Corbera
d’Ebre (Corbera d’Ebre), La Botera (Batea), Xavier Clua (Vilalba
dels Arcs), Vins de Mesies (Vilalba dels Arcs), Celler La Rialla
(Batea). La degustació de tapes
anirà a càrrec dels següents establiments: Carnisseria Elisenda, forn artesà Cabrera, pastisseria Bahia, Sukomi Japanese
Experience i Petit Tall. El preu
dels tiquets serà 2 euros per
una degustació de vi; 3 euros
per una copa i portacopes; i 10
euros per una copa, un portacopes i quatre degustacions de
vins. La vetllada estarà amenitzada per la música en directe
de Mir&Rui. També dissabte
(23h), a la platja de Cap-Roig,
hi haurà un concert d’havaneres.

per gossos, a l’Arenal

Per primer cop a l’Ampolla s’habilita un tram de platja per gossos, el qual està a la platja de
l’Arenal. En el marc de la nova
ordenança de platges s’ha posat en marxa aquest espai per
poder gaudir-lo amb aquests
animals domèstics. Segons ha
informat l’Ajuntament, tot i que
a l’espai hi ha papereres, dispensador de bosses i es tractarà amb una neteja especial
de la sorra, els propietaris dels
animals han de seguir les següents regles:️ el propietari està
obligat a recollir qualsevol deposició de l’animal. Si el gos és
considerat com a raça potencialment perillosa, estan obligats
a portar l’animal lligat i amb
morrió. En cap cas, l’animal pot
quedar sense supervisió del seu
propietari i sempre s’hauran
de seguir les indicacions dels
agents del cos de policia o dels
vigilants.
L’incompliment de les normes,

serà sancionat amb 300 euros.
Amb l’espai l’Ajuntament millora la convivència a les platges,
per poder gaudir del mar i la
platja amb els seus animals de
companyia.

montsià
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LA RÀPITA
Recta final de la
Festa Major

La Ràpita gaudeix de la Festa
Major, amb molta participació.
El pregó fou a càrrec de. Victòria Bòria Castellà (a la imatge). I
dilluns va efectuar-se l’ofrena al
pregó. Ja avançada la setmana
festiva, dimecres, les activitats
van començar amb la 15a Cursa
de cambrers organitzada pel Bar
Lo Faro, El Copas, A la Mar, Restaurant Can Batiste i la Comissió
de Festes; van seguir amb els
jocs tradicionals a la Xaladora i
amb el bàsquet de carrer 3x3 a la

Bombonera organitzat pel Club
Bàsquet la Ràpita.
Avui s’inicia la recta final. Actes
taurins i ‘Lo Remember de Festes’ per avui divendres mentre
que demà dissabte es farà el Sopar de Focs. I a les 23.59 h, a la
platja de Garbí, castell de focs
d’artifici. Diumenge, a les 18.30
h, cloenda dels actes festius, a
la plaça de bous, amb el concurs
entre les ramaderies la Paloma,
Monferrer i la Espuela, a càrrec
de la Penya Taurina la Tradició.

PROGRAMA LEADER

S’aprova l’avantprojecte
de Ròtula Delta

El Ple de l’Ajuntament de la
Ràpita, que va tenir lloc abans
de l’inici de les festes, va aprovar, per unanimitat, en la sessió ordinària del mes de juliol,
l’avantprojecte de Ròtula Delta.
El projecte, finançat pel Fons
de Recuperació Europeu Next
Generation, proposa una millora en la mobilitat i l’ordenació
de l’accés nord-est de la Ràpita
sota els principis sostenibilitat i
de millora, amb la voluntat de
recuperar i revaloritzar els espais naturals, mitigar els efectes del canvi climàtic i apostar
per mobilitat sostenible i la dinamització turística.
L’alcalde de la Ràpita va declarar que “amb l’aprovació
de l’avantprojecte de la Ròtula
Delta estem més prop de fer
realitat el projecte que connectarà el nucli de la Ràpita
amb el Delta de l’Ebre”.
A més, el plenari va rebutjar la
moció del PSC sobre la destinació dels recursos obtinguts

FESTIVAL

DeltaChamber
Inversió de 4,4 milions i
Music
creació de 78 llocs de treball
al Baix Ebre i Montsià

El programa Leader ha suposat una inversió de 4,4 milions
d’euros al Baix Ebre i Montsià
durant el període 2014-2022 i
ha permès la creació d’un total
de 78 llocs de treball directes.
Així ho ha explicat el president
del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO), Roger Aviñó, que

juntament amb el president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Xavier Faura, ha fet balanç de la convocatòria dels
ajuts que gestiona aquest ens i
ha avançat els detalls de la nova
convocatòria d’ajuts Leader
que ha obert el departament
d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural.

El festival de música de cambra, el DeltaChamber se celebra del 25 del juliol al 7
d’agost. Dedica la primera
setmana al programa Academy, un espai per apropar els
joves músics als onze músics
de prestigi internacional que
enguany actuen en espais tan
singulars com la finca Bombita, al cor del Delta. I és que
enguany el festival, nascut a
Amposta, s’estén amb nous
escenaris, també a Flix i Ulldecona. El Museu de Tortosa
tornarà a acollir el concert de
cloenda. El DeltaChamber recupera els tallers, els concerts
individuals que el van sostenir durant la pandèmia i donarà continuïtat a la novetat
de l’any passat, les audicions
Young Talent per escollir els
participants de l’any que ve. El
programa inclou una trentena
de concerts, amb les actuacions centrals –a Amposta-, els
concerts individuals (OneToOne) i els del DeltaChamber
al Territori. (ACN)

per l’impost sobre les centrals
nuclears, amb els vots a favor
del PSC i els vots a favor de JxCAT, mR, PSC i la regidora no
adscrita, i els vots en contra
d’ERC.

“Projecte que
connectarà el nucli
de la Ràpita amb el
Delta de l’Ebre”

PARC NATURAL DEL DELTA
Més de 200 voluntaris
anellen 400 polls de flamenc

Més de 200 voluntaris han participat aquest diumenge al matí
en l’anellament de 400 polls de
flamenc del Parc Natural del
Delta de l’Ebre. L’actuació, que
la pandèmia va interrompre,
s’ha reprès per continuar un
treball internacional que permet fer seguiment dels animals i
analitzar-ne els moviments migratoris. Actualment, la colònia

ebrenca consta d’unes 2.000
parelles que han criat i n’han sobreviscut un miler de polls. Una
mostra d’aquestes cries s’han
identificat amb dues anelles,
una de PVC i l’altra metàl·lica.
La iniciativa facilita la recollida
de dades sobre els recorreguts
que fan els animals al llarg de la
seva vida, entre el nord d’Àfrica i
el sud de la Mediterrània. (ACN)
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SANT JAUME

montsià
AGOST 2022

Millora de la pista coberta
del Casal

Butlletí
“Viure
Alcanar”
Ja està disponible la versió
digital del butlletí “Viure Alcanar” del mes d’agost del 2022.
A més, tothom que ho vulga ja
pot recollir un exemplar gratuït de Viure Alcanar, el butlletí informatiu d’Alcanar, les
Cases i Alcanar-Platja. El podeu trobar a l’edifici de l’Ajuntament, la biblioteca Trinitari
Fabregat, la biblioteca de les
Cases, l’Oficina Municipal de
Turisme de les Cases, a l’Oficina de Turisme d’Alcanar Platja
i també a diferents comerços
i establiments d’Alcanar, les
Cases i Alcanar-Platja.
Aquest número obri amb el
reportatge sobre la superació
de la Covid-19, amb la crònica de la festa dels superherois i els guanyadors dels dos
concursos organitzats durant
el confinament: “Queda’t a

cas i deixa anar la imaginació” i “Grava’t i xala”. A l’apartat
d’actualitat municipal es fa un
recordatori sobre el trànsit rodat a les Cases d’Alcanar, que
queda limitat fins al 31 d’agost.
També es pot trobar informació sobre l’aprovació de la modificació de crèdit al darrer ple
municipal per a finançar l’enderrocament i la indemnització

MAS DE BARBERANS

S BÀRBARA

MASDENVERGE

ULLDECONA

Racó dels Artesans,
Fibrescampus i Fibrejant

Robatoris
a l’interior
de vehicles
aparcats al
carrer

Inici de les
festes

Detingut un
home

El Casal municipal de Sant Jaume d’Enveja compta des de fa
uns mesos amb una pista millorada. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i l’alcalde
de Sant Jaume d’Enveja, Joan
Castor Gonell van inaugurar les
obres coincidint amb l’inici de la
Festa Major. Les obres de tancament i millora de la pista coberta del Casal han comptat amb
el suport de la Diputació, que
hi ha invertit un total de 30.000
euros. D’altra banda, la setmana
gran de festes arriba al seu final,

L’estiu al Mas de Barberans és
sinònim de fibres vegetals i les
properes setmanes el municipi
se submergirà en les principals
activitats de l’any vinculades a
l’artesania de les fibres. El tret
de sortida el marcarà la setmana vinent, de l’1 al 4 d’agost, el
Fibrescampus, l’espai de formació del Centre de Desenvolupament Rural.
Coincidint amb el Fibrescam-

aquest cap de setmana. Avui
tindrà lloc el Tradicional pal ensabonat i a les 22 hores el bou
capllaçat nocturn. Posteriorment, Nit de les taules temàtiques amb l’orquestra CENTAURO. Demà dissabte, entre altres
activitats, hi ha previst el dinar
jove i el correbars. Hi hauran
més actes taurins i la darrera nit
de ball amb l’orquestra JAMAICA SHOW. Diumenge dia 31 fi
de festa amb la gran desfilada
de carrosses i el Castell de focs
d’artifici a les 23 hores.

pus tindrà lloc el projecte d’art
efímer Fibrejant. Tant el Fibrescampus com Fibrejant seran el
preludi de la dinovena edició
del Racó
dels Artesans.
La Fira monogràfica de les Fibres Vegetals que organitzen
el Museu de la Pauma i l’Ajuntament del Mas de Barberans.
Tindrà lloc el cap de setmana
del 6 i 7 d’agost.

L’Ajuntament de Santa Bàrbara
va informar divendres passat
que s’havien produït durant la
setmana diversos robatoris a
l’interior de vehicles aparcats
al carrer del municipi de la comarca del Montsià.
“En la majoria dels casos es va
trencar un vidre i en d’altres es
va forçar el pany de la porta.
Mossos d’Esquadra i el servei
de la Guàrdia Municipal estan
treballant en aquest assumpte per tal de poder identificar
a l’autor o autors de robatoris.
Demanem la col.laboració per
tal d’ajudar a la idendificació
dels responsables. Extremeu
les precaucions i no deixeu cap
objecte de valor a l’interior dels
vehicles”.

Masdenverge inicia avui les
seues festes. Com en d’altres municipis, unes festes
que suposen una tornada a
les que es feien abans d’una
pandèmia que les ha limitades els dos darrers anys. La
regidoria de festes ha treballat
intensament per elaborar un
programa d’activitats obert a
tothom. Entre altres actes, a
més dels taurins, cal destacar
la cursa d’Andròmines, les nits
de ball, amb Tribut a Abba en
una d’elles, el concurs de paelles, el sopar del bou estofat o
l’homenatge a les pubilles de
fa 25 i 50 anys. Aquests, sense oblidar el clàssic partit de
futbol, són alguns dels actes
previstos en la setmana festiva
que comença avui i durarà fins
el dia 7 d’agost. Els pregoners
són Enric Martínez, president
del CF Masdenverge, i Josep Borràs, capità del primer
equip. Homenatge al club de
futbol després de l’ascens a la
3a catalana.

a 24 propietaris d’apartament
de Turov o l’inici de la campanya per a la prevenció i el
control del mosquit tigre.
A més, també es pot llegir
sobre les actuacions per a fer
front als abocaments il.legals
i sobre la convocatòria d’ajuts
a la ciutadania que ha publicat la plataforma #Monsortirem.

El passat divendres, efectius
del cos de Mossos d’Esquadra
d’Amposta van detenir un home
de nacionalitat romanesa per
un requeriment judicial d’un
tercer país i per diversos furts a
Tortosa.️ L’actuació es va iniciar
quan la Policia Local d’Ulldecona, alertada per una veïna, va
aconseguir identificar a tres homes que estaven intentant furtar productes en un establiment
comercial de la localitat.
Arran d’aquesta identificació,
i segons informa l’Ajuntament
d’Ulldecona, es va detectar que
una de les persones tenia un requeriment judicial de recerca i
detenció. La mateixa tarda es va
produir un furt en un despatx de
Tortosa i la descripció facilitada
de l’autor també coincidia, plenament, amb la persona acabada de detenir. Posteriorment, de
les investigacions realitzades, es
relaciona al mateix detingut i als
acompanyants amb dos furts de
telèfons mòbils al Baix Ebre.

anunci
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terres de l’ebre

SALUT
Joan Nin: “El projecte d’ampliació
del Verge de la Cinta està molt avançat”
El director territorial de Salut,
Joan Nin, ha ofert aquest dimecres 27 de juliol una roda
de premsa per tal de fer balanç
dels principals temes de salut al
territori ebrenc.
El tema més destacat de la roda
de premsa ha estat el projecte
d’ampliació del centre de referència de les Terres de l’Ebre,
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Joan Nin ha assegurat que “el tema del Verge de
la Cinta està molt avançat, s’ha
assolit una partida pressupostària i actualment s’està treballant
dur i de manera ferma i vigorosa
per tal de dinamitzar la licitació
conjunta del projecte i l’obra de
cara al mes de setembre”. Nin
ha volgut agrair “la implicació
de totes les administracions i
entitats que estan participant de
forma conjunta en aquest procés”, alhora que ha celebrat “la
bona predisposició de tots els
actors implicats”.

Maria Ferré, gerent de l’ICS Terres Ebre, ha explicat que “s’està
treballant molt intensament per
tal de fer aquesta licitació de
les obres i el projecte de forma
conjunta”. Una vegada netejat
el fossar i efectuades les exploracions del terreny, “la previsió
és començar amb l’aparcament
provisional, que es licitarà durant el setembre. Les obres estan previstes que comencin al
març de l’any 2023 i finalitzaran
al juny”. Pel que fa al projecte
d’ampliació del Verge de la Cinta, Ferré ha recalcat que “durant
el mes de setembre esperem licitar obra i projecte i, si tot va
bé, es començaran les obres el
juliol de 2023 per tenir-les acabades, si es compleixen tots els
terminis, l’abril de 2025”.
Maria José Rallo, directora de
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta, ha donat detalls del projecte d’ampliació que s’està treballant actualment, que inclou

realitzar en el nou edifici tota
l’àrea de farmàcia i part de l’àrea
logística, 24 nous punts d’hospital de dia, 32 noves consultes
externes, 7 quiròfans nous, una
nova àrea de reanimació i les
zones pre i postquirúrgiques, alhora que una nova zona d’esterilització.

El director territorial
de Salut, Joan Nin,
ha fet balanç dels
principals temes
de salut al territori
ebrenc

“L’atenció
sanitària està
garantida a tots
els punts del
territori”
Ester
Gavaldà,
directora
d’Atenció Primària a les Terres
de l’Ebre, ha assegurat que “no
s’ha tancat cap Centre d’Atenció Primària ni cap Consultori Local durant la campanya
d’estiu, s’han adaptat d’alguns
horaris, però l’atenció sanitària
està garantida a tots els punts
del territori, alhora que s’han
reforçat els equips de les zones de costa”.
Situació epidemiològica
Per la seua part, Joan Nin ha
fet també un repàs a la situació epidemiològica de la COVID-19 al territori, assegurant
que la situació s’ha estabilitzat
en les últimes setmanes.
Verola del Mico
Nin, aquesta setmana, ha confirmat també de dos casos de
verola del mico a la Regió Sanitària Terres Ebre. “Ambdós
casos estan sota control i sense més complicacions”.

EQUIP FUNCIONAL D’EXPERTS
El Grup EFE és l’equip que diagnostica i tracta els casos de violència sexual i
maltractament greu en infants i adolescents a la Regió Sanitària Terres Ebre
El passat mes de novembre
de 2021 es posava en marxa a
la Regió Sanitària Terres Ebre
una unitat específica per tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en
infants i adolescents. L’Equip
Funcional d’Experts (EFE),
com es denomina la unitat,
està integrat per una pediatra, una treballadora social de
l’ICS Terres de l’Ebre i una psicòloga de l’Institut Pere Mata.
En aquest període, l’EFE ha
tractat un total de 45 casos a
les Terres de l’Ebre.
La posada en marxa d’aquest
Equip, de referència per a tota
la Regió Sanitària Terres de
l’Ebre, respon a un projecte del Departament de Salut
que inclou la creació de 8
EFE a tota Catalunya. El servei a Terres de l’Ebre està ubicat a l’Edifici Ribera d’Ebre, a
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, i en cas que la ciutadania s’hi vulgui posar en

contacte es pot fer a través del
telèfon de contacte (634 27 66
98) o per correu electrònic a
efe.ebre.ics@gencat.cat.
El maltractament i la violència
sexual exercits contra els infants
i adolescents és un problema
que sovint es manté ocult i que
és difícil de detectar, sobretot
en infants molt petits que no
ho poden verbalitzar o no són
conscients de la gravetat dels
fets. Aquestes situacions es poden detectar en diversos àmbits
(sanitari, educatiu, de lleure, a
través d’un familiar, etc.), a partir de la revelació de la víctima o
a través de l’observació de conductes hipersexualitzades.
Des de l’àmbit sanitari s’ha de
promoure tant el bon tracte integral com la prevenció a través
de l’educació afectivosexual
adequada a l’edat de l’infant i
adolescent. També és important la detecció precoç i la rehabilitació de qui ha patit maltractament o violència sexual.

Grup EFERSTE. Foto: cedida

La detecció, el tractament i el
seguiment dels infants i adolescents que han patit qualsevol classe de maltractament
requereixen la participació coordinada de diferents nivells
i xarxes assistencials (atenció
primària, xarxa de salut mental,
atenció hospitalària, etc.).
L’EFE s’activa des del moment
que arriba la notificació de sos-

pita o certesa de possible violència sexual i/o de maltractament físic greu sobre un infant
o adolescent, que no requereixi
atenció al servei d’Urgències.
Immediatament, es programa
una primera visita d’acollida
on se cita a la família, es recull
tota la informació del cas i es
realitza una valoració sociofamiliar. En una segona visita es

duu a terme una entrevista
exploratòria a l’infant, durant
la qual s’utilitzen tècniques
d’entrevista i metodologies
no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu
relat, i tot seguit es procedeix
a la intervenció terapèutica
pertinent. L’informe que genera el Grup EFE aporta les
valoracions des del punt de
vista clínic, psicològic i social. Prevenir i, si escau, atendre
i reparar el dany de les víctimes de maltractament és una
tasca que requereix el treball
en xarxa de professionals de
diferents àmbits i disciplines i
implica, necessàriament, una
coordinació eficaç entre departaments.

Des de novembre,
s’han tractat 45 casos
a la Regió Sanitària
Terres Ebre

anunci
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BENISSANET
L’operatiu de recerca
del jove desaparegut al
riu Ebre localitza el cos
sense vida

Localitzen el cos sense vida
d’un home al marge dret del
riu Ebre a Miravet. L’operatiu de
recerca del jove desaparegut
aquest dilluns ha trobat el cadàver aquest dimecres al migdia. A hores d’ara, els Mossos
estan intentant identificar-lo,
però tot apunta que seria el del
mateix jove que s’hauria ofegat.
El cos s’ha localitzat a 2,4 quilòmetres aigües avall del mu-

nicipi Miravet. Si finalment es
confirma que és el jove de 21
anys desaparegut, el cos hauria
recorregut, arrossegat pel corrent fluvial, uns 8,5 quilòmetres
en poc més d’un dia i mig.
Els
equips
d’emergències,
bombers i mossos, amb el suport d’embarcacions, unitats
subaquàtiques i un helicòpter, han pentinat la zona des
d’aquest dilluns. (ACN)

ribera/terra alta

MÓRA D’EBRE
La consellera Ciuró
presideix la senyalització
del Mas de Santa
Magdalena
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó, inaugurarà
avui divendres la incorporació
de dos plafons explicatius a la
fossa del Mas de Santa Magdalena, a Móra d’Ebre, que
s’adhereix així a la Xarxa d’Espais de Memòria de la Generalitat de Catalunya. A més de
la consellera, a l’acte hi intervindrà l’alcalde de Móra d’Ebre,
Rubén Biarnés.
També hi seran presents el director general de Memòria
Democràtica, Antoni Font; el
director dels Serveis Territorials
de Justícia a les Terres de l’Ebre,
Joan Juan; el director del COMEBE, Joan Baptista Forcadell;

l’arqueòleg Enric Tartera, així
com membres del consistori
de Móra d’Ebre i del Consell de
Govern del COMEBE.
Es tracta d’un acte de dignificació que suposa el tancament
de la intervenció arqueològica
que s’ha fet en la fossa més
gran de Catalunya localitzada
fins ara. Els treballs de camp
del Mas de Santa Magdalena
es van iniciar el 14 de desembre de 2020 i van finalitzar el 5
de juliol de 2021. Com a resultat, es van exhumar les restes
de 177 individus, així com nou
restes d’extremitats amputades
o desarticulades, i es van recuperar restes de material mèdic.

RIBERA
Ocupació
turística al
voltant del
70%
La comarca de la Ribera d’Ebre
ha donat tret de sortida a la
companya turística d’estiu. De
moment, l’ocupació durant
els mesos de maig i juny s’ha
mantingut al voltant del 50%.
i el Consell Comarcal calcula
que al juliol i a l’agost l’ocupació en allotjaments rurals, hotels i càmpings pot arribar al
70%, unes xifres similars a les
de l’any passat, amb algunes
fluctuacions segons el tipus
d’allotjament.
Per atendre els turistes, el
Consell ha obert de nou els
dos punts d’informació turística. El primer, ubicat al passeig del Pont de Móra d’Ebre i
el segon a la plaça de l’Arenal
de Miravet (gestionat de manera coordinada amb l’ajuntament).

EL PINELL DE BRAI

DO TERRA ALTA

CORBERA

Commemoració del 84è
aniversari de la
Batalla de l’Ebre

El jutge cita a declarar
els investigats per
falsificació de vins

A la presó el
detingut per
causar un
incendi

La Terra Alta va commemorar
el 84è aniversari de la Batalla
de l’Ebre, una de les batalles
més sagnants i cruentes de la
Guerra Civil. “Recordem i reivindiquem les víctimes de la
Guerra Civil però especialment
les de la Batalla de l’Ebre, on
hi vam perdre gairebé tota una
generació del nostre país. Més
de 10.000 baixes entre ferits,
morts i desapareguts, pràcticament tot joves”, va assenyalar la
consellera de Justícia, Lourdes
Ciuró, que també va defensar

tirar endavant “amb el màxim
consens parlamentari” la nova
llei de memòria democràtica.
“Una llei moderna que actualitza i millora totes les lleis existents al nostre país en aquesta
matèria i que posa el focus en
la lluita antifeixista”. L’acte, que
tradicionalment se celebra a la
Cota 705 de la Serra de Pàndols
-on es troba el Monument a la
Pau- es va haver de traslladar
al Casal Municipal la Pianola de
Pinell de Brai, davant el risc d’incendi forestal. (ACN)

El jutjat d’instrucció 3 de Reus
ha citat a declarar per al 21 i 22
de setembre els sis investigats
per una trama de falsificació a
l’etiquetatge d’ampolles de vi
fent ús fraudulent de les DO
Priorat, Montsant, Terra Alta,
Tarragona i Catalunya. Segons
la interlocutòria facilitada pel
TSJC, se’ls investiga pels delictes contra la propietat intel·
lectual, d’estafa i de publicitat

enganyosa, de falsedat documental i falsedat de certificats.
S’haurien comercialitzat més
de 40 milions de botelles del
2019 al 2021 per import de
51.350.647 euros i un marge
de 14.216.247 euros. El procés
judicial arrenca d’una denúncia
que van presentar conjuntament els consells reguladors
de les denominacions d’origen
el juliol de l’any passat. (ACN)

El jutge de Gandesa ha ordenat
l’ingrés provisional a la presó,
comunicada i sense fiança, de
l’home detingut per haver causat diumenge un incendi forestal amb tres focus diferents
i propers als termes de Móra
d’Ebre, Benissanet i Corbera.
La causa està oberta per un
delicte d’incendi forestal. L’empresonat, veí de Corbera de 36
anys, tenia antecedents per fets
similars l’agost de l’any passat.
El foc de diumenge va afectar la zona del Riu Sec, prop
de la carretera N-420, i va ser
originat a partir de 3 focus diferents. Les tasques d’extinció
van requerir l’activació de fins
a 20 dotacions terrestres dels
bombers i onze mitjans aeris. El
foc es va donar per apagat cap
a les onze de la nit. (ACN)

terres de l’ebre
L’ALDEA
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EL PERELLÓ

Decomissen 445 quilos de
garrofes en un control

La Guàrdia Civil va decomissar
la setmana passada 445 quilos
de garrofes en catorze sacs
dins d’una furgoneta en un
control a l’àrea de servei del
Baix Ebre de l’autopista AP-7.
Davant la sospita sobre el seu
origen il·lícit i l’actitud nerviosa dels ocupants del vehicle
al moment d’acreditar l’origen
del fruit, els agents van contactar amb el propietari de la
finca de Vandellòs d’on les

haurien recollit informant-los
que no els havia autoritzat.
Per tot plegat, es van obrir
diligències –traslladades al
jutjat de guàrdia de Tortosacontra els dos ocupants de la
furgoneta per un presumpte
furt de productes del camp.
Segons el comunicat policial,
pretenien vendre les garrofes
a un particular de Tortosa, que
desconeixia el seu origen.
(ACN)

L’Ajuntament reforma integralment més
de 17.000 metres quadrats del municipi
L’Ajuntament del Perelló executa per valor de gairebé un
milió tres-cents mil euros
(1.299.999,97) les obres “més
importants del mandat actual,
després de la millora del Pavelló Poliesportiu. Els treballs
s’efectuaran a una superfície
aproximada de 17.000 metres
quadrats i inclouen la substitució de les instal·lacions d’aigua
potable, la millora de la xarxa
de clavegueram a les zones on
estaven en mal estat, la substitució del ferm de la calçada
i les voreres i la instal·lació de
dotze hidrants per a ús dels
bombers en cas d’incendi”.
La mateixa licitació també inclou la urbanització completa del carrer Roger de Flor i la
renovació de la capa de rodament dels carrers: Gayarre,
Salmerón, Balmes, Verdaguer,
Cervantes, Doctor Torrademé,
Castaños, Escoles i Oliveres.
Les obres al complet està pre-

vist que finalitzin a finals del
mes d’octubre. Algunes d’elles
s’han efectuat a la part més
antiga del municipi per evitar-ne encara més la seva degradació.
En aquest sentit, l’alcaldessa
Maria Cinta Llaó ha remarcat
“la importància de millorar la
seva imatge”. D’altra banda,
des del consistori han recalcat
també que “feia més de quaranta anys que no es realitzava

una actuació d’aquestes característiques” i que la instal·lació
d’aigua potable encara era de
fibrociment, per tant, “aquestes
obres eren molt necessàries”,
ha detallat l’alcaldessa.

“Les obres més
importants del mandat
actual, després de la
millora del Pavelló”

BREUS

CAMARLES

ASCÓ

** CAMPING AMPOLLA PLAYA: rep una distinció com un dels
cinquanta millors càmpings d’Espanya. Segons declaracions
d’Àlex Ema, gerent de Càmping Ampolla Playa, “aquest reconeixement ha estat gràcies a l’esforç de tot l’equip que formem
part del càmping, així com dels nostres clients que són en definitiva els que han votat i valorat les nostres instal·lacions”. (ebredigital.cat)
** L’AMPOLLA: Sopa de Cabra actuarà a l’Ampolla el 26 d’agost,
a les 23 h, a l’esplanada del Camp de Futbol. Les entrades ja
estan a la venda.
** FLIX: El govern espanyol es posa al costat d’Endesa i defensa
que la concessió de la central de Flix és per 99 anys. Entitats
ambientalistes havien reclamat que s’extingís el 2023, després
de 75 anys, tal com marca el TC.
** El PSC denuncia “el bloqueig d’ERC i Junts a rebre 36 milions
d’euros més anuals de l’impost a les nuclears al territori. “Un impost que surt del territori ha de repercutir almenys en un 50% a
les Terres de l’Ebre. Qui patim els efectes mediambientals de les
centrals nuclears som nosaltres, per tant, és de sentit comú que
es quedin aquí”, ha dit Joaquim Paladella diputat al Parlament.
** CAMARLES: Els actes taurins seguiran fins demà dissabte dia
30. El diumenge 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.
** GODALL: L’Ajuntament informa que fins avui divendres 29 de
juliol (de 16 h fins 19.30 h), es vendran els tiquets de les menjades dels dies de les Festes Majors a les oficines del consistori.
Dia 4 d’agost: Dia de la Dona, paella. 4 euros; Dia 7 d’agost:
Sopar homenatge gent gran. 10 euros; Dia 8 d’agost: Sopar de
bou estofat. 5 euros.
** UNIO DE PAGESOS considera il·legal i un enorme pas enrere
en les prestacions socials el nou sistema de cotització per al
70% de les persones autònomes agràries catalanes.

Un motorista
va morir en
un accident a
l’N-340

La central nuclear d’Ascó I
s’atura per un problema al
regulador de la tensió

Un motorista va morir, després de patir, divendres passat
a la nit, un accident a l’N-340
a Camarles, segons va informar el Servei Català de Trànsit
(SCT).
El motorista, de 51 anys, va
caure a la via per causes que
s’investiguen i va resultar ferit.
Va ser traslladat a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa,
on posteriorment, va morir.
L’accident es va produir al punt
quilomètric 1.089,5 en sentit
Camarles i els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les
22.18 h.
Arran de la incidència, es van
activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació
dels Bombers de la Generalitat
i dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).

La central nuclear d’Ascó ha
notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) l’aturada automàtica d’Ascó I a causa d’un
problema al regulador de la
tensió que ha provocat la parada automàtica de l’alternador
i, en conseqüència, també del
reactor. Els fets s’han produït
a la 1.06 hores d’aquest dijous.
L’equip tècnic de la instal·lació

treballa per identificar l’origen del problema, reparar-lo i
tornar a sincronitzar la planta
amb la xarxa elèctrica. Segons
ha afirmat l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), tots
els sistemes de seguretat han
funcionat i la incidència no ha
tingut conseqüències per a la
salut de les persones ni per al
medi ambient.
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CELMA

MICHEL

QUARTA CATALANA
El CF Alcanar ja té president i junta
directiva i continuarà competint

EL GRAN MOMENT
DE L’ULLDECONA

EL CF ALCANAR
MARCA UN CAMÍ

Jo ja ho dit mil vegades
que no crec en casualitats
i ho demostraré amb el cas
de l’Ulldecona. És l’equip
que té més jugadors a
l’elit, Oriol Romeu, a la
lliga anglesa, i Aleix Garcia
al Girona. És l’únic equip
ebrenc en categoria juvenil
que està a la Preferent. Si
la temporada passada a
va fitxar a Callarisa aquest
any ha tornat a trencar el
mercat amb tornada de tres
fills pròdigs; Balada, Marc
Fabregat que, després de dir
sí al Tortosa, va fitxar per
l’Ulldecona i Dani Quesada
que la temporada passada
jugava a la Tercera Divisió
aragonesa. Diuen les males
llengües que té un pressupost com quan estava a
Preferent.

Vaig rebre amb satisfacció la
notícia de que el CF Alcanar
seguirà competint. Informar
que un club desapareix és, en
esta secció esportiva, una de
les notícies més doloroses.

I com un conte, Paco
Callarisa ha escrit un llibre
de la història del futbol a
Ulldecona. Va estar set anys
per fer-lo. Vostès diran
que són moltes casualitats,
jo crec que no. L’univers
mediàtic del futbol ha tocat
a Ulldecona, que viu un
gran moment, amb il.lusió i
bones expectatives.
La pregunta és: qui mou els
fils d’aquest gran Ulldecona? El president, l’apuntador, Paco Callarisa, l’alcaldessa, Oriol Romeu...
La propera temporada és un
dels candidats per entrar al
play off i després somiar. A
la lluna no arribaran però
gairebé.

Vaig parlar amb Ion, jugador
que serà president. I em va
agradar el seu estat d’ànim i
la il.lusió de tirar avant, amb
els seus companys. Diversos
jugadors agafen l’equip i ho
fan amb objectiu de poder
unir esforços al municipi. Em
sembla un bon punt de partida. I veig a la unió com una
solució. No és fàcil, però com
a mínim s’ha d’intentar.
Ja des de fa anys es parla de
que el futbol, a clubs més
modestos, ha de canviar
el seu model. La inversió
econòmica cada cop serà més
complicada de mantenir, tot
i que ara no és així en molts
casos. I Alcanar marca un
camí que potser el futur, amb
la gestió dels propis jugadors. No és un cas nou. Cada
cop pot passar més i passa.
A Alcanar es fa un altre pas
avant.

El CF Alcanar continuarà competint. Les darreres setmanes
havíem comentat que hi havia
incertesa pel futur de l’equip,
una vegada el president i la junta van anunciar que no seguirien.
Finalment, diversos jugadors
mantindran l’equip, la temporada vinent a Quarta.
Ion Oslobanu serà el president
jugador. Amb ell, altres companys de l’equip formaran la
junta directiva. És el cas de Jan,
Sisco i Sergi José. Ion explicava que “després del darrer sopar de la plantilla vam parlar de
que era una llàstima que l’equip
desaparegués. El CF Alcanar és
una entitat amb molta història,
la segona més antiga del municipi, només per darrera de la
banda de música. I vam decidir
que havíem de fer alguna cosa.
Han anat passant les setmanes i
hem fet un pas avant”. Ion afegia que “estem molt il.lusionats
pel projecte que s’està fent. Hi
ha 20 jugadors en la plantilla

Diversos jugadors
han format la junta
directiva
Ion Oslobanu serà el
president, a més de
jugador de l’equip
L’objectiu, amb el
temps, és poder unir el
primer equip, el futbol
base i el femení

té un president jugador. També
va ser-ho Paulo, no fa massa
temporades. I, a la vegada, Paco
Reverté també va ser president i
porter del filial.

La plataforma en defensa del futbol base modest demana una
reunió amb la Federació per presentar els seus acords
La plataforma en defensa del
futbol base de clubs modestos
ebrencs, tal com vam informar
la setmana passada, va fer un
altra reunió per signar “el manifest que presentarem a la Federació en contra dels clubs que
ens espolien”.
Ara, amb les signatures de clubs

Jordi Oribe renova
amb la Rapitenca
La setmana passada ja vam informar que la renovació d’Oribe
estava a punt de tancar-se i avui
ja podem dir que seguirà a la
Unió Esportiva Rapitenca.
D’altra banda, de l’actualitat
de l’equip dir que el partit de
Copa Catalunya absoluta contra el Sant Andreu està fixat, a
hores d’ara, per al dissabte dia
7 d’agost a les 18 hores a la
Devesa. I contra el Tona, de la
Copa amateur, també a la Ràpita, es disputarà el dissabte 27 a
les 18 hores. Al dia següent, la
Rapitenca jugarà el Toha, juntament amb el Tortosa, Aldeana i

amb la tornada al futbol d’algun
jugador carismàtic del municipi i que ens donarà un plus a
l’equip”. El president-jugadors
explicava també que “hem exposat el projecte a l’Ajuntament
i la idea és anar tots a una. En
este sentit, ja ens hem reunit
amb el futbol base i aviat ho farem amb el femení. Volem crear un punt de partida per anar
tots junts. Hem d’intentar-ho
perquè la base del projecte és
sumar entre tots i que la gent
d’Alcanar s’identifique amb els
seus equips”.
Les adversitats amb els desperfectes que les instal.lacions
esportives van sofrir continuen.
Les obres poden començar al
març. Per tant, serà complicat
que es pugui jugar la temporada propera. Segons Ion, “parlarem amb equips de la comarca
a veure si ens poden ajudar i
podem jugar i entrenar més a
prop, combinant-ho amb els
partits que tinguin ells”.
Alcanar no és el primer cop que

l’amfitrió, el Remolins Bítem.
Finalment, informar que Josep
Subirats ‘Subi’, torna a la Rapitenca, ara per entrenar el juvenil A. Subi, que fou jugador de
la Rapitenca, ja va estar al cos
tècnic, llavors del primer equip,
amb Ramon Sancho, la campanya 19/20. A més, ha entrenat
també al Roquetenc, Ametlla,
Aldeana i Santa Bàrbara.

Subi entrenarà
el juvenil rapitenc

del manifest, s’ha demanat una
reunió amb la delegació de la
Federació Catalana de Futbol.
I una vegada es pugui produir
aquesta reunió, presentaran
oficialment la documentació
amb les accions i els acords que
s’han pres. Per tant, la seua lluita
continua.

Esta setmana es va
signar el manifest per
poder presentar-lo a la
Federació

El Perelló apuntala la seua plantilla
amb les incorporacions d’Uri Labella,
Ionita, Luis Garcia i Amador
La setmana passada ja vam
anunciar que el Perelló ja s’havia posat en marxa per a la
nova temporada, pel que fa a
l’equip que tornarà a competir a la Tercera catalana. Josep
Boyer ‘Molinos’ és el mister i
Pau Safont el seu segon.
La primera incorporació que
es confirma és la d’Uri Labella,
davanter que estava al Vendrell
i que ja és conegut al nostre
territori, sent un dels artillers
de la categoria. També s’ha incorporat el central Elvis (Salou),

i a Luis Garcia, Ionita i Amador
Voces, procedents de l’Ametlla. Enric Sentís, jugador local
que estava al Ginestar, torna al
Perelló. També hi ha converses
amb el davanter Àlex Piñeiro. La
resta de la plantilla estarà formada per jugadors locals, que
van quedar del primer equip de
la temporada passada i del filial.

També ha fitxat Elvis
(Salou) i Enric, que torna
del Ginestar

esports
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CF LA SÉNIA

DAVID VILANOVA: “ESTIC AGRAÏT A LA SÉNIA PER LA CONFIANÇA.
EM VA FER IL·LUSIÓ L’INTERÉS QUE VAN TENIR”
R: Som dels equips que hem fet
pocs canvis, la prioritat des del
primer moment ha sigut renovar
la majoria de la plantilla i estem
satisfets perquè ho hem aconseguit. Serem una plantilla molt
jove, però també amb jugadors
experimentats que ens donaran
un plus de qualitat. Estic segur
que serem un equip competitiu.

La Sénia inicia una nova etapa,
ara amb David Vilanova com
a mister del primer equip. Més
Ebre ha parlat amb el tècnic de
Roquetes, davant de la propera
temporada.
Pregunta: Un nou repte.
Resposta: Sí. La 2a catalana és
una categoria molt atractiva; estic agraït a la Sénia per la confiança. Després d’un any al futbol
base de la Rapitenca, em va fer
il·lusió l’interès que va tenir el
club amb mi, ens vam entendre
des del primer moment i espero
estar a l’altura.
P: Llarga etapa amb Serrano,
el llistó està alt amb un equip
molt jove i gent de casa.
R: El primer que vam tenir clar
va ser que es canviava d’entrenador, però la filosofia de club
es quedava intacta. Serrano i
el club han fet un gran treball,
van apostar per una línia i li han
donat continuïtat, apostant per
gent jove que ha donat rendiment. Crec que té molt de mèrit

David Vilanova, mister de la Sénia.

per les dos parts, poques vegades es veu a un entrenador 7
temporades al mateix club.
P: A nivell de la plantilla, com
dius, se seguirà el model de
club?.

P: Objectius?. A la segona
fase només en baixen dos
de cada grup, és una bona
notícia, tot i que al final no
hi haurà grup de segona
ebrenc de 16 equips.
R: Amb el format de lliga que
tenim actualment crec que l’objectiu clar és la permanència i
per aconseguir-ho tenim dos

“Som dels equips que hem fet pocs canvis,
la prioritat des del primer moment ha sigut
renovar la majoria de la plantilla i estem
satisfets perquè ho hem aconseguit”

AMBRÒS SEGURA SEGUIRÀ ENTRENANT
EL CE ATLÈTICS MÓRA LA NOVA

Ambròs Segura seguirà entrenant el Móra la Nova. El club de
la Ribera ha fet els deures aviat
per tenir una plantilla consolidada i poder assumir el repte.
Pregunta: Nova temporada, noves il.lusions.
R: La veritat és que sí. Hem
renovat el 90 % de la plantilla
i això era molt important. A
partir d’aquí vam veure les necessitats de l’equip i vam estudiar les possibilitats de mercat.
I crec que ho hem fet bé. Per
això estem il.lusionats perquè
al mantenir el grup fa la sensació de que, si ens respecten
les lesions, a diferència de la
temporada passada, penso que
tenim plantilla per fer una bona
campanya.
P: Objectiu, els quatre primers?.
R: L’objectiu principal és salvar-nos però també hem de
ser ambiciosos i hem de pensar
de poder estar entre els quatre
primers a la primera fase. Com
a grup ho intentarem. Sabem
que l’exigència del club és la
permanència però si podem
assolir alguna cosa més i que-

dar salvats en la primera fase
seria molt positiu, malgrat que
les primeres places es preveuen
molt competides, tal com s’estan reforçant els equips.
P: Ara ‘nomes’ en baixen
dos de cada grup, a la segona fase, una bona noticia.
R: Sí, està clar que el risc de baixar no és tant com en principi
es preveia, quan es comptaven
3 descensos de cada grup. Ara
en són 2 però en tot cas i, com
et deia, no descartem res i poder assolir la permanència a la
primera fase seria el màxim per
nosaltres, entenent també que
ha de ser l’objectiu de tots els
equips.
P: No es fa la lliga ebrenca
de segona de 16 equips, com
ho veus?
R: Era una solució bona per
potenciar els equips ebrencs,
amb una categoria forta al territori. També dir que la Segona
d’abans no em desagradava. El
fet de jugar amb altres equips
d’altres zones és motivant. Per
a mi, les dues opcions eren bones i comprenc que s’ha decidit
finalment així per tema d’es-

tructures de les competicions.
També cal considerar que amb
les noves estructures es podien
debilitar les categories inferiors i
han intentat protegir-les d’alguna manera. Veurem com va tot i
amb el temps valorarem.
P: Com valores la plantilla,
tal com ha quedat?
R: En general, com he dit, el més
important era renovar els jugadors. Han hagut 4 baixes però
hem aconseguit reforçar el que
necessitàvem, que era d’entrada
el plànol ofensiu on cal destacar
que tenim la renovació d’Agustí, que és de gran valor perquè
tens un home gol a l’equip, un
jugador determinant. Precisament d’algo més de verticalitat
i la trobarem amb Marcel i amb
David Pérez, que aportarà molt
en l’1 contra 1. Darrera necessitàvem apuntalar el centre de
la defensa i hem incorporat a
Marçal Masip, jugador jove amb
experiència a Tercera catalana. I
també a Capdevila que surt del
futbol base de l’Ascó i Eloi que
estava al juvenil de la Rapitenca.
Així mateix, Josep Maria, que
també estava a la Ràpita, també

sumarà a la línia de mitjos on ja
tenim bons jugadors. Són incorporacions de gent jove, que té
ganes de progressar i que ens
faran més competitius. Esperem
que la plantilla pugui competir
com va fer-ho l’any passat i els
jugadors que arriben segur que
aportaran el necessari per poder
aconseguir-ho.
P: Per últim, els punts de la
primera fase, valdran a la
segona. Com ho veus?
R: D’un inici pot semblar més
coherent que la temporada passada ja que es una manera de
donar-li un valor encara més
competitiu a la primera fase perquè saps que mai has de deixar
de competir perquè el que facis
tindrà repercussió a la segona
fase. Si ho mirem des d’un punt
de vista de ser més just, mai ho
podrem saber perquè pot passar que una de les dues lliguetes
estigui més igualada i que a l’altra hi hagi més diferències. Els
que estiguin per pujar del grup
que pugui ser més igualat serà
menys just però els que estaran
en el play off per evitar el descens per baixar, d’aquest grup

camins: quedar dels 4 primers a
la primera fase o anar a la fase
de descens i evitar les dos últimes places. Evidentment, el primer és el que ens agradaria però
som conscients del competitiva
que serà la categoria. Pel que fa
a la 2a catalana ebrenca segurament a tots ens feia molta il.lusió i no va sentar bé aquest gir
inesperat dels fets, crec que és
un sentiment general dels aficionats i clubs de la zona. Caldrà
esperar per si finalment es dona
en temporades properes.

“La possibilitat de
tenir la 2a catalana
ebrenca segurament
a tots ens feia
molta il.lusió i no va
sentar bé aquest gir
inesperat dels
fets”

“Hem renovat el
90 % de la plantilla
i això era molt
important”
“Està clar que el
risc de baixar, amb
dos descensos per
grup, no és tant
com en principi es
preveia, amb 3 per
grup”
El tècnic fa la seua
valoració de com
veu que els punts
de la primera fase
es mantinguin en la
segona
més igualat, ja els anirà bé. I en
l’altre cas, en un grup menys
igualat en la primera fase, serà
al contrari. Els que estaran per
pujar tindran avantatge i els que
estaran per baixar poden tenir
desavantatge”.
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CD TORTOSA

PLANTILLA
P FITXATGE/ANYS AL CLUB

PLANTILLA JUSTA D’EFECTIUS
Un nou projecte a Tortosa i en van uns
quants. Serà la novena temporada a 2
catalana i al mig una a la 1a. Baixes
importants: Sergi Duran (Ampolla),
Marc Fabregat (Ulldecona), Konu (Rapitenca), De La Torre (La Cava), Marigot (Cambrils ), Aleix Salvadó (Aldeana) i Rojas (Ascó). Només segueixen
6 jugadors i d’aquests només 3 de
l’onze bàsic. La lliga passada van jugar
prop de 40 jugadors i va haver-hi tres
entrenadors; alguna cosa passa en un
club que de ser un clàssic de tercera
divisió passa ara a que qualsevol equip
ebrenc el pot guanyar. La millor línia,
la defensa, mig camp competitiu però
falta més pólvora a la davantera. Bon
equip però plantilla justa d’efectius. El
millor fitxatge és que segueixi Fabregat. Important baixada de pressupost,
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

2
2
2
2
2
1
2
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

3/3
S/F
3
3
18
1
2
8

MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
ARTURO LLORCA
ARTURO LLORCA
ARTURO LLORCA
ARTURO LLORCA

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

6
2
14
9
1
13
10
15

3A CAT

4A CAT

JORDI FABREGAT
CAMARERO/AMORES/FABREGAT
GUILLERMO CAMARERO
GERMAN INGLÉS
GERMAN INGLÉS
Á. GARCIA/NACHO/GIMENO/VERA
ANGEL GARCIA
DANI SERENO/CUQUET
NANDO CRESPO/HILARIO

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

Ha tingut les baixes de Xavi Fages
(Ametlla), Céspedes, Royo (Ebre Escola), Selu (Ulldecona), Ivan Bruno,
Ribero, Reales i Moha. Només segueixen 9 jugadors. Torna Rosales, que
va estar 5 campanyes i se’n va anar
a la Rapitenca, i també torna el gran
jugador Ferran Roig. En la passada
campanya a la primera fase va quedar penúltim. Però a la segona va ser
campió del seu grup. En la propera
lliga serà més del mateix: equip molt
nou i li costarà conjuntar-lo. Dada important: vuit jugadors són de la casa.
El millor fitxatge és el mister Carlos
Gilabert que ha evolucionat com a
entrenador a cada equip on està. És
l’equip més veterà del futbol ebrenc
a Segona: 8 temporades consecutives. El secret és el gran Bertomeu que

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2A CAT
15

PLANTILLA

EL MILLOR FITXATGE, CARLOS GILABERT

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.

ROGER GARCIA
GERARD TOMAS
MANUEL BIGONGARI
ROGER ESCRIBÀ
RAFA LLOP
ARNAU BERTRAN
GENIS ARRASTRARIA
JOAN GISBERT
DOMENECH
MARC BERNARDO
NABIL RAFI
PAU CARDONA
YASSINE BOULAD
JACK CID
IBRA BOULAYA
PEQUE

nous temps, en un any de possible fusió amb l’Ebre Escola. El Tortosa necessita reinventar-se, sense fitxatges i
mirant només el planter. La fusió podria ser el camí.

3A DIV 1 CAT/PRE
44
21

CF CAMARLES

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

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

2
AMPOSTA
2
3
ASCÓ
AMPOSTA
ASCÓ
TORTOSA B
4
2
TORTOSA B
TORTOSA B
2
AMETLLA
PERELLÓ
AMPOSTA

JUGADOR

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

AMPOLLA
EBRE ESCOLA
3
RAPITENCA
ROQUETENC
CAMARLES B
CAMARLES B
7
REDDIS
12
2
2
F FORMATIU
AMPOSTA
RAPITENCA
PERELLO
ROQUETENC
4
VILASECA
F FORMATIU
2

JUGADOR

AITOR ARASA
JAUME GONZALEZ
BRIAN BERTOMEU
JOSE LUIS ROSALES
FRANCOIS LOAN
JORDI ROLLAN
JOSEP AGUILAR
VICTOR PUJOL
SINVAL TRISTAO
PAU SANSALONI
ALAN RIBERO
PEDRO VENCESLAU
JOAN GOMEZ
JORDI ALIAU
FERRAN ROIG
ERIC BRULL
PAU RODA
ROGER BENAIGES
RAUL MARTIN
ALEIX BERTOMEU
JOHN BREYNER

vertebra tot el club. Es mantindran
amb comoditat. I si han de fitxar per
reforçar-se, ho faran.

3A DIV 1 CAT/PRE
10

OCTAVI
OCTAVI
OCTAVI
OCTAVI
GILBERTO
GILBERTO
GILBERTO

2A CAT
10

3A CAT
34

4A CAT
6

CARLOS GILABERT
ALBERTO LOPEZ
ALBERTO LOPEZ
KIKI
KIKI
XAVI CID
XAVI CID
XAVI CID/BARTOLO
BARTOLO MECA

esports
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UE REM-BÍTEM

PLANTILLA
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
MIG
MIG
MIG
MED
MED
MED
MED
DEL
DEL
DEL
DEL

SEGUEIXEN ELS MIRACLES
Segueixen els miracles en aquest
equip que si està viu és gràcies a Joaquin Roda (49 anys com a directiu)
i Alvaro (47 anys). Els haurien de fer
una estàtua al camp. Tot i que eren
carn de canó per al descens, per tenir
un pressupost limitat, vaN mantenir la
categoria però els disgustos van venir
després, primer per l’affaire del partit a
Vilaseca, que l’Amposta va impugnar,
també per la marxa del màxim artiller
Balada a l’Ulldecona així com la de
tres jugadors al Catalònia (Eric, Chavarria i Benkiran). I Vilarroya ha tingut ofertes d’altres equips. Nou altes
i renovació de d’Anton Pons que va
aportar tant a l’equip a la segona fase.
El mister Valles fa tres campanyes que
també fa miracles. Han arribat altes
per suplir les baixes. Tots remaran. I
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

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

11/3
1
11
5
4
11
3
8

CF LA SÉNIA
Canvis Importants. Arribada de David
Vilanova que, després de la seva etapa com a mister al Roquetenc i al futbol base de la Rapitenca, emprèn un
nou projecte i substitueix Serrano que
va estar sis temporades magnifiques.
Estic segur que el nou mister farà una
gran campanya, té talent. Si fa dues
temporades se’n va anar el davanter
Callarisa a l’Ulldecona, ara ha marxat
Nico a l’Amposta. Jugadors que se’ls
va tractar amb afecte però que se’n
van una mica la porta del darrere. Altres baixes: Sergi Cid per motius laborals, Zaragoza (Godall) i Reolid deixa el
futbol. Arriben dos porters amb futur
i hi ha una davantera jove: Carlos Gilabert que aquest any ha d’explotar,
Narcís (18 anys) que va marcar 12 gols
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

5/2
s/f
4
9
6
1
8
11
9

1 CAT/PRE
1

RODA
RODA
RODA
RODA
RODA
RODA
RODA
RODA
RODA
RODA

2A CAT
22

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

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

3A CAT 4A CAT
25
3

JORDI VALLÉS
JORDI VALLÉS
JORDI VALLÉS
JORDI VALLÉS
DAVID GARCIA
PARRA
PARRA
NACHO/DANI SERENO
SERGI NAVARRO
SERGI NAVARRO

PLANTILLA

MOLTA JOVENTUT A LA DAVANTERA

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

encara que hi hagi un diluvi, Roda i Alvaro seran els Déus del futbol ebrenc.

3A DIV

JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN
JOAQUIN

5
ALEIX REOLID
JUV LLEIDA DH JOAN CARLES PEREZ
2
ALBERT NOGUERA
8
JORDI FABREGAT
5
MARC VILARROYA
JESÚS I MARIA
LUIS RUIZ
PERELLÓ
JUANJO ROVIRA
MORELL
BRIAN PIÑEIRO
2
TONI ONDOZABAL
4
VICTOR PAULINO
2
ANTON PONS
LA CAVA
GERARD FRANCH
RAPITENCA JUV GERARD ANDREU
CATALÒNIA
MIKA DIEGUEZ
TORTOSA
XAVI MARGALEF
4
DAVID VIÑA
20
EMILI DESCARREGA
2
YASSINE EN NOUNY
PERELLÓ
JORDI LOPEZ

RAPITENCA JUV
CABANES
8
5
4
4
TS RUSSINGEN
2
4
4
6
2
2
8
3
2
ULLDECONA
ROSELL

ANGEL VERGE
ALEIX BEL
JORDI ESCUBEDO
SERGI GASPARIN
ROGER GARCIN
PABLO V. VUGA
EDGAR FERRERES
FERRAN GARCIA
DAVID BLANCO
ROBERTO MARQUEZ
MARC LLEIXÀ
FELIPE BALAGUERO
IVAN GASPARIN
IVAN CAPITAN
LLUIS CAPITAN
CARLOS GILABERT
ALBERT ZARAGOZA
NARCIS GAVALDÀ

a Rosell i Albert Zaragoza. Roberto, amb
7 partits de titular va fer 7 gols, més els
germans Capitan han de ser els revulsius. Patirà però mantindrà la categoria.

3A DIV 1 CAT/PRE
7
CORTIELLA
CORTIELLA
CORTIELLA
CORTIELLA
CORTIELLA
CORTIELLA
CORTIELLA

2A CAT
24

3A CAT
21

4A CAT
2

DAVID VILANOVA
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
OMASSETI/JUANJO SERRANO
MARCE
JUANMI

esports
CD LA CAVA

PLANTILLA
P FITXATGE/ANYS AL CLUB

ENGUANY TOCA ASCENDIR
Un clàssic de segona catalana, 34
temporades, i que va militar a la 3 divisió 12 anys a l’època Daurada. Ara
està ancorat en una tercera catalana
i cada any, els darrers, ha intentat l’ascens, acabant en llocs 5, 7 i 3. L’anterior període que va estar en aquesta
categoria, en dos anys va aconseguir
tornar a segona (86/87). Fitxatge top
de De la Torre que torna a l’equip.
Manca tancar la plantilla. Hi ha un
molt bon equip, per tenir les aspiracions i lluitar per l’ascens, malgrat
haver tingut baixes: Gerard Franch (R
Bítem), Imanol (Salou), Arnau (Amposta), Soufiane (Ametlla), Manelet
(Roquetenc), Miguel (ja la lliga passada), Dani Saez i Guillem Casanova. De
l’onze inicial segueixen set jugadors.
Ha d’estar en la lluita per l’ascens en
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

3
3
3
3
3
2
2
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

3
7
5
10
13
12
5
6

Serà la novena temporada a 3 catalana, categoria clàssica en la seva història amb 33 participacions. Aquest
equip destaca perquè manté totes les
temporades fins el final a un entrenador, així fa 9 anys de forma consecutiva, i amb grans resultats: els dos últims, David Vilanova i Carlos Gilabert,
van aconseguir els llocs 5 i 4. El que
és curiós també és que en acabar la
lliga cada any han de canviar el mister.
Arriba ara el tècnic David Garcia que
va entrenar al R-Bítem i J i Maria. Baixes importants de l’equip bàsic Ahmed (J i Maria), Joel (retirat), Loan i
Pau Roda (Camarles). Equip modest
en què només cobra el porter Josué.
Club que cada any fa miracles per
competir. Fa una bona gestió, amb un
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.

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

4
5
15
14
8
10
7
7
16

una temporada en què es preveu que
el grup es pugui partir amb certa rapidesa.

JOSEP ARQUES
JOSEP ARQUES
JOSEP ARQUES
JOSEP ARQUES
AGUSTI RIUS
AGUSTI RIUS
AGUSTI RIUS
SALVADOR ALCALÀ
SALVADOR ALCALÀ

NOU PROJECTE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

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

JUGADOR

FIGO
4
MARC CASANOVA
2
ELOI FORASTERO
2
ERIC TORRES
2
RAUL FRANCH
3
PAU VALMAÑA
2
FORMATIU JUVENIL DAVID PEREZ
DAVID MORA
5
MOISÉS HARO
4
ALBERT MONFORTE
2
ALEIX ZARAGOZA
2
CARLES BERTOMEU
2
SERGI BEL
2
JOSEP DE LA TORRE
TORTOSA
ALBERT RAMIREZ
AMPOLLA
ADRI ALONSO
2
KAMEN MANOLOV
AMPOSTA B
JOEL CRESPO
2

3A DIV 1 CAT/PRE
12
21

CD ROQUETENC

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

BY JOAQUIN CELMA

2A CAT
34

3A CAT
7

4A CAT
7

JORDI ROCA
JORDI ROCA
CARLOS GILABERT
NARCIS LABORIA/GILABERT
DAVID TORRES
ISAAC FERNÁNDEZ/ TORRES
ISAAC/ALEIX/SERGI NAVARRO
GUILLERMO CAMARERO
GUILLERMO CAMARERO

PLANTILLA
P FITXATGE/ANYS AL CLUB

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

2
3
3
2
2
6
6
8
EBRE ESC JUV
6
2
3
6
2
2
R-BÍTEM
3
2
4
11
LA CAVA
TORTOSA B

JUGADOR

GENÍS RODRIGUEZ
JOSUÉ ANDREU
MIQUEL PIÑOL
ÀNGEL CID
ELOI MELICH
GERARD CID
PERE PITARCH
MAIKEL FERNANDEZ
AXEL RODRIGUEZ
ROGER TURCH
DAIZ YOUNES
SERGI MESTRE
JOEL ROIG
XAVIER BAUTISTA
GORKA PIÑOL
EFREN
ROGER MIRALLES
LLUÍS MORALES
QUIM MARTINEZ
IVAN ARASA
MANELET
AITOR CARRASCO

model ben definit. Mantindrà categoria amb comoditat.

3A DIV 1 CAT/PRE
10

RAMON GAS
RAMON GAS
RAIMON BORRULL
RAIMON BORRULL
RAIMON BORRULL
LOLI MULERO
LOLI MULERO
LOLI MULERO
J ANTONIO VILCHEZ
J ANTONIO VILCHEZ

2A CAT
8

3A CAT
33

4A CAT
4

DAVID GARCIA
CARLOS GILABERT
DAVID VILANOVA
ANDREU FIBLA
GUILLERMO CAMARERO
JORDI VALLÉS
POY
SUBI
SUBI
XIMO TALARN/HARRY
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CF GANDESA

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

L’OBJECTIU TAMBÉ ÉS L’ASCENS
L’any passat era el màxim candidat a
l’ascens i al final va acabar amb un
cinquè lloc. L’adequació a esta categoría no es fácil. D’estar a 1a catalana,
en la que va decidir no seguir competint per la pandèmia, va passar (per la
sanció) a competir en una categoría
en la que va jugar-hi per darrera vegada la 1999/2000. De l’equip bàsic
no segueixen Saumell, per motius laborals, després de 4 campanyes, i Albert Castell que va tornar al Catalònia,
Cristian Paradas (Salou) i més la baixa
de José Ramon que per lesió va deixar el futbol en la passada lliga.
El millor ha estat renovar Ivan Romeu
per seguir el projecte. Altes només
tres i s’esperen encara dues. La fita
única és l’ascens. I es buscarà des de
l’inici en any del centenari.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

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

5
s/f
1
4
3
6
4
4

3A DIV

EQUIP MOLT RENOVAT

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.

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

11
10
17
12
13
15
10
6
6
1

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

ALEX INIESTA
JOAN AUBANELL
ADRIÀ SUAREZ
JOSEP DOMENECH
ORIOL VALLESPÍ
RAMON PLANAS
ROGER AUBANELL
ROGER MARTOS
PAU MIRÓ
ROBERT COSTA
CARLES LLARCH
ENRIC UBALDE
GENÍS NAVARRO
GUILLEM LLARCH
JAUME GUMIEL
PAU RIPOLL
SERGI ALCOVERRO
XAVI REVUELTA
JAVIER DILLA
ANDREU MAURI

2A CAT
28

3A CAT 4A CAT
19
4

IVAN ROMEU
IVAN ROMEU
JAVI GARCIA/MIKI AGUZA
GUILLERMO CAMARERO
ALBERTO LOPEZ
GUILLERMO CAMARERO
RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO

PLANTILLA

Clàssic equip de tercera catalana que
amb aquesta complirà la desena campanya consecutiva. Si l’any passat va
tenir moltes dificultats per confeccionar plantilla, aquest any gràcies a la
feina del seu mister Ruben, ha fet els
deures molt aviat. Un equip molt renovat; només segueixen 6 jugadors
de l’onze bàsic. Baixes importants:
Almestoy i Barrena que van deixar el
futbol, i David (móra la Nova).
Dels fitxatges, molta joventut i això pot
donar ales a aquest equip. Segueixen
els seus letals golejadors, Arnau i Enric,
que van marcar 32 gols la campanya
passada.
Porten set campanyes als llocs 10/17 i
moltes d’elles patint per mantenir la categoria però al final ho aconsegueixen.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1 CAT/PRE
1

MARC FORNÓS
MARC FORNÓS
MARC FORNÓS
ÒSCAR GOMEZ
ÒSCAR GOMEZ
ÒSCAR GOMEZ
JOSÉ LORENZO DIEGO
JOSÉ LORENZO DIEGO
JOSÉ LORENZO DIEGO
JOSÉ LORENZO DIEGO

CF CORBERA

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

2
CORBERA
2
12
4
4
2
2
VILASECA
2
5
8
16
5
14
6
2
4
12
PERELLÓ

19

2
INACTIU
OLÍMPIC MÓRA
5
ASCÓ F. SALA
INACTIU
FATARELLA
2
2
5
2
2
2
2
ASCÓ JUVEN
GANDESA JUV
2
3
5
GANDESA JUV

GERARD DOMENECH
DAVID MUNTAÑEZ
ÀLEX LOPEZ
JUANAN ALVAREZ
CRISTAN SERRANO
ALBERTO RAFALES
KHALID HUSSAIN
IVAN CANALDA
JOAN SERRA
ENRIC GIRONÉS
ARNAU DESCARREGA
MAGÍ DESCARREGA
ORIOL FIGOLS
CÉSAR AYESTAS
ADRIÀ MASIP
EDGAR SABATÉ
ALEJANDRO PRATS
ARNAU CUGAT
ENRIC DOMINGUEZ
ADRIAN CHINDEA

Segueix el president David Ferré; 9 temporades al càrrec, el dia que ho deixi igual
s’acaba el futbol.

3A DIV 1 CAT/PRE

DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
DAVID FERRÉ
JOAQUIN GONZÁLEZ
JOAQUIN GONZÁLEZ

2A CAT

3A CAT
20

4A CAT
28

RUBEN VIUDEZ
RUBEN VIUDEZ
ROBERT COSTA
BARRUFET/JOSERRA
JORGE PARRAGA
ARTUR/ROBERT COSTA
JOEL MARTORELL
JORDI ROCA
JORDI ROCA
JORDI ROCA
JORDI ROCA
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UE RAPITENCA B
SERÀ L’EQUIP REVELACIÓ
Serà la quarta temporada consecutiva
a la tercera catalana d’un filial que en
va estar vuit sense competir. Segueix
gairebè tot el bloc. Només dues baixes destacades: Amado i Marc Sabaté
(Aldeana). Des que se’n va anar Ramon Sancho aquest equip cada any
té un mister, potser hauria de tornar
aquest entrenador que va fer una gran
aposta per la gent jove. Parra va fer
una bona temporada, però va decidir
no seguir. L’alta més destacada és la
del defensa Mata que va deixar el futbol la passada campanya i després va
fitxar per l’Aldeana. Torna, ara al filial.
És un equip que pot donar la sorpresa,
potser és l’ascensor tapat. Única pega
és que hauria de ser exclusiu de jugadors de 18/22 anys. Si canviés esta
política donaria més alegries encara.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3CAT
4 CAT

6
2
14
9
1

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.

12
13
13
15
12
16
18
1
1
6

JUGADOR

CRISTIAN ADELL
MATIAS PALOMARES
EFREN ROSALES
GENÍS VALLS
MANEL PIQUERAS
LLUC PEPIOL
ÀNGEL HERNANDEZ
MATA
AXEL GARCIA
XAVI OBIOL
ALBERT SANCHEZ
PAU BUJ
SAUL LÓPEZ
KABA KONDE
PAU CARCELLER
GERVAIS KOUDIO
NAIGEL JIMENEZ
CHIMENO
ENRIC ROVIRA

3
2
3
2
5
2
3
ALDEANA
2
3
3
3
2
JUVENIL
6
ALDEANA
4
2
2

La meta és pujar-lo en 3 anys a la 2a.
De la plantilla 14 són de la població. Hi
haurà jugadors que faran pretemporada amb el primer equip.
2A CAT

3A CAT
8

4A CAT
7

XAVI MARQUÉS
PARRA
CARLOS RODRIGUEZ/PARRA
JOAN SUBIRATS/MARIO MAZA
RAMON SANCHO
RAMON SANCHO

PLANTILLA
P FITXATGE/ANYS AL CLUB

Promet emguany aquest equip; segueix gairebé tot el bloc. Baixes Querol, Manu i Soufiane. Dos fitxatges importants, gairebé top. Un és el retom
del fill pròdig Angel Sànchez, que es
va recuperar de la lesió jugant a Xerta,
fent 10 gols en 14 partits de titular. I
va marcar 27 gols al R-Bitem, anys enrere. L’altre és el senienc Joan Zaragoza que ja va estar-hi al Godall, fent
19 gols. Tots dos generaran molts més
recursos ofensius. Equip clàssic da la
tercera catalana que porta sis campanyes consecutives quedant sempre
entre els llocs 12/16. Tercera temporada de Juanjo Agustin, que ja és un
veterà a la categoria. Es mantindran
amb tota seguretat. Un any més i un
altre miracle per a un club molt mo-

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

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

FERNANDO GARCIA
FERNANDO GARCIA
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS
HERNAN SUBIRATS

MÉS PÓLVORA A LA DAVANTERA

3
2
3
3
3
3
3
2
3
4
4

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

3A DIV 1 CAT/PRE

FC GODALL

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

PLANTILLA

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

2
3
7
3
3
5
R BITEM
2
2
2
9
2
4
LA SÉNIA
XERTA
5
2
2
5

JUGADOR

ORIOL MORERA
XAVI MATAMOROS
GUILLEM CANA
IVAN BENITO
JOEL GARRIGA
XAVI ROYO
PAU MORERA
ALEIX PASALAMAR
ALEIX LEON
JOAN CANALDA
MIQUEL CANA
PAU HARO
YASSINE BOUTZAK
JOAN ZARAGOZA
ÀNGEL SÁNCHEZ
AITOR CARDONA
JOSEP FONOLLOSA
MIQUEL CALLARISA
ALEIX ROYO

dest però que fa una gran gestió cada
temporada. Bona feina.

3A DIV 1 CAT/PRE

2A CAT
1

3A CAT
15

4A CAT
11

JUANJO AGUSTIN
JUANJO AGUSTIN
JUANJO AGUSTIN
ROBERT AVINYÓ
BARTOLÍ/ROBERT AVINYÓ
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS/ALFREDO FUSTER
MARIO MAZA
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA

esports

BY JOAQUIN CELMA

CD TORTOSA B

PLANTILLA

FARÀ MILLOR TEMPORADA
Tercera temporada d’un filial d’un
Tortosa que era l’únic dels clubs
grans que no tenia un segon equip
i el va recuperar després de 36 anys.
En dos anys dos èxits, l’ascens i
mantenir la campanya passada a la
tercera catalana. De l’equip bàsic no
segueixen Yassine (1 equip), Carrasco (Roquetenc), Aleix Mola (Xerta) i
Artur (Ampolla). Segueix el seu mister Oscar Rumense (tercera campanya). El filial ja està donant fruits al
primer equip, i la passada campanya,
per les nombroses baixes, alguns
jugadors van tenir minuts i aquesta
temporada tres del filial alternaran
amb el primer equip. Té equip per
mantenir la categoria i no passar
problemes. És el segon més baby de
la categoria.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

22/23
21/22
20/21
84/85

3 CAT
4 CAT
4 CAT

14
1
11

3A DIV

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

3
ROGER GARCIA
SANTA BÀRBARA ARNAU ESTEBAN
JUVENIL
JOAN GISBERT
3
MARC CUBELLS
3
ORIOL MARTORELL
3
SERGI DOBLADO
JUVENIL
JOAN GISBERT
TORTOSA A
PAU ABELLO
JUVENIL
AHMED
2
ALEIX CANO
JUVENIL
DAN DRGO
3
ALEIX ALEMANY
2
ENRIC INIESTA
2
NABIL RAFI
3
PAU CARDONA
CATALÒNIA B
RAMON COLOMÉ
JUVENIL
JORDI SOROLLA
JUVENIL
PAU ANDREU
JUVENIL
GENÍS VIDELLET
EBRE ESCOLA B
LORENZO
CATALÒNIA B
DAVID RUIZ
EBRE ESCOLA B
OUSSAMA

1 CAT/PRE

MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
MARIÀ CURTO
JORDI ANGELATS

UD J I MARIA B
EL MÉS ‘BABY’ DE LA CATEGORIA

2A CAT

3A CAT 4A CAT
3
5

ÒSCAR RUMENSE
ÒSCAR RUMENSE
ÒSCAR RUMENSE
SEBAS

PLANTILLA

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

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

JUGADOR

RAUL CASANOVA
2
SERGI BO
J I MARIA A
SALVA
JUVENIL
ORIOL BERTOMEU
3
XAVIER SANCHO
2
MARC OLIVER
2
AHMED BEKKARI
2
JOEL TOMÀS
3
ABDEMOULA
2
PAU BENET
2
FABRI
2
MOURAD
2
AMINE HAJJI
J I MARIA A
ISAAC LLAO
J I MARIA A
LA CAVA/S JAUME JOAN COLLAZO
MARIUS MIHAI
2
LLUIS PINO
2
MOHA
3
OMAR
CAMARLES B
JIRONI VALMAÑA
2
JOAN MARC SOLSONA
AMPOLLA
JUANMA GUERRERA
JUVENIL

Torna a la tercera catalana on va estar
dues campanyes (2015/2017). Aquest
club aposta pel planter. El primer equip
té 12 jugadors. El filial va ser l’equip sorpresa de la passada campanya a la 4 catalana utilitzant fins a 9 juvenils. És tot un
exemple del que hauria de ser el futbol:
mitjana d’edat 19 anys. Dona cabuda al
màxim a jugadors del juvenil, fora veterans. El mister guanyador (rècord d’ascensos) és David Torres que ha estat
també al primer equip, desprês va provar
fortuna a La Cava i va tomar on mai havia
de moure’s. Va començar un nou projecte com a mister del juvenil, després
del filial i ara passa a ser el secretari tècnic. L’única meta es mantenir-se; serà un
equip difícil de batre perquè corren. Han el pichichi Mihai que va marcar 24 gols.
apuntalat bé l’equip (7 altes) i segueix Mantindran la categoria segur.
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

4

18
12
4
15
14

3A DIV 1 CAT/PRE

MINGO ALCALÀ
MINGO ALCALÀ
MINGO ALCALÀ
MINGO ALCALÀ
JUAN JOSÉ GILABERT
JUAN JOSÉ GILABERT
ÒSCAR RODENES
ÒSCAR RODENES
ÒSCAR RODENES
ÒSCAR RODENES
ÒSCAR RODENES

2A CAT

3A CAT
3

4A CAT
6

SANTI FORASTERO
DAVID TORRES

GERARD CAPERA
SANTI FORASTERO
GERARD CAPERA
RUBIALES
RUBIALES

esports
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Presentació del desé torneig Jordi
Pitarque, a l’Ampolla
Dissabte passat, 23 de juliol,
es va presentar a l’Ampolla la
desena edició del Torneig de
futbol base Jordi Pitarque Ceprià,. El Torneig, en categoria aleví, tornarà a celebrar-se
enguany després de dos anys
d’aturada per la pandèmia. S’ha
ampliat el número d’equips
participants, amb un total de
40 clubs inscrits. El dissabte
10 de setembre es farà la fase
prèvia amb 24 equips inscrits
del camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. D’aquests 24, 6
passaran a la fase final que es
disputarà els dies 17 i 18 de
setembre amb la participació
dels equips com el F.C Barcelona, l’Espanyol, el C.F València
o el Villareal. A més per primer cop participarà l’Atlètic de
Madrid. Tota la recaptació del
Torneig es destinarà al projecte de recerca sobre malalties
cardiovasculars i mort sobtada
que han signat amb la Fundació Doctor Ferran. A més al
llarg d’estos anys han finançat
la instal·lació de desfibril·ladors
en diferents punts de l’Ampolla i també en altres poblacions
del territori.
L’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa, va anunciar que
les instal·lacions esportives de
l’Ampolla duran el nom de Jordi Pitarque Ceprià. Serà així el
dia de la final del Torneig.
A més de l’alcalde, l’acte van
presidir-lo:
Dani
Pitarque,
president de l’AE Jordi Pitarque,
Joan Lluís Barberà, representant de l’esport; Miquel Piñol,
Representant de l’FCF, Carlos

Lopez Director Científic de la
Fundació Dr Ferran i Coordinador de Recerca l’ICS Terres de
l’Ebre, Marylène Lejeune Coordinadora de Recerca de l’HTVC
i secretaria de la junta directiva
de la Fundació Dr Ferran, el Dr.
Iñigo Lechuga, metge adjunt del
servei de Cardiologia i l’investigador que està duent a terme el
projecte de mort sobtada, Xavi
Castro, president de la Fundació
Futbol Base Reus i Jordi Abella
llicenciat amb INEF i professor
CAFE (Ciències en Activitats Física i de l’Esport). Així mateix, va
fer-se una tertúlia amb coordinadors de futbol base per parlar
de qüestions interessants de la
formació. Van participar-hi: Edu
Albacar, F. Formatiu, Guillermo
Camarero, coordinador de la
UE Rapitenca, Marc Carrasco,
company de Jordi al Reus i actual entrenador del Reus Reddis,
Sergi Domènech, ex entrenador
del Barça futbol base, UE Torto-

La Sénia: bàsquet 3x3 al carrer

Dimarts dia 26 de juliol va ser
l’últim dia del bàsquet 3x3 al
carrer, a la Sénia. El regidor d’esports Pau Garcia va entregar els
premis al primer, segon i tercer
equips classificats i al guanyador
del concurs de triples.
Des de l’Ajuntament de la Sénia s’ha fet una bona valoració

d’este esdeveniment esportiu,
molt arrelat a l’estiu: “un plaer
veure l’acollida que ha tingut el
torneig”.

Dimarts va acabar el
torneig

sa Ebre, Carlos Blanch, Professor i entrenador llicència UEFA,
Joel Roig, coordinador Barça
Academy Perfeccionament a
l’Ebre i seleccionador combinat aleví femení de les Terres
de l’Ebre i Laia Ballesté, jugadora de la lliga Iberdrola femenina de la primera divisió (els
seus inicis com a jugadora va
ser al CF Ampolla entrenada
per Jordi).
L’acte es va tancar amb dues
ponències excepcionals, del
Dr Lechuga i de Jordi Abella.
Un acte amb gran valor, a l’altura d’un Torneig referent com
ho és el Jordi Pitarque.

Les instal·lacions
esportives de
l’Ampolla duran
el nom de Jordi
Pitarque

Torneig volei
Platja Platja
In Memoriam
Albert Orduña,
a l’Ampolla,
aquest cap de
setmana
Aquest cap de setmana, 30 i
31 de juliol, durant tot el dia,
a la platja de les Avellanes de
l’Ampolla, es disputarà el Mediterrània Torneig Vòlei Platja
In Memoriam Albert Orduña.
El dissabte, tindran lloc els
4x4, i el diumenge, els 2x2.
Més informació i inscripcions
al telèfon 680 61 77 36.

21

El CF Gandesa celebra
el seu centenari
Demà dissabte, 30 de juliol, a les
16.30 hores, s’obriran les portes
obertes del Camp de Futbol de
Gandesa per poder veure les
obres de remodelació i millora
de l’estadi. Posteriorment, es
farà l’estrena de la nova gespa
(17h), amb un partit entre ex jugadores del CF Gandesa i a les
18h partit entre ex jugadors del
CF Gandesa. A les 21:30h tindrà
lloc un sopar popular al pati de
les escoles velles i a continuació el dj local dj mando ficarà
música abans de començar el

concert del grup de versions Mr.
Highland. I en acabar disco 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.
D’altra banda, el dia 6 d’agost a
les 18h, partit entre CF Gandesa
i FC Barcelona juvenil A.
I el 20 d’agost partit de l’equip
femení contra el Reus. Gandesa
està de celebració.

Primeres incorporacions del
Santa Bàrbara
El Santa Bàrbara ha informat de
les primeres incorporacions.
Tres jugadors que ja han estat
al club. Dos són jugadors locals, Josep Callau i Ivan Vallés,
i l’altra és la del porter Juanjo Centelles. El mister encara s’està gestionant. Hi ha una
possibilitat, amb un entrenador
amb experiència en categories
superiors, però encara no està
confirmada.

El parc del Bon Repòs de
l’Ametlla acollirà demà el
torneig de bàsquet 3×3
Dissabte tindrà lloc al Parc del
Bon Repòs de l’Ametlla de Mar
un torneig de bàsquet 3×3
organitzat pel Club Bàsquet
l’Ametlla de Mar amb l’objectiu
de promocionar aquest esport i
aquesta modalitat a la població.
L’activitat, que ocuparà l’espai
central del parc, començarà a
partir de les 17 h amb l’entrega
de documentació i el sorteig
dels equips participants i es preveu que la competició s’allargui
entre les 18 h i les 22 h.
En principi hi ha dotze equips

inscrits en les dues categories,
tot i que encara hi ha de temps
fins divendres per apuntar-se.
Sis equips competiran a la categoria federada i sis equips ho
faran a la d’exhibició. Un dels
al·licients del torneig serà el
concurs de triples i d’esmaixades. Cada equip, d’un màxim
de quatre jugadors, ha hagut de
pagar 40 € d’inscripció, que inclou una samarreta commemorativa del torneig, l’assegurança
i l’avituallament d’aigua durant
el torneig.

El sènior masculí del CFS Roquetes
puja a Divisió d’Honor
Des de l’Ajuntament de Roquetes han felicitat aquesta setmana,
per l’ascens a Divisió d’Honor, del sènior masculí del Club Futbol
Sala Roquetes. Després de perdre les possibilitats de pujar directament, passat més d’un mes, ho ha pogut fer perquè han hagut renúncies a la categoria i això ha beneficiat a l’equip roquetenc. No
obstant, l’equip va fer mèrits i l’ascens, tot i que amb retard, també
és merescut. D’aquesta forma, l’entitat fa història amb un pas endavant que el situa en la màxima categoria del futbol sala català.
Amb esta bona notícia, que s’ha tirat avant i confirmat esta setmana, el club ja comença a treballar per preparar la propera temporada.
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gastronomia

LLET
MERENGADA

INGREDIENTS:
• 1 l de llet
• 150 g de sucre
• 2 clares d’ou.
• 1 rameta de canyella
• 1 pell de llimona
• Canyella en pols

PREPARACIÓ
Poseu a bullir la llet amb el sucre, la rameta de canyella i la
pell de llimona.

Deixeu demanar la llet sense parar de remenar.
Coleu-la i poseu-la al congelador, remenant-ho de tant en
tant, fins que tingui el punt de
granissat.
Munteu les clares a punt de neu
i barregeu-les amb la llet granissada.
Serviu-la en copes i poseu-hi
una mica de canyella en pols per
sobre.

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

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

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

ES VEN
APARTAMENT A
AMPOSTA.
2 HABITACIONS,
1 BANY, CUINA,
MENJADOR I TRASTER.

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

COMPRO

4x4, vehicles,
tractors,
maquinària...,
No importa any
ni estat
45.000 EUROS Màxima serietat

645 888 266

Pere
686979513

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

PER JUBILACIÓ
ES VENEN
PRODUCTES DE
PERRUQUERIA DE
TOTA CLASSE,
A MEITAT DE PREU

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

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

645 888 266

comercial@mesebre.cat
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MARINA
LA RÀPITA

AMPOSTA

RUBIAZA

120

ES LLOGA

Amarre
8 metres
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

641 063 795

AMPOSTA
CRIS

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA
RICO
40 AÑOS

641 53 03 88

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

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

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA
· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

Interessats, trucar al 617 702 159
VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290
comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Si una persona de
l’àmbit familiar vol
imposar-te les seves
idees o maneres
de fer les coses,
reaccionaràs defensant-te. Trobada
esperada amb una
persona amiga.

Pot ser que t’hagis
de posicionar i defensar a algú a qui
aprecies. Estàs més
aventurer del que és
habitual. Recuperes
moments de dolça
intimitat amb la
parella.

Hi ha coses que
no expresses i que
t’estan provocant
malestar. Si no ho
pots dir, escriu el
que sents. Et dones
algun caprici i gaudeixes dels petits
plaers.

Si fa poc que has
iniciat una relació,
no corris i aprofita
per conèixer a la
parella. En general,
sents que has
de ser lleial a tu
mateix i fas el que
creus.

Possible malentès
amb una amistat. Si
vols seguir la interacció, caldrà aclarir
les coses. Amb la
Lluna nova et sents
més connectat amb
tu mateix i amb més
energia.

A la feina pots
haver entrat en
competència amb
algú. Valora si la
pèrdua d’energia
que això suposa val
la pena. Sembla que
cal posar-se al dia
tecnològicament.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Amb la parella feu
plans pel futur. Fas
més vida social.
Coneixes gent nova
i possiblement més
jove que tu. Al sector laboral hauràs
de deixar les coses
clares.

Possibles canvis al
sector laboral. Et
sents més àgil i la
teva ment va a mil
per hora. Si tens
algun problema
de salut cerques
altres diagnòstics o
tractaments.

Si estàs cercant parella, potser caldrà
tenir una mica més
de paciència. Fas
llargues i profundes
reflexions sobre
uns fets que t’han
passat i aprens la
lliçó.

Pots viure situacions
especials, gairebé
inexplicables, amb
persones desconegudes. Si sents
que algú et vol
perjudicar, fes cas
a la intuïció i sigues
prudent.

Diuen que val més
el que es calla,
que el que es diu i
això serà aplicable
sobretot a la feina.
Els fills poden tenir
necessitats que
suposen despeses
extra.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
El trànsit tens
a la Casa VIII fa
pensar que t’estàs
obsessionant amb
alguna qüestió que
no et deixa tranquil.
Pot sorgir una forta
atracció amb una
amistat.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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FLIX
LA TORRE DE L’ÀNGEL CUSTODI
PROPIETAT
AL
RENAIXEMENT,
DE BARCELONA!
PATRÓ DE TORTOSA
FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

4
6

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ

PROFESSORA D’ECONOMIA
INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA

E

n ple Renaixement, el patró
de la insigne ciutat de
Tortosa era l’Àngel Custodi,
encara avui en dia roman la
imatge de l’àngel en moltes
portes d’edificis públics de
l’època, i també a la Torre
defensiva més important del
Segle XVI la van anomenar
com al patró de la ciutat.
El riu Ebre no desembocava per
on ho fa ara, sinó més al nord, al
Riet. a l’actual platja de la Marquesa.
Encara avui en dia se pot apreciar,
si anem caminant, que en un tros
de la platja, l’arena se converteix
en argila, és per allí on passava
l’antiga sortida del riu.
Però tal com vam explicar en anteriors articles, els senyors de la
Sal van fer que el braç del riu canviés de ruta i aquella sortida se va
anar assecant i el mar va engolir
la preciosa Torre anomenada de
l’Àngel Custodi.
Al segle XVI la pirateria estava en
alça, i el Delta era un lloc idoni, ja
que els vaixells volien parar a la
desembocadura del riu per subministrar-se d’aigua dolça i seguir
el camí per la Mediterrani o bé fer
una incursió a l’interior.
El Consell General de Tortosa,
màxim òrgan polític de la ciutat,
l’any 1569, exposava la necessitat
de construir una torre artillada a
la desembocadura del riu: “…per
lo gran dany que fan los moros
enemics de la nostra Santa Fe
Catòlica als poblats i habitants de
la present ciutat, entrant amb ses
fustes (galeres) en lo riu de la present ciutat i així en captiven molta gent que fan son llavor, així en
les pesqueres de la present ciutat
com en altra part de la riba de
la dita ciutat. Per evitar los quals
danys i que no tinguin l’osadia de
l’entrada en lo riu de dites fustes,
convé se fes una torre en la gola
major del dit riu…”
H. Cock va escriure: “L’embocadura de l’Ebre està a dos llegües
de la ciutat, on hi ha la Torre de
l’Àngel, a la mateixa costa i amb

ESPAI PATROCINAT PER:

ni
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la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

Plànols
A l’esquerra,
de Flix Medieval,
planol del
obra
sistema
de Sébastien
defensiu de
de Pontault
la costa de
de l’Ebre
Beauleu.
a final del segle XVI. A dalt els Sants Patrons de la ciutat de Tortosa i sota, un dibuix
d’un arcabús, arma de foc per a infanteria emprada del segle XV al XVII.

una guàrdia perpètua, per a resistir els atacs del moros i impedir-los l’abastiment de l’aigua dolça. A la riba esquerra del riu està
el port de l’Ampolla, a la dreta els
Alfacs on hi ha set salines dels
ciutadans i està la Torre de Sant
Joan fundada a despesa del rei”.
A l’Arxiu Comarcal de les Terres
de l’Ebre trobem les despeses
de la construcció en un manuscrit, el preu que va costar la seva
construcció van ser 5.115 lliures,
pagades íntegrament per la ciutat
de Tortosa, cosa que ens indica
que la Torre era d’unes dimensions molt considerables. Segons
alguns historiadors tenia tres pisos, amb una alçada d’entre cinc
o sis metres, feta amb pedra i amb
una escala interior, el punt més
important era el terrat on hi havia l’artilleria per defensar l’indret,
disposaven d’un canó de bronze
molt eficaç per a lluitar contra els
pirates, i la llenya per fer fum i
avisar de la presència de pirates.
Quan des de qualsevol lloc del
Delta se veia que la Torre de l’Àngel feia fum, calia buscar refugi i
demanar auxili, l’avís arribava a la
guaita del Coll de l’Alma (actual
coll de l’Alba) de Tortosa i alertava
la ciutat.
Desgraciadament no es conserven plànols ni dibuixos de la Torre, sí que tenim algun dibuix poc

detallat de mapes on surt la Torre
del Delta del segle XVI.
També en l’Arxiu Comarcal trobem els llibres de la Taula de
Canvis i Dipòsits del a ciutat de
Tortosa, en aquests trobem al
detall les despeses econòmiques
que la ciutat de Tortosa destinava
a aquesta Torre i ens dona molts
de detalls.
La Casa de la vila tortosina tenia
fixat allí personal al seu càrrec,
les vint-i-quatre hores del dia,
els tres-cents seixanta-cinc dies
de l’any, fins a tal punt que les
mesades dels treballadors de la
torre eren cobrades mitjançant
“Procura” (document que n’autoritzava en aquest cas el cobrament d’un tercer, generalment la
muller, cunyada o procurador),
amb la documentació estudiada
afirmem que aquesta Torre era la
única que estava al càrrec de ciutat de Tortosa.
En el període estudiat del 1587
fins al 1590, la torre tenia el següent personal:
• Joan Cohí, alcaid: era el funcionari que regentava la Torre (la
seua muller Esperança o el procurador Melchior Roda eren qui
s’encarregaven de cobrar el seu
sou).
• Joan Planes, era l’artiller .
• Lluís Sicart era el guarda 1.
• Juan Sua era el guarda 2.

En total hi havia quatre persones
a la Torre, unes altres despeses
de la Torre eren: el pagament al
bestranyaser per adobar i netejar
dotze arcabussos de la Torre per
tres lliures i deu diners, o el pagament al calderer Jaume Mas
per unes calderes per a la Torre,
o bé el pagament de cera per il·
luminar la Torre, o el pagament
de forments (farina) per alimentar el personal, entre altres despeses.
Però no solament trobem informació al llibres de despeses,
també trobem al llibre d’ingressos una preciosa història digna
de ser contada…
A la partida d’ingressos per penalitzacions pecuniàries per la
pèrdua d’algun immoble o bé
públic, trobem registrat que una
nit una forta tempesta assotava
la Torre, allí estava tot el personal, els dos guàrdies, l’artiller i
l’alcaid… per culpa de les inclemències meteorològiques van
perdre un llaüt, que en alçar-se
aquella matinada ja no hi era. La
casa de la ciutat va decidir penalitzar a tot el personal i obligar-los a pagar el preu del llaüt a
la Taula de canvi, preu que seria
restat del seus salaris, de tal manera que consta com un ingrés
el 1587…
En conclusió, quan un funcio-

nari s’equivocava en la seua faena, som al segle XVI!, la justícia
obligava a reposar allò malmès…
i ara mateix me ve al cap alguna obra pública sense cap tipus
d’utilitat, com algun canal de la
zona que mai ha funcionat... quina llàstima que la història no ens
serveixi ni per copiar, oi?
I per concloure, la Torre desapareix per culpa dels senyors de la
Sal en el seu afany d’evitar que
la població de Tortosa gaudís
del seu dret de sal gratuïta… i ara
fem el mateix símil… igual que
la Torre… el nostre Delta està en
regressió constant. Els embassaments estan retenint els sediments que durant segles l’han
format i a l’igual que va passar
amb la Torre… a no ser que un
miracle se produeixi… el tresor
més gran de les nostres Terres
desapareixerà… i desgraciadament quedarà enfonsat com la
Torre del nostre Àngel Custodi.
I com sempre... la història solament ens servirà per estudiar-la
en els llibres i no aprendre d’ella.
Fonts bibliogràfiques:
Gilabert Tomàs, Jordi: La Torre de
l’Àngel Custodi, la porta del Delta.
Accensi Martínez, Cinta: La Taula
de Canvis i Dipòsits de la ciutat
de Tortosa 1587-1590. Editorial
Cossetània.

