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Els taurins 
es defensen

L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre 
ha fet un comunicat davant de l’allau de crítiques dels col·lectius 

animalistes que van esclatar a les xarxes després de les incidències 
que es van poder viure la setmana passada.
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Què passa amb la verola del mico? 
Parlar del “monkeypox”no és preocupar
a les multituds sinó informar-les

Estem parlant massa de 
la verola del mico? La 

informació i identificació 
de la patologia ens permet, 
a les persones, reaccionar 
correctament als símptomes 
específics i letalitat, encara 
que sigui baixa, d’un brot ple 
d’incògnites.
Després d’anys de restricci-
ons relacionades amb la Co-
vid, podem entendre una certa 
frustració i la sensació per uns 
esdeveniments que es repetei-
xen. Però és un fet: l’OMS ha 
assignat a aquesta malaltia el 
seu nivell d’alerta més alt.
Tot va començar  lo 4 de maig 
del 2022 a Londres. Un home 
ingressat amb erupció cutània 
i estat febril es converteix en 
el primer cas confirmat amb 
símptomes de verola del mico 
fora d’Àfrica. Des del 2018, 
s’han produït casos aïllats, tots 
importats des de països com 
Nigèria, on es considerava 
endèmic el virus  Monkeypox. 
Però, tres mesos després, es-
tem davant del brot internaci-
onal més gran de la verola del 
mico en tota la seva història.
El primer cas espanyol de ve-
rola del mico va iniciar-se lo 26 
d’abril, això és, en dates simi-
lars a l’inici de símptomes del 
pacient britànic, que venia 
de Nigèria. L’últim informe de 
l’Institut de Salut Carles III re-
cull 4.298 casos notificats des 
de llavors a Espanya.
La corba epidèmica apunta 
que no s’ha donat una explo-
sió exponencial. És a dir, no és 
comparable a l’inici de la pan-

dèmia de coronavirus i de bona 
part de les onades. Els conta-
gis són sostinguts, Als països 
on va començar la propagació 
(Regne Unit, Espanya i Portu-
gal) el nombre de casos nous 
que s’informen cada setmana 
ara sembla estar disminuint. 
Però queda un llarg camí per 
recórrer abans que puguem 
relaxar-nos, ja que persisteix el 
risc d’un altre augment. La set-
mana passada, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va 
apel·lar que qui tingui símpto-
mes compatibles amb la verola 
del mico, s’aïlli immediatament 
i no viatgi, tal com vam apren-
dre amb la crisi del coronavi-
rus. El problema és que el llis-
tat de símptomes i signes és 
comú a altres malalties, inclosa 
la covid, en les fases inicials. 
Al malestar general i febre, se 
sol sumar una cosa molt ca-

EDITORIAL

racterística: la inflamació dels 
nòduls limfàtics del coll. Tenir 
ganglis inflats és un símpto-
ma més típic de la verola del 
mico que de l’erradicada  ve-
rola humana. Després sorgeix 
una erupció cutània (primer en 
ronxes,  després  en pústules) 
que es pot confondre de vega-
des amb la de varicel·la.
Tot i això, aquest brot sembla 
tenir manifestacions clíniques 
molt característiques. Així, se-
gons l’informe de l’ISCIII-SI-
VIES, predominen les lesions 
restringides a la zona genital i 
anal (60,3%), quan típicament 
s’han vist lesions sobretot a 
cara, mans i peus. Aquests sig-
nes i símptomes concrets de la 
verola del mico van portar el 
director general de l’OMS, Te-
dros Adhanom, a demanar abs-
tenció de pràctiques sexuals 
de risc... El doctor  Teadros  va 

fer una menció específica al 
col·lectiu d’homes que tenen 
sexe amb homes (95% dels 
casos), cosa que no va agra-
dar entre associacions LGTBI 
que denuncien l’estigma que 
ha recaigut sobre un col·lectiu 
que no és l’únic afectat. És cert 
que també va insistir a protegir 
especialment embarassades, 
infància i immunocomprome-
sos, ja que “qualsevol persona 
exposada pot contraure-la”. 
A Espanya, segons l’informe, 
el 16,7% dels casos no es pot 
vincular al sexe entre homes. 
El 82,1% dels contagis amb ori-
gen conegut va implicar una 
trobada sexual, amb homes o 
dones.
Això porta a la qüestió de si 
hauríem de considerar ara la 
verola del mico una malaltia 
de transmissió sexual (ETS). Els 
brots produïts fins al 2022 no 
feien pensar això en absolut. La 
transmissió entre persones era 
possible, però no tan habitual, 
típicament, pel contacte pell 
amb pell o per gotes petites de 
saliva, també tocant tovalloles, 
roba o llençols molt exposats 
a l’erupció d’una persona in-
fectada. Però s’ha trobat el vi-
rus en semen, encara que no 
se sap si és infectiu en aquest 
estat.
La seqüenciació genètica de 
la variant que està circulant 
per una  setantena  de països, 
apunta que ja no és un virus 
de rosegadors, sinó que s’està 
adaptant als humans, que serí-
em un nou hostatjador favora-
ble.

Reconeixements mèdics 
als infants sahrauís del 

programa Vacances en Pau
Aquesta setmana, 

pediatres de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la 
Cinta han fet una revisió a 
xiquets i xiquetes sahrauís 
que estan de vacances a 
les Terres de l’Ebre, gràcies 
al programa Vacances en 
Pau.  
L’Associació Terres de l’Ebre 
amb el poble Sahrauí – TEPS 
ha volgut fer un agrair públic, 
a les seves xarxes socials, als 

professionals assistencials in-
volucrats: “ens heu mostrat 
la part més sensible i humana 
per fer que els xiquets estesen 
tranquils i a gust en tot mo-
ment!”, i també a Salama, que 
els ha fet de traductor durant 
les visites realitzades a l’HTVC. 
Salama és un noi que va venir 
a través del mateix programa 
fa anys acollit per una família 
d’Ulldecona i que en l’actuali-
tat resideix a Terres de l’Ebre.
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L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre ha sortit 
al pas de l’allau de crítiques dels col.lectius animalistes que van esclatar a les 
xarxes després de les incidències que es van poder viure la setmana passada, 
en actes taurins. El portaveu, Adolfo Lleixà aclaria que “els aficionats als corre-
bous som conscients del perill que pot haver quan intervé un bou en un acte 
taurí. Pot passar, per exemple, que es pot trencar una corda i que el bou pot 
sortir per on no se l’espera. En tot cas, també cal destacar que han hagut i hi 
ha molts actes taurins sense cap incidència. I són la majoria. Però quan passa 
alguna cosa, tot s’escandalitza”. Adolfo ha volgut destacar que, en cap cas, 
s’ha fet cap valoració positiva de la intervenció dels aficionats de la Ràpita, la 
setmana passada, davant de les incidències: “gràcies a la seua professionalitat 
i a la ràpida intervenció per resoldre una situació molt perillosa per als partici-
pants, no va haver cap incidència personal i, a la vegada, els animals van poder 
tornar a les seues ramaderies sense cap lesió. Natros sí que ens hem desplaçat 
a les ramaderies i ens hem preocupat pel seu estat. Hem gravat als bous i hem 
pogut comprovar que estan bé, sense cap afectació de cap tipo”. Lleixà infor-
ma que “el 85 % dels pobles del Baix Ebre i Montsià celebren actes taurins i són 
els més multitudinaris de les festes i, per això, tenen una important repercussió 
econòmica per als municipis. Per este motiu, demanem als representants po-
lítics que puguin invertir-hi més i també que es puguin fer consultes a les po-
blacions perquè sigui la gent dels pobles la que decideixi sobre els actes festius 
i les seues tradicions. I no que ho faci un Parlament”. Per últim, el portaveu 
volia remarcar que “gràcies als actes amb correbous, pels 15 o 20 minuts que 
poden intervenir els animals, aquests no van directes a l’escorxador, si no que 
tornen al camp amb la seua camada, pasturant de forma extensiva. Això sem-
bla que des del col.lectiu animalista ni es veu ni es valora perquè no hem vist 
cap missatge on ho expliquen. I natros ja hem facilitat les imatges dels bous 
que van participar en actes festius la setmana passada i es pot comprovar que 
estan amb la seua camada sense cap lesió ni problema”. Per últim, l’Agrupació 
ha informat que “donat el tracte que els mitjans de comunicació de Catalunya 
(públics i privats) estan donant a la festa dels bous i a les Terres de l’Ebre durant 
les últimes setmanes, des de l’APCTTE hem cregut oportú enviar una carta de 
queixa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”. 

Els taurins responen

www.ebrexperience.cat

Les successives onades de 
calor a les badies dels Alfacs 
i el Fangar estan registrant 
temperatures continuades 
del voltant dels 30 graus, un 
fet que ha afectat la produc-
ció de musclos que encara 
quedava per collir a les ba-
tees dels aqüicultors. Segons 
informa el Diari de Tarragona, 
l’any passat per aquestes da-
tes la temperatura de l’aigua 
a les badies era quatre graus 
inferior. La mortalitat es va 
començar a detectar a finals 
del mes de juliol i ara supera 
ja el 80 per cent del que hi ha 
encara a les batees.

El nou planejament urbanístic del litoral frena 
46.800 nous habitatges a prop 

de les platges catalanes
El Departament de Polítiques 
Digitals i Territori ha comple-
tat la revisió del planejament 
urbanístic del litoral català i ha 
frenat, afirma, 46.800 nous ha-
bitatges, gairebé la meitat dels 
106.000 previstos fins ara. De 
la mateixa manera, la revisió ha 
comportat reduir a la meitat la 
superfície de nova ocupació de 
sòl. 
El director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, Agus-
tí Serra, ha assegurat que el Pla 
director urbanístic (PDU) de re-
visió de sòls no sostenibles del 
litoral de Malgrat de Mar a Al-
canar -aprovat ara inicialment-, 
així com la continuació del Pla 
de protecció de la Costa Brava 
per a la resta del país, “garan-
teixen un litoral de qualitat amb 
l’objectiu d’assolir un model 
urbà sostenible i competitiu a 

Després hi haurà un mes d’au-
diència als ajuntaments afec-
tats perquè puguin participar 
novament en la redacció del 
document. L’aprovació defi-
nitiva es preveu a principis del 
2023.(ACN)

llarg termini”.
Les comarques tarragonines 
amb municipis damnificats per 
la proposta són el Baix Penedès 
—Cunit, Calafell i el Vendrell—; 
el Tarragonès —Roda de Berà, 
Creixell, Torredembarra, Alta-
fulla, Tarragona, Vila-seca i Sa-
lou—; el Baix Camp —Cambrils, 
Vinyols i els Arcs, Mont-roig del 
Camp i Hospitalet de l’Infant—; 
el Baix Ebre —L’Ametlla de Mar, 
el Perelló, l’Ampolla i Delte-
bre—; i el Montsià —Sant Jau-
me d’Enveja, Amposta, la Ràpita 
i Alcanar—.
D’aquest nou PDU queda ex-
clòs l’Àmbit Metropolità de Bar-
celona, que té competències 
urbanístiques pròpies.
El pla estarà ara sotmès a un 
període d’exposició pública 
de 45 dies, durant els quals es 
podran presentar al·legacions. 

 
8 municipis ebrencs es 
veurien afectats per la 

proposta

L’alta 
temperatura 
de l’aigua a 

les badies del 
Delta mata el 
musclo que 
quedava per 

collir
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 MÉS NOTÍCIES

CLÍNICA TERRES 
DE L’EBRE 
L’alcaldessa de Tortosa i 
presidenta de Tortosa Salut, 
Meritxell Roigé, remarca que 
la renovació dels aparells 
de la Clínica Terres de l’Ebre 
suposa una nova mostra de 
l’aposta que l’Ajuntament fa 
per a impulsar la prestació de 
salut als centres sanitaris de 
titularitat municipal: la Clínica 
Terres de l’Ebre i l’Hospital de 
la Santa Creu. En este sentit, 
Roigé recorda que “l’Ajunta-
ment va fer una important 
aposta al 2013 per a adquirir 
la titularitat de la Clínica amb 
l’objectiu de mantindre este 
equipament de referència 
no només per a Tortosa i per 
a la resta del territori, sinó 
també per a altres zones 
properes, com el Matarra-
nya o el nord de Castelló”. 
L’alcaldessa subratlla, a més, 
que “la voluntat és poder 
continuar donant el millor 
servei i de la qualitat més 
elevada a totes les persones 
usuàries del centre, i per això 
ara s’ha apostat per introduir 
aparells d’última tecnologia 
per a reforçar la prestació”, 
ha conclòs.  Pròximament, la 
millora de les instal·lacions 
de la Clínica Terres de l’Ebre 
també inclourà el condicio-
nament d’espais, l’ampliació 
de l’àrea d’extraccions, la 
millora d’algunes habitacions 
de la segona planta, així com 
l’habilitació de noves zones 
per a ampliar els espais de 
consultes externes, un dels 
serveis que cada vegada 
s’utilitzen més.

L’Ajuntament inverteix més d’1,2 M€ en la 
renovació tecnològica de la Clínica Terres de l’Ebre

SALUT

La Clínica Terres de l’Ebre de 
Tortosa ha dut a terme la reno-
vació de diversos equipaments 
tecnològics, per tal de seguir 
prestant un servei de referèn-
cia en l’àmbit sanitari. Els tre-
balls han suposat una inversió 
d’1.215.914,46 euros, que inclo-
uen l’adquisició i la instal·lació 
d’aparells d’última generació.
Un dels àmbits que ha concen-
trat la major part d’esta inversió 
ha sigut l’àrea de radiologia: s’hi 
ha instal·lat un nou mamògraf 
digital amb tomosíntesi, s’ha 
renovat la sala digital i radiolò-
gica amb suspensió de sostre, i 
s’ha instal·lat un arc quirúrgic en 
C per als serveis de quiròfans, 
a més d’altres millores estruc-
turals de l’àrea de radiologia. 
En total, estos equipaments 
han suposat una inversió de 
580.628,96 euros i també han 
comptat amb una subvenció 

del Servei Català de la Salut per 
valor de 162.000 euros. Pel que 
fa a l’equipament, també s’han 
adquirit aparells per a l’àrea qui-
rúrgica, com un nou ecògraf 
portàtil, desfibril·ladors portàtils, 
monitors o carros d’anestèsia, 
entre d’altres. Estos aparells han 
tingut un cost de 348.787,75 eu-
ros.
De la mateixa manera, també 
es renova l’àrea d’oftalmologia 
amb l’adquisició de diversos 
aparells per valor de 278.300 
euros, amb la finalitat de poten-
ciar el tractament de cataractes.
En el conjunt de millores de les 
instal·lacions de la Clínica Ter-
res de l’Ebre també s’han inclòs 
l’adequació de diferents habita-
cions, la renovació dels aparells 
de control de la tercera plan-
ta o la remodelació de l’office. 
Tot plegat, amb una despesa de 
8.197,75 euros.

La Policia Local de Tortosa deté dos persones 
pel forçament de diversos vehicles

Agents de la Policia Local 
de Tortosa van detenir una 
dona i un noi menor d’edat, 
com a presumptes respon-
sables del forçament i roba-
tori a l’interior de diversos 
vehicles
Els fets van tindre lloc di-
mecres al matí a la ronda 
dels Docs quan, alertats per 
una trucada ciutadana, les 
patrulles van localitzar les 
dos persones que estarien 
cometent robatoris a l’in-
terior dels vehicles estacio-
nats, pocs minuts abans de 

les 8 h. Una vegada detingu-
des, es va comprovar que a la 
zona hi havia quatre vehicles 

S’han incorporat nou aparells de radiologia 
d’última generació, s’ha adquirit 

equipament d’ús quirúrgic i també 
s’actualitza l’àrea d’oftalmologia

que havien sigut forçats i que 
s’hi havia sostret objectes. 
Poc després, la Policia Local 

va traslladar les persones 
detingudes a la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra.

Una dona i un noi 
menor d’edat, 

com a presumptes 
responsables del 

forçament i robatori 
a l’interior de 

diversos vehicles

Ens ha deixat Nuri Garcin, 
als 52 anys

La notícia va crear commo-
ció. Nuri Garcin ens va deixar 
de forma sobtada als 52 anys. 
Una persona estimada i caris-
màtica que va estar, en clau 
esportiva, molt vinculada al 
Bàsquet Cantaires. En l’apar-
tat professional, en els darrers 
anys treballava a l’Ajuntament 
de Tortosa on s’havia guanyat 
l’apreci de la gent que l’en-
voltava pel seu carisma. Els 
missatges a les xarxes han 

estat quantiosos per valorar la 
qualitat humana de Nuri. Entre 
aquests missatges, l’alcaldessa 
Meritxell Roigé, al seu Facebo-
ok, la recordava d’esta forma: 
“gràcies per tant,  per ser com 
ets,  per tants somriures i per 
estar sempre disposada a tot. 
Se’n va una bona persona. Et 
trobarem MOLT a faltar. Ens 
has deixat injustament, mas-
sa prompte”. Des d’aquestes 
línies el màxim suport a  la 

família en un moment tan 
complicat.

Foto: Ràdio Tortosa. 

Doble concert d’estiu 
a Tortosa, demà dissabte

L’Ajuntament de Tortosa ha organitzat, un any més, un con-
cert de música al parc Teodor González per a dinamitzar l’ac-
tivitat a la ciutat durant l’estiu. Després que, l’any passat, el 
grup de tribut de la banda britànica Coldplay omplís el parc, 
enguany s’ha previst un doble concert i una sessió DJ. La cita 
serà demà dissabte 6 d’agost, a partir de les 21 h. Els primers 
en actuar seran Sultans of Swing Band, formació de tribut a 
Dire Straits. A continuació, Boseido repassarà els grans te-
mes musicals de l’artista Miguel Bosé. Les dos actuacions es 
veuran completades amb les sessions DJ que faran coneguts 
discjòqueis del territori des de les 18 h, en una sessió de ‘tar-
deo’.
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** CAMPANYA FENGSHUI 
DIGITAL: l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya 
(ACC), a través del programa 
d’Internet Segura del Centre 
d’Innovació i Competència en 
Ciberseguretat (CIC4Cyber) i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta i altres consistoris 
d’arreu de Catalunya, llança la 
campanya Fengshui Digital per 
difondre coneixements necessaris 
per enriquir la cultura de la 
seguretat digital de la societat 
catalana.

** AJUTS A LES RENDES 
BAIXES: fins al 30 de setembre 
es poden sol·licitar els ajuts 
dirigits a les persones percep-
tores de prestacions baixes 
i a les famílies que percebin 
prestacions no contributives 
amb fills a càrrec. Pel que fa als 
ajuts en qüestió oscil·len entre 
els 100 i 140 euros en funció 
de la renda. Les persones que 
necessitin assessorament per 
tramitar l’ajut poden dirigir-se 
a la regidora d’Atenció a la 
Ciutadania, Núria Pla.

ACTUALITAT JOVENTUTSOCIETAT
Programa per 

millorar la 
convivència 

als espais 
públics

L’Ajuntament posa en mar-
xa un programa de mediació i 
sensibilització comunitària per 
tal de millorar la convivència 
en els espais públics. Des de 
la regidoria de Drets Socials i 
Ciutadania, s’ha comptat amb 
professionals de l’àmbit per re-
alitzar un estudi de la situació 
social a la zona on poden ha-
ver-hi problemes de convivèn-
cia entre el veïnat, una infor-
mació que posteriorment serà 
utilitzada per engegar una me-
diació amb la voluntat d’acon-
seguir la pau social. El primer 
lloc l’actuació es fa a la plaça 
del Mercat. Més endavant tam-
bé es treballarà en altres punts 
de la ciutat.

L’Hospital Comarcal i Fussmont 
tanquen l’activitat del 2021 en 
resultats econòmics positius

Recuperació 
de les 

barraques de 
pedra seca

Una quinzena de joves de dife-
rents punts de Catalunya han 
participat en el camp de treball 
’Rehabilitació de barraques de 
pedra d’Amposta’, organitzat 
per la Direcció General de Jo-
ventut i gestionat per la Funda-
ció Escolta Josep Carol amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amposta i el Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre 
i Montsià. Durant quinze dies, 
els i les joves s’han endinsat en 
un projecte que té la voluntat 
de reconstruir i conservar les 
estructures de pedra en sec del 
terme d’Amposta, alhora que 
donar-los-hi un valor patrimo-
nial, cultural, pedagògic i turís-
tic. A més de treballar en la re-
cuperació d’espais patrimonials, 
els i les joves també han dut a 
terme activitats de companyo-
nia, coneixença i cohesió.

Les xifres d’activitat de l’Hospi-
tal Comarcal d’Amposta (HCA) 
van créixer un 7% respecte al 
2020, i van superar els 22 mi-
lions, amb un augment “no-
table” de l’activitat quirúrgica, 
on es fan noves intervencions, 
com la cirurgia de pròtesi d’es-
patlla. 
Això, juntament amb la con-
tenció de la despesa, tot i que 
s’ha contractat més personal 
-per cobrir baixes per covid-, 
han permès tancar l’exercici 
econòmic del 2021 de l’Hospi-
tal i de Fussmont (Fundació de 
Serveis Social del Montsià) amb 
una xifra positiva de 371.478 
euros. 
L’HCA ha pogut pagar el 100% 
dels objectius del personal, les 
conegudes com a DPO que 
reclamen els professionals de 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús, de Tortosa.
Per la seua part, la Fundació 

de Severs Socials del Montsià 
(Fussmont), també tanca l’exer-
cici amb un resultat econòmic 
123.778 euros en positiu, amb 
ingressos procedents única-
ment de la seva activitat social 
i assistencial. 
L’entitat, que gestiona també la 
residència de gent gran d’Am-
posta, ha superat per primer 
cop els 5 milions d’euros de ne-
goci, un 5,6% més que el 2020. 
La residència de la gent gran 
d’Amposta té 160 places de re-
sidència i 75 de centre de dia, 
55 al centre d’Amposta i 20 al 
de Sant Jaume d’Enveja.
L’entitat ha agafat “aire econò-
mic” per la substitució del prés-
tec inicial de 6 milions d’euros 
per la substitució la intervenció 
econòmica de l’Ajuntament 
d’Amposta, que va fer efectiu 
un préstec de 4,5 milions d’eu-
ros l’any 2020, amb dos anys de 
carència.
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Des del cap de setmana pas-
sat, una trentena de mem-
bres d’Enlairem Deltebre, 
entre ells l’alcalde, Lluís So-
ler, i regidories de Govern de 
l’Ajuntament, visiten les cases 
del casc urbà, del nucli de 
Riumar i de l’àmbit rural per 
atendre els neguits de la ciu-
tadania i respondre als seus 
dubtes i queixes.
D’aquesta manera, i després 
de dos anys d’aturada a cau-
sa de la pandèmia, Enlairem 
Deltebre realitza novament 
el porta a porta per, tal com 
ha comentat l’alcalde, “es-
tar al costat de les persones 
i escoltar les seves peticions i 
queixes per així seguir millo-
rant i transformant Deltebre 
al seu costat”. 

El Ple dona llum verda al 
conveni d’expropiació de 

l’espai del Bon Repòs
El Ple Ordinari de l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar celebrat di-
jous dia 28 de juliol, va acordar 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern, aprovar la signatura 
del conveni urbanístic amb el 
Grup Pérez Vila 2002 SL per a 
l’expropiació de la parcel·la Illa 
del Bon Repòs.
La parcel.la de terreny en qües-
tió de 13.522 metres quadrats 
passarà a ser definitivament 
de l’Ajuntament de l’Amet-
lla de Mar, després d’arribar a 
un acord que permetrà tancar 
definitivament aquesta darrera 
ocupació en precari realitzada 
per l’Ajuntament des de l’any 
2009. L’últim fou un conveni 
signat entre les parts al 2010 
que contemplava la construc-
ció de 33.965m2 de sostre en 
un àmbit discontinu que podia 
suposar la construcció d’uns 

L’AMETLLA

L’edifici de l’Hotel Bon Repòs 
l’Ajuntament va declarar-lo Bé 
Cultural d’Interès Local el 29 de 
novembre del 2018 per evitar 
que pogués ser enderrocat, en 
existir una llicència d’obres per 
l’enderroc de l’Hotel atorgada 
en una junta de govern del 28 
de desembre de l’any 2010, ac-
tualment la família propietària 
estudia la possibilitat de la seva 
reobertura com espai hoteler. 
L’Acord que s’ha arribat amb 
la signatura d’aquest conveni 
farà possible que l’Ajuntament 
pugui guanyar uns 500 metres 

quadrats de l’espai que s’afegi-
ran al parc públic del Bon Re-
pòs. (La Cala Ràdio)

CAMARLES

El fabricant de canonades i 
accessoris de Polièster Refor-
çat  amb Fibra de Vidre (PRFV) 
Amiblu ha obtingut la màxi-
ma certificació d’energia ver-
da procedent  de fonts netes, 
“Energia sostenible 100%”. Així 
mateix, per a reforçar el seu 
compromís amb el  medi ambi-
ent, Amiblu ha invertit 350.000 
euros en la instal·lació de més 
d’un miler de plaques  foto-
voltaiques en la seva planta de 
producció de Camarles per a 
generar el 27%  de l’energia de 
la planta. La certificació “Ener-
gia sostenible 100%” acredita 
que el 100% de l’energia elèc-
trica consumida per Amiblu a la 
seva  planta de Camarles prové 
de fonts d’energia 100% reno-
vables. L’acreditació té una du-
rada d’1 any i és  prorrogable.

La companyia Ambiblu 
inverteix 350.000 euros en la 

instal·lació de més d’un miler de 
plaques fotovoltaiques

A la seva planta 
de producció de Camarles

333 habitatges, i l’entrega de 
590.000 euros a la propietat pel 
cessament de l’activitat de l’Ho-
tel. La globalitat d’aquest acord 
no va ser acomplert perquè ju-
dicialment no va ser autoritzat. 
Actualment l’Ajuntament ha 
hagut de tornar a negociar, do-
nat que s’havia de regularitzar 
l’ocupació i podia suposar el 
pagament de grans quantitats 
de diners per l’expropiació i per 
l’ocupació durant tots aquests 
anys de l’espai.
L’Ajuntament ha acordat pagar 
al Grup Pérez Vila 2.600.000 €, 
fruit de les negociacions i tenint 
en compte les valoracions de 
preu de mercat de l’edificabili-
tat que en aquell espai es podia 
realitzar. D’aquests, 600.000 € 
es pagaran aquest any i la res-
ta en pagaments de 400.000 € 
durant els cinc anys següents.

La parcel·la passa a 
ser propietat de 

l’Ajuntament 
després d’un acord 

que permetrà 
tancar aquesta 

ocupació en precari

Enlairem 
Deltebre 

inicia 
una nova 

campanya 
porta a porta
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CONSELL COMARCAL
El Ministerio de Fomento millora el drenatge de l’Avinguda Catalunya

Quan es van recepcionar les 
obres al maig del 2019, recon-
vertides avui en l’Avinguda Ca-
talunya va quedar palès que 
el drenatge existent, que van 
deixar operatiu, una vegada re-
alitzat l’enderroc del pont de 
l’N-340, no era l’adequat per 
drenar l’acumulació d’aigua de 
pluges. Tots els temporals com 
al Gloria l’any 2020, o l’últim 
aiguat del 25 d’agost de 2021 
van provocar greus inundacions 
davant l’Ajuntament, amb cot-
xes atrapats a l’Avinguda, inclús 
els treballadors municipals amb 
bombes de succió, no van po-
der impedir que l’aigua inundés 
les dependències municipals, en 
diverses ocasions.
L’alcalde de l’Aldea, Xavier Royo, 
va realitzar diverses gestions 
personant-se al mateix  Minis-
terio de Fomento a Madrid per 
parlar directament amb el Di-
rector General de Carreteras del 
Estado Javier Herrero, acom-
panyat del Senador Josep Llu-
ís Cleries i amb el Diputat Fer-

ran Bel, els quals van agafar el 
compromís de buscar una solu-
ció per arranjar el drenatge de 
l’Avinguda Catalunya de l’Aldea. 
Després de diverses gestions 
amb els responsables de car-
reteres tant de la demarcació, 
com de Catalunya, se va arribar 
a un acord per realitzar una ac-
tuació per millorar el drenatge 
de l’Avinguda Catalunya enfront 
de l’Ajuntament .
Xavier Royo manifestava que 
“tot i no ser una infraestructu-
ra de la titularitat de Fomento, 
entenien que les obres anteriors 
no havien quedat en condicions 
òptimes per poder drenar tot el 
cabal d’aigua que es recollia a 
aquesta via. Gràcies a les diver-
ses reunions amb el Ministerio i 
a les esmenes presentades  als 

S’ha aconseguit que 
Fomento millori aquest 
punt negre del centre

de la població

da d’aigües i s’ha augmentat la 
canalització fins al Barranc dels 
Pixadors, la qual ja desemboca-
va al mateix barranc.
L’alcalde remarcava sentir-se 
“molt satisfet, sabent que no ha 
estat una negociació gens fàcil, 
perquè la titularitat de l’N-340 ja 
no pertanyia al Ministerio de Fo-
mento, sinó a la població“.
Amb la Insistència, negociaci-
ons, presentació d’informes i 
necessitats per la població, s’ha 
aconseguit que Fomento millori 
aquest punt negre del centre de 
la població, esperant i desitjant 
que es puguin evitar les inunda-
cions a aquesta zona.
Paral·lelament a l’obra del bar-
ranc dels Pixadors que finalitza-
rà les properes setmanes, també 
s’ha col·locat un nou embornal 
al carrer Bordà perquè pugui 
recollir i evacuar les aigües a la 
xarxa de pluvials de la població, 
per evitar en la mesura possible 
inundacions tant a la Raval de 
Fesol com a la zona de l’església 
de Sant Josep.

pressupostos generals de l’Es-
tat,  pel diputat Ferran Bel,  la 
predisposició de Vicente Vila-
nova de la delegació de car-
reteres de l’Estat a Catalunya i 
Alberto Hernández de la de de-
legació de carreteres de l’Estat 
a Tarragona, van aconseguir po-

der realitzar la millora del dre-
natge, iniciant-se les obres al 
març d’aquest any i que es van 
donar per finalitzades divendres 
29 de juliol de 2022”.
Amb les obres de millora del 
drenatge s’ha augmentat consi-
derablement el punt de recolli-

L’AMPOLLA

Demà dissabte 6 d’agost, a 
partir de les 23 hores, al port 
pesquer i a l’avinguda maríti-
ma Ramon Pous de l’Ampo-
lla, se celebrarà la Nit Màgica, 
amb un seguit d’actuacions 
simultànies de teatre, músi-
ca, dansa i il·lusionisme que 
ompliran la façana marítima 
de l’Ampolla al llarg de dues 
hores.
D’altra banda, també demà 
dissabte, de les 18 a les 21 ho-
res, a la zona de vianants de la 
plaça Catalunya de l’Ampolla, 
hi haurà el Mercat d’Estiu.
Ahir dijous 4 d’agost, a la Bibli-
oteca Municipal de l’Ampolla, 
estava previst un taller sobre la 
factura de la llum. 
La sessió es desenvolupava en 
el marc de l’elaboració del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sosteni-
ble i el Clima (PAESC) i portava 
per títol ‘La factura de la llum, 
com podem reduir-la’. 

ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes, 
aquest dimecres, a través de 
les seues xarxes socials, va 
denunciar “un  acte vandàlic 
molt greu, al Raval de Cristo”. 
I va afegir que “la Policia Local 
està investigant els fets”. Les 
oficines de l’Ajuntament estan 
atenent al públic per poder fer 

els suggeriments o facilitar in-
formació.
A les imatges es poden ob-
servar els desperfectes a unes 
escales, amb una nota en la 
que es demana una rampa. Els 
desperfectes han creat males-
tar i es treballa per averiguar 
qui ha comès estos actes. 

BAIX EBRE

El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre va aprovar, per unani-
mitat, el suport de la institució 
comarcal a la posada en fun-
cionament del projecte de re-
gadiu Aldea-Camarles, amb la 
condició que aquest regadiu no 
es pugui ampliar fora d’aquest 
àmbit. Aquest regadiu implicarà 
una millora de les explotacions 
agrícoles de secà d’una super-
fície de 6.687 hectàrees de la 
zona interior dels termes mu-
nicipals de Tortosa-Campredó, 
l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i 
el Perelló. En un altre ordre de 
coses, el plenari va donar llum 
verd a la sol·licitud de subven-
ció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) pel projec-
te ‘Treball a les 7 Comarques’ 
(2022-2023) amb una inversió 
de 778.136 euros. En l’apartat 
de les mocions el ple va aprovar 
una moció del grup comarcal 
del PSC que demana al govern 

de la Generalitat que destine 
a les comarques ebrenques el 
50% dels recursos recaptats per 
l’impost sobre les centrals nu-
clears.  Una moció que va re-
bre el vot favorable de tots els 
grups, a excepció d’ERC. Tam-
bé es va aprovar, en aquest cas 
per unanimitat, una altra moció 
del PSC que insta el govern de 
la Generalitat a agilitzar l’apro-
vació de l’Estatut del Municipi 
Rural abans que acabe l’any i 
mostra la preocupació per la si-
tuació de manca de desenvolu-
pament rural dels municipis de 
menys de 2.000 habitants.

Nit Màgica, 
demà 

dissabte

Acte vandàlic al 
Raval de Cristo

El ple  dona suport al projecte 
de regadiu del canal 

Aldea-Camarles
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Albiren una balena a la 
badia dels Alfacs

Una embarcació es va trobar 
una sorpresa dilluns en la seva 
travessia per la badia dels Alfacs 
de la Ràpita. 
L’usuari @EBachraniRevert va 
pujar a les xarxes socials unes 
imatges espectaculars a les ai-
gües rapitenques, es van tro-
bar que compartien recorregut 
amb una balena.

LA RÀPITA

AMPOSTA

Durant el juliol s’ha posat en 
funcionament un nou espai per 
dipositar els residus sanitaris 
de l’Hospital Comarcal d’Am-
posta. “Des de l’Ajuntament 
seguim apostant per la millora 
de la gestió de residus, especi-
alment dels grans productors”, 
explicava la regidora de Políti-
ques Ambientals, Núria Marco, 
qui afegia que “amb l’Hospital 
estem preparant també una 
futura recollida porta a porta”. 

L’Hospital Comarcal 
habilita una nova illa de 
contenidors de residus

Ubicada al carrer Gran Capità, 
la nova illa de contenidors està 
destinada únicament a residus 
sanitaris no específics i substi-
tuirà la que hi havia a la zona 
de vianants, on ara s’habilitarà 
una zona d’aparcaments per a 
taxis i vehicles adaptats. Aques-
ta nova illa de contenidors se 
suma al sistema per millorar la 
gestió i recollida selectiva que 
es va instal·lar a finals de l’any 
passat al Mercat.

Aquest esdeveniment va agafar 
amb molta sorpresa les persones 
que eren dins l’embarcació que 
ràpidament van gravar imatges i 
les van penjar a les xarxes socials. 
No és per menys, és molt difícil 
trobar aquest tipus d’animals per 
aquestes aigües a causa de la 
poca profunditat que tenen.
Foto: QUIQUE BACHRANI

Moció per agilitzar l’aprovació de l’Estatut 
de Municipi Rural abans que acabi el 2022
El ple comarcal del Montsià va 
aprovar de manera unànime 
la moció presentada pel grup 
comarcal del PSC per instar al 
govern de la Generalitat a agi-
litzar l’aprovació de l’Estatut de 
Municipi Rural abans que aca-
bi l’any 2022. Aquest estatut, 
impulsat pel lobby d’Eines de 
Repoblament Rural, té l’objec-
tiu d’adaptar la normativa a les 
característiques dels municipis 
fent efectiu el reequilibri terri-
torial, ja que, hi ha moltes legis-
lacions i normatives que sovint 
afecten els municipis petits.
Les conselleres i consellers 
del plenari també van aprovar 

CONSELL COMARCAL

per unanimitat l’addenda de 
39.902,19 euros del conveni 
de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Montsià i 
l’Agència Catalana de Consum. 
Així com també la modificació 
de la plantilla de personal per 
tal de poder estabilitzar places 
estructurals de l’ens comarcal  
amb la llei  d’estabilització del 
personal interí temporal.
L’equip de govern d’ERC va pre-
sentar una moció per exigir al 
Govern de l’Estat, la garantia 
del manteniment dels reforços 
de personal docent i no docent 
durant el curs 2022-2023  als 
centres educatius. La moció 

fou aprovada amb els vots a 
favor d’ERC i la consellera ads-
crita, les abstencions de Junts 
i En Comú Guanyem i els vots 
en contra de Candidatura de 
Progrés. Durant la sessió plenà-
ria es va fer dació de compte de 
l’informe anual de control intern 
de l’ens comarcal de 2021, del 
Pla anual de Control Financer i 
dels darrers acords adoptats per 
la Junta de Govern.

Les Festes Majors de la Ràpita 
d’enguany, celebrades entre el 
22 i el 31 de juliol, han comptat 
amb una molt bona participa-
ció en tots els actes organitzats. 
Les festes, després de dos anys, 
han tornat al format original i 
s’han organitzat i viscut amb la 
màxima intensitat. En aquesta 

edició, els carrers de la Ràpita 
s’han omplert, de nou, de festa, 
música, focs d’artifici, menjades 
populars i cercaviles, entre al-
tres. Des de l’Ajuntament es fa 
una valoració molt positiva, tant 
de la participació per part de la 
ciutadania com de la implicació 
de les associacions i penyes. 

La Ràpita: valoració de les Festes Majors
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XIV Nit de l’Esport

LA SÉNIA
‘Les Nits de 

Tyrika’
Arranca el festival ‘Les Nits de 
Tyrika’, organitzat per l’Ajunta-
ment d’Alcanar, amb un primer 
tast molt exclusiu, que havia de 
tenir lloc ahir dijous, al bell mig 
del jaciment arqueològic de la 
Moleta del Remei d’Alcanar.
‘Les Nits de Tyrika’ és un festival 
musical, dissenyat en el marc 
de ‘Tyrika, el festival Iber d’Al-
canar’ i inscrit dins del Cap de 
setmana ibèric de Catalunya, 
on es fusiona música electrò-
nica d’avantguarda i experi-
mental amb la primera edat del 
ferro, l’època ibera ancestral i 
la influència fenícia. l concert, 
preludi de ‘Les Nits de Tyrika’, 
té com a objectiu oferir una 
experiència multisensorial a 
totes les persones que puja-
ran dalt del jaciment. Es tracta 
d’una obra performance coral, 
creada i interpretada per cinc 
artistes de les Terres de l’Ebre/
Sénia. Aquest acte donarà el 

tret de sortida, i a la vegada 
serà una presentació, del festi-
val ‘Les Nits de Tyrika’, que se 
celebrarà el divendres, 30 de 
setembre.
El conjunt d’oliveres mil·lenà-
ries de l’Ermita del Remei, a la 
falda de La Moleta, acollirà el 
festival ‘Les Nits de Tyrika’ del 
setembre.

ALCANAR

AMEVESABA va reunir-se la 
passada setmana amb repre-
sentants de l’empresa Biosan-
sa Catsud, dels departaments 
d’Acció Climàtica i Salut així 
com l’alcalde de la Galera i l’al-
caldessa en funcions de Santa 
Bàrbara, per exposar la proble-
màtica que es viu al poble de 
Santa Bàrbara produïda pels 
fums i les fortes olors que afec-
ten el municipi. 
Posteriorment a la reunió, van 
iniciar-se els controls previs a 
càrrec de l’empresa TUV SUD, 
que és una de les entitats acre-
ditades per la Generalitat de 
Catalunya per poder realitzar 
aquestes mesures, abans de do-
nar-se la llicència definitiva.
Josep Roig, membre de l’enti-
tat AMEVESABA, explicava a La 
Plana Ràdio que “no estem en 
contra d’aquesta empresa, ni 
la de la planta de compostatge 

Amevesaba dona marge 
de confiança a l’empresa 

Biosansa Catsud

SANTA BÀRBARA

no ens cansarem de dir-ho, lo 
que volem és que se facin les 
coses ben fetes” i aprofitava 
per recordar que una associa-
ció com AMEVESABA, sorgida a 
conseqüència de la implantació 
d’aquest tipus d’empreses, hau-
ria d’existir a cada poble de l’in-
terior del Montsià “perquè cal 
preservar aquest bosc singular 
d’oliveres que tenim i que pos-
siblement no li donem el valor 
que té. Cal evitar que aquest 
tipus d’empreses vinguin o al-
menys que les que arriben ens 
donen una garantia de salubri-
tat, això és lo que demanem”. 
La conclusió a l’esmentada reu-
nió, després d’alguns retrets, és 
que Amevesaba dona marge de 
confiança a l’empresa Biosansa 
Catsud però exigeix mesures 
exhaustives dels fums, com així 
s’han començat a fer. 
(La Plana Ràdio)

L’Ajuntament de la Sénia va or-
ganitzar el passat 30 de juliol la 
XIV Nit de l’Esport Senienc. Un 
acte on es fa un reconeixement 
a tots els i les esportistes locals 
que han aconseguit èxits desta-
cables en les seues modalitats 
la temporada 2021/2022. 
La gala va començar amb els 
parlaments del regidor d’Es-
ports, Pau Garcia, que va pre-
sumir públicament de la salut 
esportiva de la població, fent 
èmfasi en la tasca voluntària de 
les entitats locals, tot agraint 
la feina desinteressada de les 
persones que les componen 
desinteressadament perquè ti-
ren endavant, així com de les 
famílies que recolzen els i les 
esportistes setmana a setmana. 
Seguidament, va oferir unes pa-
raules el Representant de l’Es-
port a les Terres de l’Ebre, Joan 
Barberà, que va voler felicitar a 
totes les candidates i candidats, 
destacant la seua importància 
com a representants de la Sénia 
arreu del territori. Per cloure els 
parlaments, l’alcalde, José Ra-
món Bellaubí, va tenir unes pa-
raules d’agraïment per a totes 
les entitats locals, que amb el 

seu esforç i dedicació possibili-
ten que els esportistes seniencs 
puguen gaudir del seu esport 
preferit. Una vegada acabats 
aquests, es van concedir els 
premis a millors esportistes se-
niencs i senienques. 
A cada candidat se li va fer en-
trega d’un obsequi i un diplo-
ma reconeixent la seua candi-
datura, i al guanyador, a més, 
un trofeu i un val a bescanviar 
a qualsevol de les botigues del 
poble.
En categoria de millor Esportis-
ta Promesa Masculí:
Guanyador: Gorka Lleixà Martí, 
del Club de Birles la Sénia.
En categoria de millor Esportis-
ta Promesa Femenina:
Guanyadora: Júlia Juan Tomàs, 
del Club Rítmica la Sénia.
En categoria de millor Equip en 
Esport Base:
Guanyador: Infantil de Birles, 
del Club de Birles la Sénia.
En categoria de millor Equip:
Guanyador:  Primer Equip del 
Club de Futbol la Sénia.
En categoria de millor Entrena-
dor o Entrenadora:
Guanyadora: Melanie Bel, del 
Club Rítmica la Sénia.

En categoria de millor Esportis-
ta Femenina:
Guanyadora: Ainara Galarza, 
del Centre Excursionista Refal-
garí la Sénia.
En categoria de millor Esportis-
ta Masculí:
Guanyador: Gerard Felipo Ba-
lada, del Club Esportiu l’Àngel 
- APASA.
En categoria de millor Esdeve-
niment Esportiu:
Guanyador: Organització del 
Torneig Aleví Vila de la Sénia, 
pel Club de Futbol la Sénia, en 
el qual van participar un total 
de 8 equips, reunint a un total 
de 100 persones entre jugadors 
i entrenadors. 
Per finalitzar l’acte es va fer en-
trega del Premi a la Trajectòria 
Esportiva a Franc Redolid Sanz. 
Jugador amb una àmplia ex-
periència, que ha format part 
del Barbastro i el Castelló B a 
3a divisió, sent convocat inclús 
amb el primer equip a 2a divi-
sió i Copa del Rey. També ha 
jugat en equips de la zona com 
el Tortosa a 1a Catalana i al CF 
Jesús Catalònia, CF Ulldecona i 
CF la Sénia, on penja els guants 
enguany, a 2a Catalana. 

“Unes 
festes de 

referència”

SANT JAUME Amb el tradicional castell de 
focs d’artifici es posava punt i 
final a les Festes Majors. “Unes 
Festes de referència al territori 
gràcies a la gran participació del 
poble i, sobretot, a la implicació 
de la nostra joventut.  Deu dies 
de música, de cultura popular, 
de tradicions i de convivència 
amb familiars i amistats”. Unes 
Festes sense incidents destaca-
bles, i ben organitzades amb la 
col.laboració i ajuda de moltes 
persones voluntàries.
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In-FCTA estrena la
 sisena edició

Mig miler de persones van as-
sistir aquest diumenge a la gala 
d’inauguració de la sisena edi-
ció del festival de Cinema de la 
Terra Alta, l’In-FCTA. Els actors 
Juli Fàbregas i Jordi Díaz van 
conduir la performance teatral 
còmica, dirigida i protagonitza-
da per Ivan Massagué, director 
d’In-FCTA, i l’actriu Mireia Ai-
xalà, així com els dos mestres 
de cerimònia. La gala va culmi-

BOT

RIBERA D’EBRE

El ple de juliol del Consell Co-
marcal de la Ribera va aprovar 
per majoria absoluta una moció 
per a la creació i participació del 
Govern Espanyol en un fons de 
transició justa de les zones nu-
clears catalanes. Així, es dema-
na que elabori i implementi un 
pla partir del 2023, per assegu-
rar la diversificació econòmica i 
la reindustrialització de les àre-
es nuclears d’Ascó, Vandellòs i 
Cofrents, arran del tancament 

Fons de transició justa de les 
zones nuclears catalanes

definitiu de les centrals. A més, 
es requereix a l’Estat que contri-
bueixi a dotar el Fons de Transi-
ció Nuclear de la Generalitat de 
Catalunya amb el mateix import 
que aporta anualment l’admi-
nistració catalana, mitjançant 
la recaptació finalista de l’im-
post sobre les instal·lacions amb 
impacte mediambiental, que 
aniran a càrrec dels ingressos 
públics estatals provinents del 
sector de l’energia nuclear.

nar amb una videoprojecció de 
l’artista Xavier Bové, a la façana 
de l’església de Bot acompa-
nyada per l’actuació dels ba-
llarins Violeta Pena i Héctor 
López. El festival s’allarga fins al 
6 d’agost i recupera els tallers 
formatius matinals, des de vide-
omapping a guió cinematogrà-
fic. També “es descentralitza” 
amb activitats previstes en no-
ves ubicacions de la comarca.

La Guàrdia Civil destrueix dues granades 
de mà de la Guerra Civil 

L’equip dels Tedax de la Guàrdia 
Civil de Tarragona han destruït 
aquest dimarts dues granades 
de mà de la Guerra Civil tro-
bades al soterrani d’una casa a 
Gandesa. 
Els artefactes els va localitzar 
casualment una persona que 

GANDESA

vivia al domicili, i haurien es-
tat recollides per un familiar ja 
difunt sense que la resta de la 
família ho sabés. 
Els especialistes en desactiva-
ció d’explosius van compro-
var que les granades estaven 
oxidades però en bon estat de 

funcionament, fet que ha su-
posat “un greu risc per tota la 
família”, ha afirmat el cos armat 
en un comunicat. Des de 1985 
els Tedax han destruït quasi un 
miler de granades de la Guerra 
Civil, 200 de les quals a la Terra 
Alta.(ACN)

** RIBERA D’EBRE: Front comú 
a la comarca en suport al pro-
jecte de tren històric Lo Cas-
polino. El tren preveu unir les 
estacions de la Costa Daurada 
amb les de l’interior, com el Pri-
orat, la Ribera o el Baix Aragó. 
Es reclama la captació de fons 
necessaris per a la posada en 
marxa.
** BATEA: el municipi de la 
Terra Alta gaudirà de les festes 

majors des d’avui i fins el 10 
d’agost. 
** GANDESA: agents dels Mos-
sos van denunciar un veí per 
deixar morir per falta d’aliments 
i aigua diversos animals en la 
seua explotació ramadera. 
** La verema d’enguany s’avan-
ça. La DO Terra Alta té una bona 
previsió de collita i és la zona 
amb menys problemes per la 
manca d’aigua a les vinyes.

ribera/terra alta

BREUS
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TERRES DE L’EBRE
Les trucades al 112 creixen 

un 15% en el primer 
semestre d’enguany

El jaciment de l’Antic es va 
abandonar cap a l’any 200 

abans de la nostra era

El grup de recerca Seminari 
de Protohistòria i Arqueolo-
gia (GRESEPIA) de la URV si-
tua l’abandonament del poblat 
ibèric de l’Antic d’Amposta, a 
la serra del Montsià, entorn de 
l’any 200 abans de la nostra era 
(ANE). Durant la tercera exca-
vació del jaciment, que acaba 
avui divendres, s’han trobat 
restes ceràmiques en el sector 
on s’han localitzat les primeres 
cases i recintes, que permeten 

posar aquesta data. Això indica 
que l’Antic estava poblat quan 
esclata i es produeix la Segona 
Guerra Pública (entre 281 ANE 
i el 201 ANE) i els investigadors 
creuen que el van abandonar 
“per alguna acció de represàlia 
per part dels romans”. 
Després de dues setmanes 
d’excavacions també s’han po-
gut delimitar dues fases d’ocu-
pació, la de l’Ibèric Ple i la de 
l’Ibèric Final.

AMPOSTA
El consum d’aigua del 

juliol és el més alt dels 
últims deu anys

El consum d’aigua subminis-
trada pel Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) durant el juliol 
ha estat el més alt d’aquest mes 
dels últims deu anys. Segons 
dades facilitades pel CAT, els 71 
ajuntaments i 25 empreses del 
Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre que en formen part han 
incrementat la seva deman-
da un 10% respecte la mitjana 
dels mesos de juliol de la dar-

rera dècada, fins als més de 8 
hm3. El president del consor-
ci, Joan Alginet, ha destacat 
que són unes xifres una mica 
superiors a les del 2017, però 
que no arriben al rècord que 
es va registrar l’any 2007. Amb 
tot, ha remarcat que la conca 
hidrogràfica de l’Ebre es troba 
en una situació de “normalitat” 
i que a dia d’avui no hi ha risc 
de desabastiment. (ACN)

CAT

El passat 15 de juliol va entrar 
en vigor el nou reglament de 
la Denominació d’Origen Pro-
tegida (DOP) Arròs del Delta 
de l’Ebre, aprovat per la Unió 
Europea, i que incorpora no-
ves varietats protegides, jsen-
dra, guara i olesa. L’Arròs del 
Delta de l’Ebre amb DOP te-
nia ja protegides les varietats 
bahia, tebre, fonsa, bomba 
montsianell i gleba i es con-
verteix en el més competitiu 
en la comercialització d’arròs 
monovarietal a l’estat espa-
nyol. La modificació del re-
glament es va iniciar el 2018 
i ha permès comercialitzar, 
amb el segell de qualitat DOP 
Arròs del Delta de l’Ebre, l’ar-
ròs integral i l’arròs ecològic 
amb l’arròs blanc extra. 
Les noves varietats, igual que 
les protegides fins ara, perta-
nyen a la subespècie japònica.

DOP Arròs 
del Delta de 

l’Ebre

ECONOMIA

Al Perelló, els dies 3, 10, 17, 
24 i 31 d’agost ‘Fora Stocks’, 
organitzat pels comerços de 
l’Asssociació de Comerciants 
i Empresaris. 
Dins de la programació d’es-
tiu, d’aquest mes d’agost, 
destacar també que avui di-
vendres, a les 22.30 hores, a la 
Plaça Jaume II hi haurà Cine-
ma a la Fresca.
Demà, Market de productes 
sostenibles i de proximitat, al 
Pàrquing de la platja de Santa 
Llúcia. 
I a les 21 hores, també demà, 
Festa del Pont de l’Àlia. Sopar 
i ball a la Platja. El dissabte 13, 
el diumenge 14 i el dilluns 15  
d’agost, Festes a la platja de 
Santa Llúcia, amb mercat de 
comerços i artesania al pas-
seig Morro de Gos, sessions 
amb Djs i altres activitats pre-
vistes. Estos són actes progra-
mats per a les dues primeres 
setmanes del mes d’agost.

Programació 
d’estiu

EL PERELLÓ

Nou llibre de l’escriptor 
Emigdi Subirats

L’escriptor campredonenc 
Emigdi Subirats acaba de publi-
car la seua novena biografia, la 
primera d’un autor no vinculat 
a les comarques centrals dels 
Països Catalans. Es tracta de 
“Semblança d’Antoni Canu”, un 
veterà literat alguerès al qual 
se’l considera com un poe-
ta capdavanter de la literatura 
catalana actual. Antoni Canu 
(Osier, Sardenya 19 de maig de 
1929), tot i ser de llengua fami-
liar sarda (logudoresa) ha fet del 
català la seua llengua literària. 
El 2009 va rebre el Premi Na-
cional Joan Coromines, atorgat 
per la  Coordinadora d’Associ-
acions per la Llengua Catalana, 
mentre que l 2020 va rebre la 
Creu de Sant Jordi. La presen-
tació d’aquest apunt biogràfic 
tindrà lloc dijous 11 d’agost a 
l’espai Santa Maria la Palma 
de l’Alguer, la qual comptarà 
amb la presència tant de l’autor 
campredonenc com del poeta 

alguerès. Forma part del cicle 
Encontres amb l’autor que or-
ganitza l’Obra Cultural de l’Al-
guer, que ha estat l’associació 
editora. La biografia forma part 
de la col·lecció Quaderns de 
l’Alguer. La relació literària de 
l’autor campredonenc amb la 
Barceloneta sarda ve de lluny. 
Ha estat premiat en tres oca-
sions consecutives al premi de 
narrativa Rafael Sari, així com 
ha escrit el pròleg del darrer 
poemari d’un altre gran poeta 
alguerès contemporani, Guido 
Sari.

CAMPREDÓ

Antoni  Canu.

El telèfon d’emergències 112 
ha rebut 16.878 trucades des 
de les Terres de l’Ebre en el pri-
mer semestre d’enguany. Re-
presenta un 15% més que en el 
mateix període de 2021, quan 
es van registrar 14.622 truca-
des. El percentatge de truca-
des per demanar assistència 
sanitària ha disminuït lleugera-
ment, del 35% (5.132) al 33,4% 
(5.653) aquest 2022; es manté 
el percentatge de trucades per 
motius de seguretat, del 28,4% 
(4.171) a un 27,6% (4.666); i aug-
menten les trucades per avisos 
de trànsit, del 16,2% (2.384) al 
18,6% (3.147) enguany. Per co-
marques, el 112 ha rebut 8.427 
trucades des del Baix Ebre (un 
22,3% més), 5.778 del Montsià 
(9,5% més), 1.780 trucades de la 
Ribera d’Ebre (un 3,9% menys) i 
893 de la Terra Alta (un 29,6% 
més).Des de les Terres de l’Ebre, 

en el primer semestre del 2022, 
s’han rebut al telèfon 112 un 
8,7% de trucades per alertar 
d’algun incendi (1.481) davant 
del 6,3% de trucades pel mateix 
motiu l’any passat (1.077). Final-
ment, per temes de civisme en-
guany, s’han rebut 586 trucades 
(3,4%), mentre que el 2021 van 
ser 724 (un 4,9%).
D’altra banda, i segons publi-
ca el setmanari L’Ebre, les de-
núncies per violència masclis-
ta augmenten a les Terres de 
l’Ebre este any, i la xifra regis-
trada durant els primers mesos 
del 2022 ja iguala les que es van 
interposar en tot el 2021.

Baixen lleugerament 
les trucades per 

assistència sanitària
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AMPOSTA COPATE
Concerts individuals,

el fenomen del 
Delta Chamber Music

Els concerts individuals s’han 
convertit en un dels al·licients 
del festival Delta Chamber Mu-
sic, el festival internacional de 
música de cambra de les Terres 
de l’Ebre. Enguany s’han repar-
tit en dos espais i dos pobles di-
ferents, 12 es van oferir aquest 
dilluns a la Celoquia del Castell 
d’Amposta, i 12 més dimarts a 
l’Oficina de turisme d’Ulldeco-

ROQUETES

L’alcalde de Roquetes, Ivan 
Garcia; la regidora de Qua-
litat de vida, Cinta Garcia; i 
el president del Patronat de 
Festes, Juan Carlos Sangres; 
acompanyat de dues re-
presentants de l’entitat, han 
entregat al coordinador del 
Projecte Emma, Carlos López 
i la investigadora del projec-
te, Noèlia Gallardo, un xec 
amb la quantitat de 4.000 € 
que el Patronat de Festes va 

L’Ajuntament i el Patronat de 
Festes entreguen un xec de 

4.000 euros al Projecte Emma

recaptar la nit de ball del se-
gon divendres de festes, que 
en un principi havia de ser 
gratuïta, però que finalment, 
d’acord amb l’Ajuntament, es 
va decidir que la gent que no 
disposés de l’abonament de 
festes, pagaria una entrada 
solidària de 10 euros que es 
destinarien al Projecte Emma, 
que investiga el càncer de 
mama.
(Roquetes Comunicació)

na. L’espectador entra a la sala i 
es troba cara a cara amb un so-
lista. Sense dir-se res, es miren, 
el músic s’inspira i es posa a to-
car. El Delta Chamber ha recu-
perat enguany els músics inter-
nacionals, que ja han ofert, amb 
èxit aclaparador, dos concerts a 
Flix i Deltebre. Les actuacions 
centrals es fan el pròxim cap de 
setmana a Amposta. (ACN)

La junta general aprova una
modificació pressupostària d’1,4 milions

La junta general del Consor-
ci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre (COPATE) 
va aprovarr, amb l’abstenció de 
Junts per Catalunya, una mo-
dificació pressupostària d’1,4 
milions. Amb aquesta modifi-
cació s’incorporen al pressu-

post de l’ens actuacions com 
l’adquisició de maquinària per 
tal de millorar el funcionament 
de les instal·lacions del Centre 
de Tractament de Residus del 
Montsià i la posada en marxa 
de la segona fase de la recollida 
de la fracció orgànica adaptada 

als grans productors. El COPA-
TE ha rebut una subvenció de 
840.000 euros de l’Agència de 
Residus per l’adquisició d’una 
màquina per retractilar les ba-
les compactades de brossa i un 
equip de trituració dels residus 
voluminosos. 
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JOAN SALVADÓ BONET 
DISSENY AMB ADN DELTAIC
COFUNDADOR DE LA FIRMA MOSCHINO, HOMENATJA A LES DONES DEL MÓN RURAL

Viure el teu somni, 
alguns s’han atrevit 

a fer el pas! És el cas de 
Joan Salvadó Bonet (Deltebre, 
1953) Pagès, dissenyador i 
professor a l’institut Europeu 
de Barcelona.

De ben jovenet li agradava molt 
dibuixar i ja tenia, com diem a 
casa nostra, bona mà. Recor-
da que  als quinze anys  va gua-
nyar un concurs de dibuix, que 
patrocinava el Corte  Inglés, a la 
revista mundo juvenil: “La juven-
tut  diseña  su  moda”. Va quedar 
tercer dels 500 joves que es van 
presentar, i amb 1000 pessetes 
de premi! Amb aquests diners es 
va comprar un tocadiscos amb 
piles i un curs d’anglès amb dis-
cos de plàstic. “A casa, com a la 
majoria d’altres cases, encara 
no teníem els tres botons mà-
gics que jo anhelava: lo botó de 
la llum, l’aigua i el gas”.
La història de vida de Joan Salva-
dó Bonet és fascinant i apassio-
nant. Als divuit anys va emigrar a 
Suïssa, a la recerca d’aquests tres 
botons màgics, i acompanyat de 
la seua llibreta de dibuix i el seu 
boli  Bic. Va treballar a la buga-
deria de l’Hotel Intercontinental 
de Ginebra, fins a poder estalviar 
per començar a realitzar el seu 
somni: anar a Milà i matricu-
lar-se a l’Institut  Marangoni, un 
dels més prestigiosos del món. 
Allí, a més d’obtenir unes de les 
notes més altes de la seua pro-
moció, va descobrir com, amb 
l’ajuda de les diferents tècniques 
apreses, aconseguia dibuixar 
tot lo que la seua imaginació era 
capaç de crear.
En la  propera edició, Joan  Sal-
vadó, ens farà una pinzellada 
de la  seua  vida, viatjant per les 
grans capitals de la moda com 
Milà, Hong Kong, París, Lon-
dres, Nova-York... i també, el 
reconeixement mundial com a 
cofundador de la firma Moschi-
no. Però, en aquesta edició, ens 
centrarem en  lo que  realment 
importa al nostre protagonista 
que és, el present, l’avui.
I avui s’inaugura DELTAICA I 
VALENTA, una exposició on 
Joan  Salvadó  Bonet ret home-
natge a les dones de la seua vida, 
les dones del món rural.

“Jo sempre he anat venint al Del-
ta, però des de fa uns sis anys 
visc aquí amb la  meua  germa-
na  Marucela. Un dia, per casa, 
vaig trobar unes capses amb fo-
tos de familiars, de les àvies, de 
la mare, les tietes, les cosines..., 
i lo curiós va ser que, en obser-
var cada foto, hi veia un element 
comú: el davantal!
Em va fer recordar la  meua  in-
fància, pobra, però molt feliç, 
perquè em vaig sentir molt es-
timat per totes aquelles dones, 
sobretot en aquells anys seixan-
ta, que van ser tan durs. Llavors 

va ser quan em vaig decidir a fer-
los un homenatge. Com  lo  fa-
ria? Pos fent lo que millor sé fer, 
dissenyar. I vaig començar a dis-
senyar  lo que  jo veia que es re-
petia a cada foto; lo davantal!
Aquesta peça de roba serà la 
base, la protagonista, que acom-
panyarà les altres vint-i-quatre 
cabassones o cabassos i es-
pardenyes, confeccionades per 
la meua germana Maru amb la 
col·laboració de les Mans Màgi-
ques de l’Associació de Dones de 
Deltebre, pel que fa a les cabas-
sones, i l’Associació Adas, per les 
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espardenyes. Els estic immensa-
ment agraït. És lo projecte més 
bonic que he fet a la meua vida! 
Serà una exposició de 24 davan-
tals, cada un dedicat a una de les 
dones de la meua vida i un ho-
menatge per a totes les dones 
del món rural”.

Uns davantals de disseny, amb 
els millors teixits i sedes i amb 
l’ADN deltaic.
No us perdeu aquesta exposició 
DELTAICA I VALENTA que s’inau-
gura avui, divendres 5 d’agost a 
Deltebre (DeltArt) i que es podrà 
visitar fins al mes d’octubre. 

“ÉS LO PROJECTE MÉS BONIC
QUE HE FET A LA MEUA VIDA!”
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3 CLUBS 
RESCATATS  
Ja portem diversos anys que 
desapareix un equip per 
temporada al nostre futbol. 
Els últims: Batea, Horta, 
Arnes, Deltebre i Vilalba. I 
aquest any veia molt difícil 
la situació a Santa Bàrbara, a 
Alcanar i al Perelló. Però aquí 
a les nostres terres, sempre 
hi ha miracles. Diversos juga-
dors s’han implicat a Santa 
Barbara per salvar el club i el 
mateix ha passat a Alcanar 
on només hi havia un 3 per 
cent que hi hagués futbol i 
també els jugadors s’han im-
plicat per agafar el club. De 
manera que, davant la manca 
de directius, veiem cada any 
més equips que a la junta 
tenen jugadors. És la nova 
tendència?. Doncs potser sí. 
Ho veurem els propers anys. 
El Perelló pintava malament 
i no sabien on competirien, 
si tercera o quarta catala-
na. Però els dubtes s’han 
esvaït. Han fitxat a Molinos 
com a mister i el club s’ha 
reinventat amb quatre bons 
fitxatges i un top: Uri Lavella, 
que va marcar 42 gols amb el 
Vendrell. 
Santa Bàrbara, Alcanar i 
Perelló han salvat els mobles 
d’una temporada quan sem-
blaven el Titanic. I ara tornen 
amb noves il.lusions. Que 
tots 3, amb molta història, 
hagin tirat avant és una gran 
notícia. 
Felicitacions a tots tres.

CELMA

CENTENARI DEL  
CF GANDESA  
El Club de Futbol Gandesa, 
el cap de setmana passat,  
va celebrar actes comme-
moratius del seu centenari. 
Vaig poder estar a la jor-
nada multitudinària que va 
organitzar-se, coincidint amb 
l’estrena de la gespa artificial 
i les millores que s’han fet a 
les instal.lacions. D’entrada, 
felicitar a la junta organitza-
dora dels actes per la capaci-
tat de convocatòria. Però on 
vull arribar és a les emocions 
que es van viure amb una 
graderia plena a vessar. El 
retrobament de tanta gent va 
ser fantàstic. Les abraçades i 
les salutacions foren per tots 
els costats. 
El futbol regional en ocasi-
ons es desagraït. I cadascú 
té la seua experiència. Però 
et serveix per fer amistats 
que perduren, tot i passar 
molts anys. Es va comprovar 
dissabte. I realment és amb 
el que t’has de quedar del 
futbol amateur. 
Felicitats al Gandesa pels ac-
tes i també pel seu centenari. 

MICHEL CF GANDESA

Dissabte, 30 de juliol, el Club 
de Futbol Gandesa va celebrar 
actes commemoratius del seu 
centenari. Es van estrenar les 
obres de remodelació i millora 
de les Instal.lacions epsorti-
ves, amb la nova gespa artifi-
cial. Es van disputar dos par-
tits, un entre ex jugadores del 
CF Gandesa i un altre entre ex 
jugadors del club de la capital 
terraltina. Va ser una trobada 
emotiva, amb gran sentiment 
gandesà. També va ser molt 
emotiu l’homenatge als presi-
dents que ha tingut el club. I el 
record als que ja ens han dei-
xat. Ja a la nit de dissabte, es va 
fer un sopar popular al pati de 
les escoles velles i a continua-
ció el dj local dj mando va po-
sar música abans de començar 
el concert del grup de versions 
Mr.Highland. I en va haver aca-
bar disco mòbil a càrrec del dj 
local i també jugador del filial 
Dj PauBoira.

100 anys

Durant el dia va estar oberta una 
exposició fotogràfica a la sala 
de exposicions de la SUG.
D’altra banda, demà dia 6 
d’agost a les 18h, també dins 
dels actes del centenari, es ju-
garà un partit entre el CF Gan-
desa i  el FC Barcelona juvenil A. 
I el 20 d’agost, partit de l’equip 
femení gandesà contra el Reus. 
Gandesa està de celebració.   

El partit de Copa catalana ab-
soluta entre la Rapitenca i el 
Sant Andreu es jugarà final-
ment el dimecres vinent, dia 10 
d’agost, a la Devesa (19.30h). 
L’equip va començar la pre-
temporada el dia 28 de juliol. 
Cal recordar també que per 
al dissabte 27 (18 h) està pre-
vist el partit de Copa catalana 
amateur contra el Tona, també 
a la Devesa. Finalment, infor-
mar que Francesc Parra serà el 
tècnic del juvenil B. 

El partit de Copa 
entre la Rapitenca 
i el Sant Andreu es 

jugarà dimecres dia 
10 d’agost (19.30h)

Jefrey, nou tècnic 
del Santa

La Plataforma 
es reuneix 

amb la Federació
Dimecres va tenir lloc la prime-
ra reunió de la Plataforma pel 
Futbol Ebrenc amb la Federació 
Catalana, a la delegació ebren-
ca. Va ser una primera presa de 
contacte de tots els Clubs que 
formen part de la Plataforma 
amb el Delegat Miquel Piñol i 
el directiu Tomàs José. “Vam 
donar a conèixer el full de ruta 
que es vol seguir des de la Pla-
taforma i molts dels assistents 
van manifestar el seu malestar 
per la situació que estan patint 
als seus clubs, on es veuen im-
potents perquè els és molt difí-
cil poder tenir equips en algu-
nes de les categories del Futbol 
Formatiu a causa de l’espoli 
de jugadors per parts d’altres 
clubs”. El col.lectiu afegia que 
“donada la urgència de la situ-
ació, des de la plataforma es 
començaran a dur a terme al-
gunes de les mesures acorda-
des per tal de donar visibilitat al 
problema i conscienciar a tot-
hom. També es treballarà jun-
tament amb la Delegació de les 
Terres de l’Ebre amb la creació 
d’una proposta en ferm que es 
presentarà davant del President 
de la Federació Catalana a la 
seu de Barcelona”.

Jefrey fou jugador del San-
ta i del Jesús i Maria. Com a 
tècnic va estar a Puerto Rico, 
al Bayamon. I també va estar 
dirigint l’Acadèmia David Villa 
en aquell país, amb Becerra. 
Ara és el nou mister del Santa 
Bàrbara.

Demà dissabte 
continuen els actes 

commemoratius: 
partit entre el 

Gandesa i el Barça 
juvenil (18h)
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CD TORTOSA

Fabregat: “veig aspectes positius de la fusió pel que fa a la formació 
però hi ha matisos que s’han de revisar amb els equips amateurs”

El CD Tortosa va començar els 
entrenaments de la pretempo-
rada el dimecres. És dels equips 
matiners del territori en iniciar 
la feina. Ho comentem amb el 
seu mister, Jordi Fabregat.  

Pregunta: Parlar d’un objec-
tiu per al Tortosa a Segona, 
és l’ascens?.
Resposta: Bé, l’objectiu a ho-
res d’ara és preparar-nos per la 
propera temporada en la que 
d’entrada hi haurà una compe-
tició curta i molta exigència des 
de la primera jornada. 
Penso que quan tens l’obli-
gació de guanyar, estàs més a 
prop de perdre. Per tant, pas a 
pas. El Tortosa, per història, ha 
de buscar l’ascens. Però ara no 
podem pensar en l’ascens com 
una obligació. El missatge ha 
de ser competir a nivell ama-
teur com si fóssim professio-
nals. Ser perseverants amb el 
treball i fer-lo amb tranquil.litat. 
Això, en cap cas, vol dir aco-
modament. Hem començat el 
camí i hem de buscar el màxim 
compromís i il.lusió. Hi ha una 
plantilla amb 10-12 jugadors 
amb experiència a la categoria 
o en superiors i que han de ser 
el mirall dels més joves amb els 
que s’hi compta perquè han de 
ser partíceps. Gent jove amb 
ganes de créixer i que ha de 
tenir confiança per poder pro-
gressar.  

P: Les restriccions econòmi-
ques han marcat disposar 
d’una plantilla curta?.
R: La retallada econòmica hem 
de gestionar-la adaptant-nos a 
la situació. La plantilla és curta 
quant a jugadors amb experi-
ència però, com he comentat, 
comptem amb l’aportació dels 
més joves que tindran el seu 
protagonisme, arropats dels 
jugadors més experimentats.  I 
confio en què els joves siguen 
perseverants i que tinguen pa-
ciència, treballant per millorar, 
sense defallir en el camí. 

L’AMPOLLA INCORPORA A 
EDU SOSA (POBLA B)

Acabem de començar. La pre-
temporada ens farà veure també 
com estem i si s’ha de fer alguna 
incorporació més. 

P: La fusió entre el CD Torto-
sa i l’Ebre Escola per formar 
la Unió Esportiva Tortosa 
Ebre. Com la veus?
R: Entenc que a nivell del futbol 
base és un projecte interessant 
per aconseguir un club amb 
més força. I que tot pugui des-
encadenar en un primer equip 
potent. 
D’altra banda, penso que el CD 
Tortosa amb 120 anys d’histò-
ria deuria de ser qui represente 
l’entitat, i l’Ebre Escola hauria de 
ser el filial. El Tortosa ha estat un 
club de Tercera divisió durant 
molts anys. Però ara no està en 
el millor moment i en fa 20 que 
no competeix a la categoria que, 
per història, li pertocaria. Entenc 
que no serà fàcil però s’ha de 
buscar una solució entre tots i 

L’Ampolla ha fitxat al central Edu 
Sosa, procedent de la Pobla B. 
Així mateix, en el moment del 
nostre tancament, informar 
també que el club ampolle-

ro estava en converses amb 
Cholo, jugador que va estar, 
temporades enrere, a l’Ascó i al 
Reddis i que semblava que ana-
va al Cambrils Unió.

fase en pugen 3 i potser un 
quart. Ha de ser l’any?.
R: Bé, ja he comentat que ens 
hem de preparar per ser el més 
competitius possible. Sabem de 
l’obligació i la responsabilitat 
que tenim i les assumim, però 
anirem pas a pas, sent consci-
ents que la primera fase és una 
lliga curta i que cada jornada 
serà com una final. 
De totes formes, a nivell general, 
no només esportiu, hi ha aspec-
tes en els que hem de millorar, 
pel que fa a l’estructura i per 
l’estabilitat del col.lectiu. Baix el 
meu punt de vista, és important 
consolidar un ordre per prepa-
rar-nos en les millors condi-
cions. I amb això també estem 
treballant. Prefereixo que tot 
estigue a punt (vestidor, roba, 
instal.lacions, assistència per als 
jugadors...), abans que fitxar un 
altre davanter. 

P: Que els punts de la prime-
ra fase valguin a la segona, 
com ho valores?.
R: A mi em sembla correcte, 
tot i que pugui passar que, en la 
primera fase, un grup sigue més 
igualat que l’altre. Em sembla 
que d’esta forma es valora més 
la regularitat. Els punts de 18 
jornades han de servir. Per tant, 
la meua opinió, és que este sis-
tema, dins del que hi ha establert 
amb els play-off, és encertat. 

que el nom del Club Deportiu 
Tortosa deuria de mantenir-se. 
També penso que esta tempo-
rada ens trobarem competint 
els dos equips en la mateixa ca-
tegoria, entre natros, intentant 
cadascú quedar més amunt un 
de l’altre. Crec que un sol equip 
a la categoria hagués agrupat i 
agruparia a molta gent. 
Per tant, veig aspectes molt po-
sitius de la fusió pel que fa a la 
formació però hi ha matisos que 
s’han de revisar amb els equips 
amateurs, tenint en compte la 
història de tots dos clubs. 

P: A l’assemblea es va votar 
de poder fer les negociaci-
ons necessàries per tancar 
una fusió que ara ja existeix 
en el futbol base.
R: Sí, però continuo pensant que 
el CD Tortosa no deuria de per-
dre el nom. I si escau s’hauria de 
fer una consulta amb els socis.
P: D’altra banda, a la segona 

Jordi Fabregat, tècnic del Tortosa. Foto: Facebook CD Tortosa.

SOUFIANE FITXA 
AMB EL GANDESA

Al llista de la plantilla de l’Amet-
lla, la setmana passada, va apa-
rèixer, com a davanter, Soufia-
ne Barakat, procedent del CD 
la Cava. Hi havia converses i 

que semblava que el davanter 
podia fitxar amb el club calero. 
No obstant, el fitxatge no esta-
va tancat i el jugador ha acabat 
fitxant amb el Gandesa.

La pretemporada del CD Ro-
quetenc començarà el 29. La 
setmana passada vam publicar 
el llistat de la plantilla. Cal rec-
tificar respecte al porter Genís 
que no seguirà per temes pro-
fessionals que li són incompati-
bles per poder continuar. El se-
gon porter serà Josep Martínez.

El CD Tortosa va celebrar l’as-
semblea de socis. Pocs van ser 
els que van assistir, malgrat 
que hi havia punts importants 
com l’autorització perquè la 
junta pugui iniciar les negocia-
cions necessàries amb la junta 
de l’Ebre Escola per tancar una 
fusió, que ara ja existeix en el 
futbol base, i que s’ha de fer 
també amb els primers equips 
de cada club. Tot i el desacord 
de dos socis, es va aprovar. No 
obstant això, els acords defini-
tius s’aprovarien en una nova 
Assemblea Extraordinària que 
ja s’anunciaria.
Un altre apartat important fou 
l’econòmic. Es va informar d’un 
dèficit actual de 13.000 euros. 
Després de que en la tempo-
rada 20/21 el primer equip no 
va competir i va poder haver 
superàvit i, d’esta forma, es van 
poder tancar part dels deutes 
que existien al club. Segons 
publica el digital ebresports.
cat, el president Marià Curto va 
recordar que van agafar el club 
amb 90000 euros de deute. El 
de la temporada passada ha 
estat de 37.000 que Curto va 
manifestar que han assumit els 
membres de la junta directiva. 
Per a la pròxima temporada es 
va aprovar un pressupost de 
79.000 euros per a la plantilla 
i l’equip tècnic, cas de no ha-
ver-hi prima d’ascens. Si s’aca-
bés pujant, hi haurà una prima 
complementària que, amb la 
resta de despeses previstes, 
donarien un pressupost total 
de 123.000 euros. Es va con-
firmar la creació d’un equip 
femení de futbol-7. No entren 
en el pressupost els equips de 
futbol base ni el B, que formen 
part del balanç econòmic de 
l’UETE (Unió Esportiva Torto-
sa Ebre). Tal com Més Ebre va 
avançar s’ha confirmat el fit-
xatge de Rafa Llop.

ASSEMBLEA DEL 
CD TORTOSA

A l’assemblea es va 
aprovar l’autorització 

perquè la junta del
CD Tortosa 

pugui iniciar les 
negociacions 

necessàries amb la 
de l’Ebre Escola per 

tancar la fusió

CD ROQUETENC
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CLUB FUTBOL AMPOSTA

El Tribunal Català de l’Esport també desestima el 
recurs de l’Amposta: “estem sorpresos i decebuts”

El CF Amposta va fer l’assemblea 
de socis el divendres passat. Cal 
destacar que uns 50  van ser-hi 
presents. Es va informar, entre 
altres qüestions,  que el Tribu-
nal Català també ha desestimat 
les al.legacions de l’Amposta. 
Per tant, el primer equip jugarà 
a Tercera catalana la temporada 
vinent. En els darrers mesos, des 
del club no s’han fet declaraci-
ons sobre l’afer. Ara s’ha decidit 
que sí. Parlem amb el president, 
Carlos Gilabert.

Pregunta: Com va assimilar 
el soci la decisió del Tribu-
nal?
Resposta: El soci es va quedar 
sorprès, i sense creure’s exac-
tament el que el Tribunal ha re-
solt. Però això cal dir que va do-
nar-li força per a recolzar-nos 
totalment i tirar avant amb el 
següent pas.
P: I el president i la junta, 
com vau rebre la notícia?. 
R: La junta ho vam rebre sorpre-
sos i decebuts. Estem sorpresos 
de com s’han fet les coses fins 
ara. Ens sorprèn que el Comitè 
de Competició tarde un mes 
en respondre dient que no té 
competències per analitzar este 
problema. Després, ens sorprèn 
que el Comitè d’Apel.lació tar-
de 3 setmanes en respondre el 
mateix. I ens va respondre per-
què nosaltres ens vam moure i 
vam demanar respostes. Si no, 
també anàvem a un altre mes 
d’espera. Així mateix, ens sor-
prèn que el Tribunal Català de 
l’Esport, ens admeti el recurs 
en 3 dies, i que després ens res-
pongue coses que nosaltres no 
argumentem en cap moment.
P: Has dit que el soci recolza 
seguir amb més passos? 
R: Sí, i per això seguirem amb 
els següents. Fins ara hem in-
tentat fer les coses bé, sense 
perjudicar a ningú, ja que és un 
tema molt serio. Possiblement 
les altres parts implicades no 
se l’han pres tant seriosament. 
Seguirem els següents passos 
amb tot el que comporta per 
a bé o per a mal. No oblidem 
que en estos casos hi ha moltes 
persones implicades, des dels 
de dalt fins al que xafen el verd, 
i mai se sap qui es pot arribar a 
arrepentir.
P: Arrepentir? A que et refe-
reixes?
R: Que és possible que alguna 
de les persones que formen 
part d’un club implicat, estigue 

arrepentida i vulgue explicar el 
que va passar des de dins. L’arre-
pentiment i les ganes de col.la-
borar estant molt ben vistes per 
la justícia i això pot fer que algú 
s’ho pense molt bé.
P: Quins seran els següents 
passos? 
R: De moment, el següent pas a 
seguir és la justícia ordinària, així 
es va decidir a l’assemblea. Esta 
setmana ja s’ha presentat la de-
núncia als Mossos.
P: D’altra banda, també es 
comenta que com a presi-
dent vas provocar converses 
privades que després has 
utilitzat com a proves. De 
poc han servit i a sobre has 
perdut amics en el procés. És 
així?.
R: Jo no provoco cap conversa, 
el tema comença amb una tru-
cada que em fan a mi. Si que  és 
veritat que fins al moment estes 
proves han servit de poc. Potser 
vam pensar massa en estes per-
sones i vam anar per la via errò-
nia, per no perjudicar-les. 
És cert que he perdut amics en el 
procés, però jo no sóc president 
del CF Amposta per a fer amics, 
em dec al club i als socis.
P: Estaveu esperançats de 
que la decisió del Tribunal 

seria una altra. Malgrat 
això, seguiu convençuts de 
que van haver-hi irregulare-
tats en les dues darreres jor-
nades del play-off per evitar 
el descens?. 
R: Estem totalment convençuts 
i les proves així ho demostren, 
tant les proves en audios, com 
proves que amb aquesta via que 
ara agafarem podran ser vitals, 
Els comitès no ens van acceptar 
aquestes últimes proves.
P: En tot cas també s’ha de 
fer autocrítica. S’havia de su-
mar un punt en 3 jornades. 
Molt s’ha parlat de la gestió 
esportiva en aquelles jor-
nades i el director esportiu, 
Agustí Zaera, ha estat en el 
punt de mira. Però no s’ha 
pres cap decisió.
R: Cal fer autocrítica i així la fem. 
Vam quedar, a la primera fase, 
en quarta posició a 2 punts del 
play-off d’ascens. Després anem 
a la lligueta de descens en la 
qual vam fer 7 punts de 9 possi-
bles en les 3 primeres jornades. 
Malauradament, en les següents 
3 jornades vam fer 0 punts. El 
primer problema fou nostre per 
no treure 1 punt. També s’ha de 
recordar que en la darrera jorna-
da, contra el Riudoms, van haver 

fins a tres penals a l’àrea rival 
no xiulats. Però això ja són co-
ses del futbol que tampoc van 
acompanyar. D’altra banda, el 
que no entenc és quina decisió 
pot demanar la gent de prendre 
sobre Agustí, quant la seua fun-
ció no era sortir al camp a treure 
este punt, la funció d’Agustí està 
al CF Amposta des dels patu-
fets fins al primer equip, llavors 
de 23 equips que té tot el club 
mirem quin percentatge li toca 
del primer equip. Possiblement, 
s’enfoca a la cara més visible 
del club, però per sort el club és 
molt més que el 1 equip.
P: L’Amposta, ara ja és se-
gur, jugarà a Tercera cata-
lana. Els passos que podeu 
engegar a partir d’ara, si te-
nen  resposta, ja serà d’aquí 
uns quants mesos. Tot ple-
gat, un greu contratemps. 
Un desastre.
R: La veritat que sí, és un con-
tratemps que ens toca viure; 
s’han ajuntat tots els factors 
possibles per a que això passe, 
hem d’acceptar la realitat i con-
tinuar treballant i lluitant. 
P: S’ha de recuperar la il.lu-
sió. L’objectiu ha de ser l’as-
cens, però han hagut baixes 
de jugadors que han mar-
xat.
R: És normal, volem recuperar 
la segona catalana però sabem 
que no serà fácil. Tindrem rivals 
competitius però lluitarem per 
tornar-hi. Han hagut baixes de 
jugadors que són lliures per ju-
gar on vulguin. Totes les tempo-
rades hi ha baixes i altes. L’única 
diferència és que esta tempora-
da les baixes són més sonades 
pel descens de categoría, però 
al final passa tots els anys.
P: Com has passat estos me-
sos? Ha hagut molta pressió 
i gent que ha demanat res-
ponsabilitats. T’has plante-
jat dimitir?.
R: Estos mesos han sigut molt 
durs, personalment, sobretot 
per tot pel tema dels Comitès. 
He hagut d’escoltar de tot, tot-
hom tenia la solució a tot però 
des de casa. He rebut trucades 
de tot tipo, agradables i de su-
port però també de molt des-
agradables, havent de posar el 
mòbil en silenci tot el cap de 
setmana, per no sentir estes 
trucades, ja que al costat hi ha 
una família que pateix en silenci. 
Sí que m’he plantejat dimitir, 
però és que ja m’ho vaig plan-
tejar al mes de desembre. Si no 

he acabat dimitint ha estat pel 
que ha acabat passant. Després 
del que ha passat, com a mínim, 
he de continuar una altra tem-
porada.
P: Dins de la decepció, algu-
na cosa positiva en general 
esta temporada?.
R: Em podria quedar en mol-
tes coses positives, però so-
bretot vull destacar el futbol 
base, tenim un futbol base que 
esta creixent, és la part del club 
que més m’ompli i en la que 
més disfruto. Anar el dissabte i 
diumenge al matí i veure com 
molts jugadors del futbol base 
estan tots allà junts mirant els 
partits, quant ells no han de ju-
gar, és molt satisfactori. Vol dir 
que estan molt involucrats amb 
el club, per als torneijos i tot el 
que necessites. 
Esta part és la més bonica que 
existeix.

Carlos Gilabert, president del CF Amposta. 

Carlos Gilabert, 
president del 

CF Amposta: “el soci, 
a l’assemblea, es va 

quedar sorprès, i sense 
creure’s exactament 
el que el Tribunal ha 

resolt. Però això cal dir 
que va donar-li força 

per a recolzar-nos 
totalment i tirar avant 
amb el següent pas”

Amb la decisió del 
Tribunal, tot i que el 

club seguirà reclamant, 
el descens de l’Amposta 

es consuma. Fins ara 
estava a expenses de 

les decisions dels 
comitès i del Tribunal 

L’assemblea va aprovar 
anar ara a la justícia 

Ordinària. El club ja ha 
presentat la denúncia
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3A DIV
   

1 CAT/PRE 2A CAT
6

3A CAT
40

4A CAT
3

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

 

3A DIV 1 CAT/PRE
3 

2A CAT
3

3A CAT
53

4A CAT
5

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.

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA
  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB      JUGADOR

El Catllar té molt mèrit. Després d’anys 
complicats en els que va salvar-se en 
no haver descensos, la temporada 
passada va ser una de les revelacions 
de la categoria. Amb un pressupost 
basat en les possibilitats del club, la 
bona feina en l’àrea deportiva els va 
portar a fer un equip competitiu i que 
va traure bons resultats. 
Tot i arribar a la darrera jornada per 
poder confirmar la permanència, 
aquesta es va assolir amb seguretat i 
fou el premi que l’equip mereixia pel 
seu treball.  Bona feina del mister Àlex, 
i també de la directiva, on hi ha gent 
de futbol, amb experiència. També 
cal destacar la bona gestió de Dani, 
el delegat. Ian Arques, de Sant Jaume, 
ha renovat. Un jove amb projecció. 

EL CATLLAR
A REPETIR L’ÈXIT DE LA LLIGA PASSADA 2

2
VILASECA
3
BORGES
2
2
2
2
3
5
2
3
5
GAVÀ
VALLS
2
3
2
2
2
2

GONZO GARCIA
ARNAU CUENCA

PAU EGUILUZ
MARC TARRAGÓ
PEDRO JIMENEZ
LUCAS RIBEIRO

PABLO ZAMORA
JOAN CANALDAS

ARNAU OLLE
ALBERT RULL
JORDI PRADES
ERIK BARROSO

IAN ARQUES
JUAN VIZCAINO
HUGO SÁNCHEZ

RAMON MIRANDA
FRAN MARIN

SERGIO RODRIGUEZ
ÒSCAR PEREZ
RAFA RIBEIRO

FRANCO DE MARCO
BILY BAKKALI

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

ENTRENADORS 1A CATALANA GRUP 3

La temporada passada ja va tenir pro-
blemes per confeccionar la plantilla i 
gràcies a que van fitxar a Chema, poc 
abans de l’inici de lliga, van fer una gran 
temporada. El gran César i el president 
Silverio van anunciar que no seguien. 
Van haver uns moments d’incertesa, 
tot i que van existir trobades i es va 
exposar un projecte de futur. Però el 
projecte no tenia el més important per 
poder arribar a ser una candidatura: li 
faltava president i membres de junta. 
Llavors, enmig d’este moviment, di-
versos jugadors van fer un pas per tirar 
avant el primer equip i donar suport al 
futbol base. Ha hagut relleu generaci-
onal, amb Jordi Roda, que era el capità 
de l’equip, i ara és president. Segueix 

CF S BÀRBARA
JUGADORS TIREN AVANT EL CLUB

R-BÍTEM
3
3
2
2
CATALÒNIA
2
ULLDECONA
3
3
14
3
3
ULLDECONA
2
2
2
REM BÍTEM

JUANJO CENTELLES
ALEIX COBOS 

ETHAN FORTUÑO
PAU FRANCH

FERRAN VIDAL 
XAVI PASTOR

PAU NAVARRO
JOSEP CALLAU

FERRAN JOSEP CID
JOSEP TÀRREGA

 EDGAR ESBRÍ
ÀNGEL REYNOSO

FRANKLIN
IVAN VALLÉS

ANDREU CASES
SERGI VALLÉS

NICO FIBLA
ADRIÀ TORTAJADA

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

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

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

JORDI RODA
SILVERIO MARCO
SILVERIO MARCO
JORDI GISBERT
JORDI GISBERT
JORDI GISBERT
JORDI GISBERT

LUCAS ROIG
LUCAS ROIG
LUCAS ROIG
LUCAS ROIG

JEFREY
CHEMA ESTEBAN

SUBI
PARRA
PARRA

CANTÓ/MAZA-ROBERT
ROBERT CANTÓ 

PARRA 
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS

8
11
10
8
9
9
4
8
10
7

Canvi total després de baixar de la 
tercera divisió. Ha arribat una direc-
tiva que vol potenciar el futbol base 
de la mà del nou coordinador, Javi-
er Dilla, i l’arribada d’un nou mister: 
José Ferré ‘Coco’, de Capcanes que 
ja va estar al club però que no ha en-
trenat en aquestes terres. No obstant, 
disposa d’una gran experiència en al-
tres països. És un gran mister. Baixada 
important de pressupost, gairebé la 
meitat, i només segueixen 5 jugadors. 
L’única meta és la salvació; la confec-
ció de la plantilla ha estat molt difícil 
per haver menys ‘money’, i per situa-
ció geogràfica. Es volia fer un equip 
amb jugadors de la zona però no 
s’ha aconseguit després que jugadors 
van rebutjar l’oferta. Ara toquen nous 
temps, cuidar més el futbol base i as-

FC ASCÓ
ÚNIC OBJECTIU, LA PERMANÈNCIA TORTOSA

MÓRA NOVA
4
EL CATLLAR
2
INACTIU
PRAT JUVENIL
4
2
2
PAQUESOL
REDDIS

MÓRA NOVA
AMPOLLA
VALLS

DAVID ROJAS
ARNAU CERVELLO

ERIC RODA 
ALBERT ROCA
SERGIO CALIZ

EMMANUEL ARKOH
NELSON GUZMAN

FERRAN MESEGUER  
MARC BLANCH  

ERIC JEREZ 
JUAN SÁNCHEZ
ENRIC CUBELLS

NELSON
GERARD  ROIGÉ 

CRISTAN PANADERO
CESC MARTINEZ

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

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

1 CAT
3 DIV
1 CAT
1 CAT
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV

CÉSAR CABALLERO
ANDREU MUÑOZ
ANDREU MUÑOZ
ANDREU MUÑOZ
ANDREU MUÑOZ 
ANDREU MUÑOZ 
MIQUEL PÉREZ
MIQUEL PÉREZ
MIQUEL PÉREZ

JOSE FERRE ”COCO”
GERMAN INGLÉS
GERMAN INGLÉS

JORDI FONT
LEO/MIKI

SANTI CASTILLEJO
SANTI CASTILLEJO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO

 16
 1
 9
 20
7 
6 
11
1

sentar l’equip a la Categoria. I si no es 
pot, fer-ho a 2a catalana en un futur. 
La plantilla no està tancada. Falten fit-
xatges. 

gran part de la plantilla. Els fitxatges 
apuntalaran més a l’equip. Dada impor-
tant: 13 jugadors són del poble. L’equip 
hauria de mantenir la categoria, sense 
angúnies. La plantilla no està tancada. 
Jefrey és el nou entrenador.

 

UE VALLS
PLANTILLA
  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB      JUGADOR

TORTOSA
PALLARESOS
ASCÓ
4
4
5
8
3
AMPOSTA 
ALBI
FLORESTA JUV
2
5
8
CASTELLDEFELS
MORELL
4
4
2
2
CATLLAR
MONTAÑESA
ASCÓ
CASTELLDELFS
ALBI

JOSE RUIZ
HECTOR PARRON
XAVIER SAMPER

ARNAU MIRO 
RIKI DE ANTONIO 
GERARD BATISTE 

ERIC MARTI  
ÒSCAR TORRE

ANICETO OKENVE
BILAL HAMDOUNI
ÀLEX GONZALEZ

IKER CID
SERGI GIRALTE  
ALBERT PLANA

JOEL COCH
HUGO GÓMEZ
XAVI FABRA 

SERGI GÓMEZ 
XAVI TOLDRA

RIKI NOGUERIA
ÒSCAR PEREZ

JORDI AUMATELL
ALBERT RABASSÓ
AITOR SERRANO

MARC RODRIGUEZ

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

 

CAMBRILS U
PLANTILLA
  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB      JUGADOR

2
POBLA B
2
2
REDDIS
CATLLAR
REDDIS
REDDIS
2
2
4
TORTOSA
RIUDOMS
4
2
3
TORTOSA

 EDGAR  SERRANO
ÀLEX RUIZ

 ROGER  CUNYAT
MARCELO DAVID 
ALVARO ORTAL

CAMILO GONZALEZ
ALEIX LLOBET

ALEXIS ‘CHOLO’
 ÀNGEL MENACHO

PAU PRADOS
SERGI RUBIO

IVAN MARTINEZ
ADRIAN MORALES

MARC BENITO
RAMÓN LLADÓ

 MIKI TORONDEL
JOEL  MARIGOT

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

El Valls es va quedar a prop de l’as-
cens. En la propera lliga, la primera 
plaça dona opció a pujar a Tercera 
divisió de forma directa. Del segon al 
cinquè pugen a Súperlliga. El Valls es-
tarà en la lluita per pujar.  

El Cambrils Unió torna a la Primera 
catalana. La seua aspiració és la per-
manència i gaudir d’una categoria 
que ja coneix. S’ha reforçat dins de les 
possibilitats i té una plantilla competi-
tiva per afrontar la nova etapa. 

EQUIP

ASCÓ
VALLS

MARTORELL
CATLLAR

VILADECANS
SANT JUST

CAMBRILS UNIÓ
REUS/REDDIS

EUROPA B

TÈCNIC

JOSÉ MARIA FERRÉ
MANEL CAZORLA

JAVI CUESTA
ÀLEX GONZÁLEZ

ALBERTO TRIGUERO
JOSÉ ROMERO
JESÚS BENITO

MARC CARRASCO

EQUIP

PRAT B
MOLINS DE REI
SANTFELIUENC

SANTBOIÀ
SARRIÀ

CAN VIDALET
VILANOVA

TÈCNIC

MIGUEL MOTOSO
ELOI MARTÍNEZ

ANDRÉS GONZÁLEZ
RAÜL DEL AMO

JOSÉ ANDRÉS VARGAS
CÉSAR DE POZO
XAVIER VILAGUT

  P   FITXATGE/ANYS AL CLUB      JUGADOR
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BÍTEM

Cloenda del catorzè CAMPUS BITEM ‘Pepe Roig’
Avui divendres, dia 5 d’agost, 
té lloc la Cloenda del cator-
zè Campus d’estiu a Bitem, el 
CAMPUS BITEM “Pepe Roig” 
2022, amb un gran èxit, sent 
l’edició en què s’ha fet el rè-
cord de participants des que 
es va iniciar.
Fins a 89 participants (5 més 
que l’edició del 2012, rècord 
fins enguany amb 84 parti-
cipants) han pogut disfrutar 
d’aquestes 6 setmanes inten-
ses d’activitats, esports, gimka-
nes, actuacions, xerrades, visi-
tes, manualitats, excursions, i 
un llarg etc…
El Campus enguany estava en-
focat en recuperar l’essència 
d’abans de la pandèmia, tornar 
a realitzar activitats com la ja 
coneguda i desitjada Acampa-
da nocturna, i fer-ne de noves, 
com la bicicletada, a pobla-
cions veïnes com a Tivenys i 
a Tortosa, on es van efectuar 
dos sortides, la primera amb 
la visita al Refugi Anti-Aeri de 
Tortosa, gràcies a la col.labo-
ració de CONFICON Turisme 
de Tortosa, i la segona a la 
Cota 0 i als jutjats. Agrair en 
les sortides la col.laboració 
del Sr. Bertomeu, de protecció 
civil, pels consells i l’acompa-
nyament, així com a l’agent 
Sr. Artimaña, i als agents i cos 
de la polícia local de Tortosa, 
que van ajudar a completar les 
sortides amb èxit i sense cap 
incident. “També agrair l’ama-
bilitat del cos de Mossos per 
atendre les nostres peticions 
i consultes, concretament al 
Sr. Octavi. Donar les Gràcies 
a Judit membre dels Agents 
Rurals, un any més per poder 
venir a alliberar en aquest cas 
dos animals, un xuriguer i un 
mussol, quan es va aprofitar 
per gravar un reportatge per a 
la TV amb la col.laboració del 
nostre Campus, a la població 
de BITEM”.
Xerrades com la de la Policia 
Local, del Sr Bertomeu de Pro-
tecció Civil, de Pau, socorriste 
i formació RCP als més grans, 
Blai Batiste, amb clases de per-
cusió als participants, Agents 
Rurals, etc... han complemen-
tat les activitats del Campus 
per als participants.
La Festa grossa va ser l’Acam-
pada nocturna, donant opció 
a participar (després de 3 anys 
sense poder dur-la a terme per 
motius que tots sabem), als 
nens i nenes a partir de 4 anys. 
Van prendre part un total de 69 
participants, dels quals 63 es 
van quedar a la “mitja acam-

pada” (de les 9h del dijous 28/7 
fins les 23h) i un total de 45 es 
van quedar a dormir (de dijous 
28/7, de les 9h fins divendres 
29/7 a les 14h). 
La jornada es va completar amb 
actuacións com les classes de 
percusió de caixons flamencs 
a càrrec de Blai i Lito Batiste, i 
posterior concert dels dos inte-
grants del grup Tortosí “Els Gi-
tanets” juntament amb MAURI. 
Així mateix, va tenir lloc l’ac-
tuació d’Andrea Sánchez, amb 
cançons amb l’Ukelele i la gran 
actuació de tots els participants 
al ball que van preparar per a 
totes les famílies assistents. 
“Posteriorment es va acabar la 
jornada amb un correfoc i una 
exhibició a càrrec del grup de 
Diables i Tambors del Lo Go-
lafre de Remolins, i que va ser 
espectacular. Durant la nit… in-
tentar dormir desprès de jocs al 
camp els més petits, i els grans 
excursió nocturna amb sorpre-
ses durant el camí”.
I per finalitzar ja amb l’últi-
ma setmana s’han realitzat les 
olimpiades a la piscina dimarts 
matí, excursió dijous matí a la 
Masada d’en Gassol, dimecres 
bicicletada i com a Cloenda, 
avui divendres, actuació d’un 
personatge molt especial en 
RUSKUS PATRUSKUS!. Seguida-

ment entrega pet part de mo-
nitors/es i Alcaldessa i Regidors 
de l’EMD de Bitem, lliurant els 
corresponents diplomes de 
participació i obsequis per a 
tots els participants.
“Agraïr a l’EMD de Bitem, la 
cessió d’instal.lacions i el re-
colzament rebut com en tots 
els 14 anys de Campus; a tot 
el personal que ho fa possible 
de la UE R-Bitem, Alvaro, Peña, 
Dami, etc... i al personal de 
l’Ajuntament, Lluís i Joel. Tam-
bé agrair als col.laboradors, en 
especial al Bar Tropical de Tor-
tosa; al Forn de Pa Bertomeu 
d’Aldover; a AQUA, empresa 
de manteniment de piscines i 
jardins de la Ràpita; a Pere Bo-
navida, empresa de Serveis; a 
comerços com Forn de Marga; 
al personal de voluntaris per 
a activitats, com Javier Palle-
jà, Juan José, Mercè Salvadó 
de Conficon Hosteses i Turis-
me, al Restaurant Matadero, a 
l’empresa Globals una vegada 
més pel magnífic LOGO que 
hem estrenat enguany, als Ur-
ban Sketchers Terres de l’Ebre i 
a la Meritxell per poder portar i 
ensenyar el dibuix a Bitem i als 
petits del Campus.  No podem 
oblidar la col.laboració i su-
port de MIC-Footblall, entitat 
de la que és el director el bite-

“Un gran èxit, 
tenint en compte que ha estat l’edició 
del rècord de participants al Campus”

mero Juanjo Rovira. Per últim, 
tampoc podíem oblidar a dos 
parts molt importants perquè 
tot això sigui possible. Per una 
part a les famílies dels 89 ins-
crits d’enguany, mil gràcies per 
confiar-nos durant 6 setmanes 
als seus fills/es i per altra banda 
a l’equipàs humà que ha estat 
cada dia pendent que tot fun-
cione el millor possible: Ànge-
la Sales, Carme Carles, Anna 
Domènech, Laura Domènech, 
Roger Pruñonosa, Ayla Llúpia, 

Edurne García, Damià Bonfill, 
Àlvaro Audi, Katy Herrero, Xa-
vier Nadal i en especial a Àlex 
Salvadó i a Maria Piñol la nos-
tra directora, que juntament 
amb Sergi Segura, desprès de 
mesos de feina i reunions, es-
tem satisfets del resultat ob-
tingut i d’haver fet una bona 
feina d’equip, i ja pensant en 
l’edició especial del 2023 en 
que celebrarem els 15 anys de 
Campus Bitem “Pepe Roig”, us 
esperem!!!”.
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COCA 
DE PINYONS

INGREDIENTS:  
• 350 g de farina
• 100 g de sucre
• 100 g de mantega
• 20 g de llevat en pols
• 2 ous
• 1/2 got de llet
• 1/2 pell de llimona ratllada
• 1 branca de canyella
• Pinyons 

PREPARACIÓ
Escalfeu la llet amb la branca de 
canyella per aromatitzar-la. Bar-
regeu la   farina amb el llevat, el 
sucre, els ous, la mantega, la lli-
mona i la llet. Treballeu-ho fins 
a obtenir una massa homogènia. 
Estireu la massa en forma ova-
lada, pinteu-la amb ou batut i 
guarniu-la amb els pinyons i el 

sucre.
Deixeu-la reposar 15 minuts a 
temperatura ambient i coeu-la 
al forn calent fins que estigui 
rossa.

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

Baix Ebre: Més Ebre: c/ Cervantes 13, Tortosa. Telèfon: 610203325 Herraiz Maquinaria I.C.A.: c/ Amposta 46, Tortosa.  Telèfon: 
977 50 13 00 Farmàcia Gamundi: Av. De Cristòfol Colom 8, Tortosa. Telèfon: 977 50 12 29 Medicina Regenerativa Dr. Jesús 
Pérez: Avinguda les Goles de l’Ebre 263, Deltebre. Telèfon:977 482 353
Montsià: Fergarcia:  Carretera Santa Bàrbara Km. 21, La Sénia. Telèfon: 977 71 31 12 Natàlia Guart Dessign: Av. del Dr. Ferran 77, 
La Ràpita. Telèfon: 638 58 12 03
Terra Alta: Celler Xavier Clua: Vall de St.Isidre 41, Vilalba dels Arcs. Telèfon: 690 641907 Missageria urgent GLS: Avinguda de 
Catalunya 44, Gandesa. Telèfon: 977 42 11 33
Barcelona: Teknon: c/ Vilana 12, Sarrià – Sant Gervasi, Barcelona. Telèfon: 643 89 81 09
  * Properament informarem d’altres llocs de recollida.

Ingressos o transferències per al projecte:
ES7000810377980001471453 el concepte és: PROJECTE DE SALUT MATERNO-INFANTIL a São Tomé y Príncipe
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Vius un aparent 
estancament que 
pots aprofitar per 
estructurar els 
objectius de cara 
a setembre. Dies 
per posar atenció a 
la casa i fer alguna 
reparació pendent.

aquari
21/01 al 19/02

La conjunció Mart/
Urà és molt energè-
tica. Aprofita per fer 
allò que normalment 
et fan mandra. No 
està de més aplicar 
la prudència, ja que 
tendiràs a la preci-
pitació.

sagitari
23/11 al 21/12

Tens ganes de 
viatjar, però encara 
no tens clar on 
anar. Si una persona 
del teu interès no 
dona cap senyal, 
no perdis el temps 
esperant i cerca 
altres opcions.

escorpí
24/10 al 22/11

Possible situació 
tensa o malentès 
amb persones del 
sexe femení. Et do-
nes un homenatge i 
et mimes una mica 
més. Una amistat 
es pot convertir en 
alguna cosa més.

balança
24/09 al 23/10

Si no treballes 
cercaràs activitats 
que t’omplin. Estàs 
cansat de veure les 
mateixes cares i et 
mous per fer noves 
amistats. Una per-
sona d’edat avança-
da et necessita.

àries
21/03 al 20/04

Podries iniciar una 
nova etapa al sector 
laboral. Crees el 
teu racó zen per 
desconnectar de 
les tensions. Si t’has 
d’enfadar amb algú, 
primer compte fins 
a deu.

cranc
22/06 al 23/07

Si no tens feina, vius 
un temps on poden 
donar-se unes quan-
tes oportunitats. 
La Lluna Creixent 
a Casa V et fa 
sentir més amorós i 
romàntic. Et plante-
ges ser pare.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri al teu signe 
et pot donar un ex-
tra de dinamisme. 
Tens més ganes de 
comunicar-te. Una 
persona que té una 
certa autoritat o 
poder et confia un 
secret.

taure
21/04 al 21/05

Practica la paciència 
habitual per sor-
tejar les provoca-
cions, sobretot a 
la feina. Estàs una 
mica nostàlgic i 
sospeses contactar 
amb una persona 
del passat.

peixos
20/02 al 20/03

Intuïció molt activa. 
Descobriràs que 
una persona del 
teu dia a dia, sent 
alguna cosa per tu. 
Si tens una xerrada 
tensa pendent, tro-
baràs les paraules 
adequades.

lleó
24/07 al 23/08

Les teves emocions 
són ben intenses 
ara. No permetis 
que l’orgull t’allunyi 
dels que estimes. 
Si esperaves uns 
diners, amb Mercuri 
a Casa II poden 
venir a tu.

bessons
21/05 al 21/06

S’activen assump-
tes laborals que 
estaven parats i si 
tenies algun pro-
blema de salut, et 
mous per trobar so-
lucions. En aquests 
dies et fixes més en 
els detalls.

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp) 641 063 795

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Solars en venda a Pla 
d’Empuries. Molt 

econòmics. 674355349.

ULLDECONA
 Local en lloguer o venda de 

35m, al carrer major. 
977 25 27 27

LES CASES D’ALCANAR 
Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

LLoguer Pis ideal parelles, 
consta de menjador amb 
sortida balconada, cuina 
independent equipada, 

lavabo amb dutxa reformat, 
hab. doble i hab ind.

661 70 73 83

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.

TREBALL

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

Interessats, trucar al  617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
· EDUCADORS/ES SOCIALS

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

AMPOSTA
C R I S

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA 
RICO

40 AÑOS
641 53 03 88

ES VEN
APARTAMENT A 

AMPOSTA.
 2 HABITACIONS, 
1 BANY, CUINA, 

MENJADOR I TRASTER.

45.000 EUROS
645 888 266

PER JUBILACIÓ
ES VENEN 

PRODUCTES DE 
PERRUQUERIA DE 

TOTA CLASSE,
A MEITAT DE PREU

645 888 266

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat




