núm. 1104
12 d’agost de 2022
www.mesebre.cat

2

opinió

DIARI MÉS EBRE • divendres 12 d’agost / 2022

EDITORIAL MARXEM DE VACANCES

Edita:

E
Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

stimats lectors i lectores,
després d’un any on ens
hem hagut d’adaptar a una
situació complicada per a
tothom, descansarem durant
uns dies, però tornarem aviat.
Ens recarregarem piles durant
uns dies per tornar renovats i
amb més forces que mai lo divendres 9 de setembre.
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Disseny i maquetació

Com cada any la nostra
última portada, abans de les
vacances d’estiu, la dissenya
un Més ebrenc o Més ebrenca.
Aquest any volem agrair a l’amic
Liviu Otanceala aquesta divertida
plana. Liviu és llicenciat en
Belles Arts per la Universitat de
Romània i fa molts anys que viu
a les nostres Terres on ha format
la seua família. És freelance i un
mestre en pintura i caricatura.
Web on podeu veure alguna de
les obres que té:
https://dibujandi4.blogspot.com/
Gràcies, Liviu!
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Els dies de descans han existit
des de l’antiguitat... però només
eren pels rics. Els emperadors
romans es construïen viles al
camp, com la que Adriano es
va construir a la fresca Tívoli per
escapar de la calor de la ciutat
durant l’estiu.
Per cert: la paraula vacances ve
del llatí “vacans”, que significa
“buidar”... estar lliure o desocupat.
A l’edat mitjana existien els “dies
de guardar”: lapses en què tots
suspenien la feina per recollir-se
a casa seva a resar, però res de
sortir a divertir-se! D’aquests
“dies sants” en ve la paraula “holiday” que significa vacances en

anglès. I només els nobles i l’alt
clergat podien marxar de passeig: es construïen luxoses residències de plaer al camp i fortificades, per descomptat...
La idea de sortir de viatge a les
vacances es va originar al segle XVII. A l’Europa de llavors es
va acostumar que, en complir
els 21 anys, els nobles, especialment els britànics, fessin una
“gran gira”, un “grand tour” per
conèixer les meravelles de la
cultura grecollatina i renaixentista. Durant uns quants mesos
o fins a anys!, visitaven molts
llocs, incloent-hi París, Roma,
Venècia i parts de Suïssa, Alemanya i Espanya, per divertir-se
i cultivar-se alhora. A aquests
viatgers del “tour” se’ls va començar a anomenar “tourists”...
turistes.
En arribar la revolució industrial,
les fàbriques tenien els treballadors en pèssimes condicions,
treballant 16 hores diàries 6 dies
a la setmana. I oblida’t de les
vacances! Els treballadors van
formar sindicats per exigir mi-

llors salaris, menys hores per
setmana i, per fi, l’any 1936, van
aconseguir el dret a tenir dues
setmanes de vacances pagades
a l’any.
En fi, anar-nos-en de vacances ens provoca que alliberem
endorfines, serotonina i dopamina; tres neurotransmissors
que ens ompliran de sensacions
plaents i, per tant, en faran sentir plens i molt feliços!
I compte... estar de vacances no
és lo mateix que dormir o no fer
res tot el dia..., perquè tot això
s’activa amb l’aventura. Així que
atreveix-te a fer i conèixer coses noves!

Per què no entres a la nostra plataforma EBREXPERIENCE.CAT?
Allí trobaràs infinitat d’idees per
gaudir d’unes vacances saludables, divertides i enriquidores.
Però, també aprofita per descansar, recrear-te i compartir
l’afecte dels teus éssers estimats!

Bones
Vacances
i fins al 9
de setembre!

en portada
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L’ALDEA
Inauguració del nou tram urbanitzat de
l’Avinguda Catalunya
Ahir dijous dia 11 d’agost va tenir lloc l’acte d’inauguració del
nou tram urbanitzat de l’Avinguda Catalunya de l’Aldea.
L’acte va comptar amb la presència del Sr. Francesc Blanch
Bayo, primer Alcalde de l’Aldea
i persona molt implicada en la
lluita per aconseguir que l’avinguda Catalunya formés part del
poble com a via urbana.
L’objectiu principal d’aquesta
obra ha estat unir els dos barris
i donar accessibilitat als veïns
i veïnes amb àmplies voreres,
carril bici, enllumenant LED,
amb mobiliari urbà i estacionaments pels vehicles.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: “hem realitzat aquesta
inauguració dins del marc de
les Festes Majors, precisament
perquè es commemoren 30
anys de les Festes unificades,
i té cert paral·lelisme amb la
unió física dels dos barris amb
aquests dos nous trams urba-

nitzats de l’avinguda Catalunya,
i volíem que Francesc Blanch
fos l’encarregat d’inaugurar-la.
És l’obra emblemàtica de la
legislatura, hem realitzat moltes obres que han transformat
urbanísticament al poble de
l’Aldea, però la nova Avinguda
Catalunya representa un canvi rotund de la morfologia del
municipi, tenint en compte que
aquesta era una de les zones
menys urbanitzada i arranjada
del nostre poble”.
Després de la recepció de les
autoritats a la Casa de la Vila i
de la signatura del llibre d’honor, es va descobrira una placa
al Monòlit de l’Avinguda Catalunya.

La inauguració s’ha fet dins del marc de les Festes Majors, precisament perquè
es commemoren 30 anys de les Festes unificades. Amb els dos nous trams
urbanitzats de l’avinguda Catalunya, s’assoleix la unió física dels dos barris amb
“És l’obra emblemàtica de la legislatura”

Pesquen un silur albí
de gairebé 100 quilos a l’Ebre
Segons han publicat diversos mitjans, aquesta setmana un pescador esportiu,
Juan Dalmau, de la Torre de l’Espanyol, va pescar un silur de mida colossal.
Aquesta espècie, que és invasora però habitual a les aigües de l’Ebre, pot arribar a créixer de forma desmesurada i en concret, l’exemplar que va pescar
Dalmau pesava uns 100 quilos i feia més de 2 metres de llargada. Ara bé, la
característica més curiosa del peix és que era albí, una raresa força inusual en
aquest tipus de peixos. Treure l’animal de l’aigua li va costar a Dalmau fins a
dues hores, però quan ho va aconseguir es va adonar que es tractava d’una
presa de rècord. Dalmau va declarar que “potser he aconseguit pescar el peix
de la meva vida. Era un somni, pescar-ne un albí que, fins ara, no havia pogut”.
Aficionat a la pesca esportiva, Dalmau, juntament amb la seva família, es mostrava satisfet per la presa aconseguida a Riba-roja. “Vam anar a pescar per la
tarde, i n’havíem pescat un de petit. I després ens vam trobar amb una sorpresa
del tot inesperada. Com aquest n’hi ha ben pocs a l’Ebre ”.

Sirul blanc capturat a Riba-roja d’Ebre: Foto: Juan Dalmau.
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Festes Majors
i vacances
Amb el 15 d’agost, arriba al
nostre territori el segon punt
més àlgid de celebracions
de les Festes Majors. Un bon
nombre de municipis gaudiran de la seua Setmana Gran,
amb l’emoció i il.lusió de ferho amb una tornada a la normalitat.
Així mateix, el 15 d’agost suposa el final de la temporada
de Més Ebre, el gratuït del
territori que també desconnecta fins el setembre.
És el moment d’agrair-vos
a totes i a tots la fidelitat i el
vostre suport. Gràcies a totes
i a tots per fer-ho possible.
Fins aviat!.
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MÉS NOTÍCIES
VEÏNS DEL
NUCLI ANTIC
RECLAMEN MÉS
SEGURETAT I
CIVISME
Veïns del nucli antic de
Tortosa, concretament de
la zona del carrer Montcada
i la plaça Gerard Vergés,
han iniciat una recollida de
signatures i dimarts al vespre
van fer una concentració
per demanar més seguretat
i civisme i menys soroll al
barri, especialment durant les
nits. Segons informa el Diari
de Tarragona, reclamen més
presència policial i mesures
estructurals per a la millora
de la convivència a la part
antiga de la ciutat.
Segons denuncien, aquesta
zona i en especial a la plaça
Gerard Vergés, on hi ha l’edifici de les delegacions de la
Generalitat, s’ha convertit en
els darrers mesos en un punt
de concentració de gent a les
nits, amb festes, música forta,
aldarulls, baralles, molèsties i
acumulació de molta brutícia.
En la concentració a la plaça
Gerard Vergés hi van prendre
part una cinquantena de
veïns d’aquesta zona i també
de properes, com la plaça
de Sant Joan o el barri del
Rastre, on expliquen que hi
ha la mateixa problemàtica.
A la protesta hi van donar
suport regidors del grup de
Movem Tortosa, a l’oposició
al Consistori.
També dimarts al matí
representants dels veïns es
van reunir amb l’alcaldessa,
Meritxell Roigé, i membres
del govern municipal, per tal
d’abordar la problemàtica
existent i el malestar dels
residents. En la trobada Roigé
es va comprometre a seguir
actuant amb determinació
«perquè el Centre Històric, i
tota Tortosa, sigui un espai
on es respecti la convivència».
En aquesta línia, els va manifestar que la Policia Local
serà intransigent perseguint i
sancionant les conductes incíviques que alteren el descans
veïnal.
(Notícia del Diari de Tarragona)

tortosa

Moren el pintor tortosí Albert Fabà i
l’exregidora Anna Algueró
L’Ajuntament de Tortosa va
comunicar diumenge la notícia de la mort d’Anna Algueró
als 71 anys, exregidora durant
diversos mandats municipals.
El seu comiat i les mostres de
condol han estat multitudinàries. En la seua dedicació a la
vida municipal va desenvolupar
una important tasca en l’àmbit
dels serveis socials i en l’ensenyament. Va ser un referent per
la seua lluita i perseverança. “El
condol a la família i amistats”.
Així mateix, divendres passat,
l’Ajuntament també lamentava
“la mort de l’artista Albert Fabà,
referent del món cultural de

Tortosa i membre dels grups
Delta 51 i Macla 65. Al març del
2020, al Museu de Tortosa vam
organitzar l’exposició retrospectiva ‘Albert Fabà o la revolta
permanent”. L’Ajuntament també va transmetre el seu condol.
Fotos: Facebook Ajuntament

Dos referents,
en l’àmbit de la
cultura i en el dels
serveis socials i
l’ensenyament

Tortosa renovarà l’enllumenat del barri del Centre per
lluminàries LED per contribuir a l’estalvi energètic
L’alcaldessa
de
Tortosa,
Meritxell Roigé, ha comparegut aquest dimarts per donar
tots els detalls sobre les mesures adoptades en relació al
Reial Decret-Llei 14/2022 de
l’1 d’agost de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de
reducció de la dependència
energètica del gas natural.
Roigé ha començat destacant
l’aposta del govern municipal amb els Objectius globals
de Desenvolupament Sostenibles de l’Agenda 2030. “A
Tortosa fa anys que treballem
en l’objectiu de reduir el consum d’energia i reduir la petjada de carboni, els darrers
anys hem intervingut en més
de 8.000 punts de llum a la
ciutat, aconseguint un estalvi
energètic del 60%, hem millorat l’eficiència energètica
de molts equipaments municipals i hi seguirem treballant,

L’alcaldessa ha
explicat que es
contintinuarà amb la
instal·lació de plaques
solars a les escoles
i als equipaments
municipals
perquè entenem que aquesta
ha de ser una de les nostres
prioritats”. En aquesta línia,
properament es renovarà
l’enllumenat a LED al barri del
Centre, actuant al carrer Sant
Blai, carrer Despuig, carrer de
la Salle, carrer Berenguer IV,
carrer Argentina, carrer Teodor Gonzàlez, carrer Màrtirs
de 1640, carrer Genovesos,
ronda Reus i carrer Cervantes,
així com als carrers peatonals
d’en Carbó, Pescadors i de la

Sang.
L’alcaldessa també ha detallat
que el consistori ha instal·lat
nous sistemes de climatització més eficients i sostenibles
a l’Ajuntament, l’Escola de la
Música i la comissaria de la
Policia Local. A més, el consistori treballa per seguir incorporant plaques solars als
equipaments municipals, tal

i com ja s’ha fet al Complex
Esportiu. Win Tortosa, al Win
Jesús, i, recentment, a l’escola dels Reguers. Les properes
setmanes s’instal·laran plaques a l’escola de la Mercè,
a l’escola de Ferreries i a la
biblioteca Marcel·lí Domingo.
Posteriorment, es continuarà
actuant en altres edificis municipals.

Vinallop incorpora un circuit biosaludable i nou equipament
per dur a terme activitat esportiva al casal
L’Ajuntament de Tortosa ha
instal·lat un nou circuit biosaludable amb nombrosos elements per a diferents col·lectius de Vinallop. Les màquines
s’han ubicat al carrer de Santa
Tecla i també al recinte del
parc infantil, que ha estat renovat recentment. També s’ha
adquirit nou equipament per
dur a terme activitat esportiva
al casal, així com pantalles per
contribuir a la dinamització de

l’espai. L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha recordat algunes de les recents actuacions
a Vinallop, com la urbanització
de la plaça i la construcció del
casal. Roigé ha manifestat que
“les noves maquines i el circuit
biosaludable refermen la nostra aposta per seguir millorant la
qualitat de vida del poble, amb
nous espais per a que els veïns i
veïnes, i la gent que ve al poble,
puguin practicar esport”.

amposta
SALUT
L’Hospital d’Amposta
tindrà un nou TAC
L’Hospital Comarcal d’Amposta segueix renovant tecnològicament els seus equipaments. Una de les principals
renovacions fa referència al
sistema de tomografia computeritzada (TAC) un aparell
de darrera generació que
donarà resposta a l’augment
d’activitat del centre i a les
necessitats dels professionals
per donar un servei més eficient i de major qualitat. El nou
aparell que s’instal·larà aviat
incorpora noves tecnologies,
quadruplica la capacitat de
detecció respecte a l’actual, redueix substancialment
la dosis de radiació a aplicar
i incrementa notablement la
resolució de les imatges.
Cal recordar que darrerament
s’ha renovat el mamògraf, la
sala de radiologia, l’arc quirúrgic, així com els ecògrafs del
servei de radiologia, ginecòloga, urgències, quiròfan i planta,
també s’ha posat en funciona-

ment la ressonància magnètica
que es trobava fora de servei
des de l’any 2012. La inversió
total realitzada fins ara en la
renovació dels equipaments de
l’hospital és aproximadament
d’1.700.000 euros.

La inversió total
realitzada fins ara
en la renovació
dels equipaments
de l’hospital és
aproximadament
d’1.700.000 euros
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FESTES MAJORS

ALCANAR
BREUS

medi ambient”. A més dels gots
reutilitzables propis, s’ha posat
en marxa un sistema de gestió
d’aquests per poder netejar-los
i donar-los un nou ús.

** CARRERS ENGALANATS:
el veïnat de tres carrers
d’Amposta es prepara per
a la 5a edició del Concurs
de Carrers Engalanats
de Festes Majors. Seran
el carrer Major, el carrer
Poador i l’encreuament
entre l’avinguda Catalunya i
l’avinguda de la Ràpita, que
estaran engalanats del 12 al 21
d’agost. El carrer guanyador
serà escollit per la directora
de Lo Pati, un professor
d’ESARDI i el dissenyador
gràfic de l’Ajuntament segons
la seva originalitat, qualitat
artística i l’optimització
dels materials. El veredicte
es donarà a conèixer avui
divendres 12 d’agost.

En els darrers anys,
des de l’Ajuntament
s’han engegat
diferents accions
per aconseguir una
gestió més eficient i
sostenible dels residus

** AMPOSTA habilitarà una
Xarxa Lila d’espais segurs
contra les violències sexuals.
Es posarà en marxa juntament amb els Punts Lila
de Festes Majors, però es
mantindrà la resta de l’any
als locals d’oci i restauració
adherits.

L’Ajuntament repartirà més de
14.000 gots reutilitzables
L’Ajuntament d’Amposta torna a apostar pels gots reutilitzables, aquest cop durant les
Festes Majors, que tindran lloc
del 12 al 21 d’agost. L’alcalde,
Adam Tomàs, explicava que “és
una acció que vam començar
a implementar el 2021 i amb
l’obertura de totes les activitats
de forma normalitzada volem
que s’expandeixi a tots els actes organitzats per l’Ajuntament
o on aquest col·labora”. Així, es
repartiran un total de 14.000
gots reutilitzables entre la Zona
Jove, les activitats de Surt al
Castell, el ball, el festival We
Love Fest, a més de dos establiments privats que s’han interessat per la iniciativa. La regidora
de Polítiques Ambientals, Núria
Marco, recordava que “aquesta
xifra, multiplicada per cada vegada que una mateixa persona
el reutilitza i que es neteja per
tornar-lo a posar a disposició de
la ciutadania, equivaldria a uns
56.000 gots que evitem tirar al
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baix ebre

L’AMETLLA

L’AMETLA

“Tu ho portes. Tu t’ho emportes”,
campanya per mantenir les platges netes
En el marc de la campanya
#DeltebreRecicla, l’Ajuntament
de Deltebre ha començat a repartir uns cartrons fets a partir
de paper reciclat amb els quals
la ciutadania i les persones visitants podran subjectar una
bossa per fer-la servir com a
minipaperera durant la seva estada a la platja. Amb el lema “Tu
ho portes. Tu t’ho emportes” es
busca el compromís dels usuaris de les platges per mantenir
l’entorn net i protegir els espais
naturals. Per fer-ho, se’ls hi facilita que dipositin els residus
generats durant la seva estada
a la platja en aquesta minipaperera i que, un cop marxin,
llencin els residus a les fraccions corresponents de les illes
de reciclatge que hi ha a l’accés
de les platges. Els cartrons es
poden recollir a la Biblioplatja
o al Consell de Riumar, on estaran disponibles durant l’agost

i fins a esgotar existències.
L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “des de l’Ajuntament
volem seguir impulsant iniciatives que ens permetin caminar

cap a un municipi més sostenible i que facilitin que la ciutadania prengui consciència de
la importància de reciclar i de
la cura del medi ambient”.

Es busca conservar
l’entorn net i protegir
els espais naturals

L’AMPOLLA

Un home de 70 anys de nacionalitat francesa va morir aquest
dimarts a la tarda ofegat en
una petita cala al costat de la
platja de l’Estany Podrit, la Cala
Liandra de l’Ametlla de Mar.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l’avís prop
de les cinc de la tarda, quan un
testimoni va informar que van
treure fora de l’aigua un home
que estava surant a l’aigua.
Es van mobilitzar dues unitats terrestres i un helicòpter
medicalitzat i van realitzar les
maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, sense
èxit. És la segona persona que
mor ofegada aquest dimarts
–l’altra, a la platja de l’Arenal
de Vandellòs i l’Hospitalet-, i
la setzena víctima a les platges
catalanes aquest estiu. (La Cala
Ràdio)

CAMARLES

La Nit Màgica va tornar a
omplir d’il·lusió i fantasia la
façana marítima

La Nit Màgica va tornar a omplir d’il·lusió i fantasia la façana
marítima de l’Ampolla. Al llarg
de la nit del dissabte 6 d’agost,
les persones assistents van
gaudir d’espectacles de diverses disciplines com la dansa,
les acrobàcies, el circ de carrer

Mor un home de
70 anys en una
cala al costat
de la platja de
l’Estany Podrit

o les ombres xineses. Aquesta
cita en el calendari de l’estiu
va recuperar la seva plenitud i
va comptar amb una assistència de centenars de persones,
tornant d’aquesta manera a la
normalitat prepandèmica.
(Imatge d’arxiu)

XXXI Certamen
de Música Clàssica i Popular
Eloi Mestre
De l’11 al 14 d’agost, se celebrarà a l’Ampolla el XXXI Certamen de Música Clàssica i
Popular Eloi Mestre 2022. Tots
els concerts tindran lloc a les
23 hores, a la plaça Catalunya
de l’Ampolla.
Ahir dijous 11 d’agost, Joan
Rovira va fer un concert de les
seves millor cançons en acústic; avui divendres 12 d’agost,
la Banda Municipal d’Alcanar
oferirà un repertori de cançons tradicionals i populars;
demà dissabte 13 d’agost, Jordi Bonilla (oboè) i Paula Martí
(piano) faran viatjar amb esperança el públic amb el Concert
Layla; i el diumenge 14 d’agost,
Tànit Bono (mezzosoprano),
Josep Maria Manresa (violí) i
David Molina (piano) oferiran
el Concert Emocions.
D’altra banda, demà dissabte 13 d’agost, a partir de les
15.30 hores, al port pesquer de

l’Ampolla, es disputarà el XXVII
Street-Ball l’Ampolla Memorial Conrad Miralles. El torneig
està adreçat a les categories
absoluta i open. També hi haurà competició de triples.
Finalment, dir que el diumenge 14 d’agost, a la platja de les
Avellanes de l’Ampolla, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de l’Ampolla organitza
un matí d’snorkel per conèixer
el fons marí de l’Ampolla. Hi
haurà dos torns, un a les 9.30
hores i l’altre a les 12 hores.
L’activitat és gratuïta.
L’Ajuntament
ha
informat
aquest dimecres que l’activitat
ja té les places completes en
els dos torns.
El material necessari per realitzar l’snorkel estarà subministrat per l’empresa Plàncton Diving, la qual imparteix el taller.
L’edat mínima per participar-hi
és de 8 anys.

Jornada
Gastronòmica
de la Baldana
d’arròs

El dia 27 d’agost tindrà lloc la
Jornada Gastronòmica de la
Baldana d’arròs a Camarles.
El municipi dedica un cap de
setmana del mes d’agost a un
dels productes més típics de
les nostres terres: la baldana
d’arròs. Els establiments locals
que hi participen ofereixen
degustacions de diferents receptes elaborades amb aquest
producte: baldana amb truita,
pizza de baldana o lasanya de
baldana. Més info a pàg 7.

anunci
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ROQUETES

PROPOSTES

L’Ajuntament destinarà 40.000 euros per
als seus primers pressupostos participatius
L’alcalde de Roquetes, Ivan
Garcia, ha qualificat de “novetats molt importants per al
municipi, la realització dels primers pressupostos participatius i la implantació de la plataforma eAgora, una aplicació
digital que permetrà la comunicació bidireccional amb els
ciutadans”. Aquesta nova eina
municipal de comunicació
permetrà la comunicació directa entre ciutadania, comerços, entitats i el mateix Ajuntament, a més de ser l’eina que
permetrà també portar a terme
els pressupostos participatius.
Ivan Garcia ha destacat que
“aquesta plataforma servirà
també perquè els ciutadans
puguin informar de totes aquelles incidències que detectin al
municipi perquè l’Ajuntament
les pugui corregir”.
Per la seva part, el representant
d’eAgora, Jofre Tessier, ha ressaltat que “amb aquesta pla-

taforma Roquetes farà un pas
més endavant cap a un municipi més connectat i cohesionat,
permetent al ciutadà que pugui enviar a l’Ajuntament una
incidència, un suggeriment,
que puguin votar uns pressupostos participatius, veure
l’agenda municipal, els actes

de les entitats i on també comerços i entitats poden llençar
una iniciativa per comprovar la
participació, crear un esdeveniment, permetent al ciutadà
interactuar en l’àmbit municipal”. Des de la mateixa aplicació “també es podran adquirir
els tiquets per als diferents es-

deveniments que s’organitzin
al municipi, aconseguint centralitzar amb una sola aplicació
tota la comunicació de ciutadania, comerços i associacions
amb l’Ajuntament dins un únic
espai”.
L’alcalde s’ha mostrat orgullós
de presentar els primers pressupostos participatius de Roquetes, una proposta que ha
estat consensuada amb tots els
grups municipals, dotats amb
un pressupost de 40.000 euros.
En la votació i podran participar
els Roqueteros i Roqueteres
amb 18 anys o més que estiguin d’alta al cens municipal a
data 31 de desembre de 2021.
El període de votació serà del
22 d’agost a l’11 de setembre
del 2022 ambdós inclosos.
En la presentació també ha estat present la regidora d’Hisenda, Tere Moreso.
(info: Roquetes Comunicació)

A la votació s’hauran de
marcar 3 de les 6 propostes:
1) Il·luminació i ampliació, pista
skate. 2)Rètol “ROQUETES”
entrada població. 3) Espai
Fitness a la zona esportiva
(ubicat a l’espai lliure del
frontal de les pistes de tenis).
4) Renovació parc infantil zona
Raval Nova. 5) Millora patis
de les escoles i 6) Carril per a
vianants al costat esquerre del
carrer Pare Alberca (enfront
el CAP). La votació es podrà
efectuar de les següents
maneres: Telemàticament:
descarregant al mòbil l’APP
eAgora (disponible per Android i Apple), creant l’usuari i
buscant Roquetes. A l’apartat
+/participació introduir les
dades i votar. Presencialment:
a l’Ajuntament de dilluns a
divendres (9 a 14 h). Caldrà
identificar-se amb document
oficial. Amb la butlleta que
trobarà al tríptic, sense retallar,
ni estripar, marcant 3 de les 6
propostes. La proposta guanyadora es farà pública el 15
de setembre i les obres estan
previstes realitzar-se el darrer
trimestre de l’any.

montsià
LA RÀPITA
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ULLDECONA
Subministre d’aigua de boca en
camions cisterna a la població

Aclariments de
l’Associació d’Oci Nocturn
L’Associació d’Oci Nocturn de
la Ràpita ha desmentit que la
matinada de dissabte en un
local del municipi una noia va
rebre una punxada a la cama.
Des de l’Associació informen
que “hem d’aclarir que això no
és cert i de fet la noia no va
perdre el coneixement, ni va
notar malestar i les analítiques
no van detectar cap substància
ni droga, tal com es va informar
posteriorment. La noia, en principi, no va comunicar res a la
seguretat del local i se’n va anar
als Mossos directament. Més
tard, va acusar a una persona
que estava al local com a suposat autor de la punxada perquè creu que va identificar-la,
quan esta persona estava amb
la seua esposa i dos amics més.
Tal com esta persona va explicar als Mossos, l’única explicació que podria tenir l’ensurt és
que portava un ventall a la mà i
que aquest va poder roçar-li si

va passar en algun moment a
prop de la noia. De fet, cal considerar que no el van detenir”.
Des de l’Associació rapitenca
s’estan prenent les mesures per
la situació creada.
“Tenim cura des de fa anys de
la seguretat dels clients i les
clientes perquè no hi hagi cap
incidència. Estem totalment en
contra de que puguin passar situacions d’este tipo, i treballem
perquè mai passin. Ja des d’ara,
conjuntament amb els Mossos,
es crea un protocol d’actuació.
Però, cal aclarir que a la Ràpita
no ha hagut cap punxada tòxica
en cap local”.

L’entitat
desmenteix que
hi hagués cap
punxada tóxica en
un local

Ulldecona subministra aigua de
boca en cisternes a la població
després que les analítiques de
final de la setmana passada detectessin concentracions excessives de nitrats a l’aigua potable,
per sobre dels 50 mg/l. Des de
dissabte, dos camions cisterna
abasteixen aigua als veïns del
nucli urbà.
Es recomana no beure ni cuinar
amb aigua de l’aixeta, sobretot a
dones embarassades, nadons i
persones amb certes malalties,
però es pot fer servir per netejar
aliments o dutxar-se sense cap
risc. De moment, les cisternes
estaran fins avui divendres, fins
que les analítiques surtin bé. Els
punts de distribució d’aigua potable a Ulldecona estan ubicats
a la Plaça Diputació (autoservei
de 8 a 20h) i al Passeig de les
Escoles (d’11 a 14 i de 16 a 20h).
L’alcaldessa, Núria Ventura, ha
contat que el Montsià és una
comarca amb molta concentració de nitrats al sòl i que l’incre-

LA RÀPITA
Detingut un home
per robar maquinària en un pou
Els Mossos d’Esquadra van detenir
aquest dimarts a Amposta un home de
29 anys com a presumpte autor d’un
delicte de robatori amb força. El 22 de
juliol els agents van rebre una denúncia
d’una empresa de servei d’aigües que
informava que en un pou d’aigua situat
a la Ràpita havien patit el robatori de diversa maquinària. El magatzem on està
ubicat el pou tenia dues finestres trencades i de l’interior n’havien sostret tres
bombes d’aigua, cablejat i altres accessoris valorats en 17.000 euros. Gràcies a
les investigacions els Mossos van identificar i detenir el presumpte lladre, que

Incendi de vegetació, a
Ulldecona
L’Ajuntament d’Ulldecona va informar
dimecres d’un incendi de vegetació al
voral de la carretera TP-3318 (Ulldecona-Alcanar) per la combustió d’un
quad. Dotacions de Bombers i Policia
Local van treballar en la seva extinció
i control.

ja tenia antecedents.
L’arrestat ha passat aquest dimecres a
disposició del jutjat de guàrdia d’Amposta, que n’ha decretat la llibertat amb càrrecs.

ment “notable del consum” i la
sequera dels últims dies ha provocat un augment dels nivells
de contaminació de l’aqüífer

d’on es fa la captació d’aigua. La
situació no afecta les pedanies
on les analítiques són correctes.
(ACN)
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LA GALERA

montsià

ALCANAR

Enagás ja construeix
Jornada de portes obertes al Jaciment
el gasoducte per
de Sant Jaume-Mas d’en Serrà
transportar biometà de la
planta del municipi per la
xarxa general
Enagás construeix el ramal que
permetrà a la planta de biometà
de la Galera transportar-ne fins
a la xarxa general. Després de
dos anys de traves i buits administratius i legals, el projecte de
s’ha desencallat i a l’octubre la
planta de Biometagás La Galera
SL estarà connectada a la xarxa
gasística de transport general. La
picabaralla per les competències sobre el projecte de les administracions catalana i espanyola
s’ha resolt amb una modificació
de les bases reguladores de la
normativa, en concret de l’article 78 de la Llei d’Hidrocarburs.

L’empresa de la Galera produeix
biogàs des de l’agost del 2020 i
com no es permet acumular-lo,
l’han hagut de cremar, “a raó de
150.000 euros al mes (3,6 MEUR
de pèrdues)”, ha detallat el gerent Albert Martínez.
Les instal·lacions de Biometagàs
La Galera han suposat una inversió d’uns 5,5 milions d’euros
(més el milió d’euros per construir el ramal) i poden produir
fins a 4 milions de metres cúbics
anuals d’aquest gas renovable,
molt ben rebut a Europa, sobretot, en el sector del transport.
(ACN)

Ja fa setmanes que ha començat la 24a campanya d’excavacions al jaciment de Sant Jaume-Mas d’en Serrà d’Alcanar,
a càrrec del Grup de Recerca
en Arqueologia Protohistòrica
de la Universitat de Barcelona
(GRAP-UB). Enguany a més,
es reprèn el ritme anterior a la
pandèmia, de tal manera que
s’han pogut organitzar dos
torns, amb una quinzena d’estudiants en cadascun dels torns
de dues setmanes. La majoria
de participants procedeixen
de la Universitat de Barcelona,
però també n’hi ha de l’Autònoma, de Castelló i de València. Dintre aquesta campanya
s’ha organitzat una jornada
de portes obertes per a poder
visitar el jaciment. La jornada tindrà lloc demà dissabte,
13 d’agost, a les 10:30 h amb
punt de trobada a l’aparca-

S BÀRBARA

MONTSIÀ

ALCANAR

Tràmits
13 d’agost:
Reivindicació
dels pobles administratius ‘Les Cases:
en línia
dones i mar’
de l’interior
del Montsià
per tenir un
accés a
l’AP-7
L’Alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, ha informat que ha
enviat una carta a la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sanchez,
per recordar-li que continua
pendent la reivindicació dels
pobles de l’interior del Montsià
per tenir un accés a l’AP-7 “dins
de la nostra comarca, i que esperem una solució”. A la carta,
publicada a les xarxes socials,
l’alcalde remarca els greuges
que suposa no tenir l’accés i
planteja solucions al conflicte.

Els certificats digitals IdCAT,
IdCAT Mòbil i Cl@ve permanent permeten a la ciutadania identificar-se de manera
confidencial i segura per dur a
terme qualsevol tràmit de les
administracions en línia. De fet,
avui dia és gairebé imprescindible tenir identificació digital
per sol·licitar qualsevol tràmit
de manera àgil des de casa, ja
siguin, beques, subvencions o
altres tràmits burocràtics. “Des
del Consell Comarcal també
gestionem la cl@ve permanent.
Un sistema d’autenticació que
es basa en l’ús d’un codi d’usuari, del DNI o del NIE, i d’una
contrasenya que s’estableix al
procés d’activació i que solament la persona usuària la
pot conèixer. Les persones
del Montsià que vulguin tenir
aquests certificats digitals es
poden adreçar al Consell Comarcal amb cita prèvia”.

L’Ajuntament d’Alcanar ha organitzat ‘Les Cases: dones i
mar’, una jornada festiva i divulgativa que vol homenatjar
totes les dones de la història
que han sustentat les famílies
marineres de les Cases d’Alcanar durant anys i que tindrà
lloc demà, 13 d’agost, a partir
de les 18 h, a l’entorn de la Biblioteca de les Cases. La jornada començarà amb els tallers
infantils de temàtica marinera.
A les 18:45 h hi haurà un relat
del conta contes “On són els
peixos?”, a càrrec d’Aina Esteller. Abans de la presentació
fotogràfica també es podrà
visualitzar el documental “Arrels de Mar” i el vídeo “L’enemic invisible: els microplàstics”
d’Anna Fibla Sancho. A les 20
h, es presentarà l’exposició fotogràfica sobre el paper de la
dona en el món mariner de les
Cases.

ment del cementiri d’Alcanar.
Es realitzarà la xarrada en català i s’atendrà posteriorment
en castellà a tots aquells que
així ho precisen. Per la visita
s’aconsella portar gorra, calçat
adequat i aigua fresca. La campanya finalitzarà el pròxim 20
d’agost i posteriorment es farà
una xerrada sobre els resultats

de la campanya d’excavacions
d’enguany, en el marc de ‘Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar’.

LA SÉNIA

ULLDECONA

La jornada serà
demà dissabte,
a les 10.30 hores

Curses de Remodelació
cavalls 2022 enllumenat
del camp de
futbol

‘És una festa tradicional declarada d’interès comarcal’ i que
tindrà lloc els dies 23, 25 i 27
d’agost, a l’Hipòdrom del Pla de
Roquillo (18 hores).
D’altra banda, s’informa a la ciutadania que el programa de les
Festes Majors 2022, a partir de
divendres 12 d’agost, es repartirà al Punt d’Atenció a la Ciutadania (passeig de la Clotada,
7, baixos), en horari d’atenció al
públic.

L’Ajuntament va adjudicar el
contracte d’obres per a la remodelació de l’enllumenat del
camp de futbol municipal el
passat mes de juliol.
Els treballs ascendeixen a una
quantitat total de 84.498 euros
i té per objecte la renovació de
les instal·lacions d‘enllumenat
del camp i, a la vegada, la regularització de la potència elèctrica i ubicació dels equips de
mesura. Etra Bonal SA és l’empresa que du a terme l’obra a les
instal.lacions.
D’altra banda, al mateix camp
municipal d’esports, continuen
les obres de reparació i millora
dels vestuaris, amb el canvi de
paviment i revestiment, fusteria
i electricitat entre altres.

ribera/terra alta
GANDESA

ASCÓ

El futur centre logístic
de Freshly Cosmetics
donarà feina a 150
persones en tres anys
L’empresa catalana de cosmètica natural Freshly Cosmetics
tindrà enllestit el centre logístic
de Gandesa (Terra Alta) aquest
octubre i donarà feina a unes
150 persones en els pròxims
tres anys. Els cofundadors de la
companyia, originaris d’aquesta comarca, preveuen invertir-hi uns cinc milions d’euros.
Així ho han anunciat en l’obertura d’una botiga física al centre de Reus, la segona a Catalunya i primera a la demarcació
de Tarragona. La seva posada
en marxa ha suposat una inversió d’uns 150.000 euros.
En sis anys, aquesta jove companyia ha passat de facturar
300.000 euros a 45 milions
d’euros i exporta a 36 països,
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amb el repte d’obrir-se a nous
mercats. La facturació a l’estranger ha crescut fins al 30%
en l’últim any. Tot i que en un
inici, el negoci es va centrar en
el comerç en línia, des del 2019
ha fet una aposta important per
les botigues físiques.
(ACN)

ALCANAR
BREUS

Festa major d’estiu
Ascó es troba a prop de la seva
festa major i s’estan ultimant
els preparatius per viure de nou
entre el 17 i el 21 d’agost unes
diades festives, tradicionals,
que recupera la normalitat
després de la incidència de la
pandèma. “Com sempre, la
Festa Major d’Ascó presenta
una programació diversa pensada per tots els públics i amb
actes lúdics, socials, esportius
i culturals, que la converteixen
en una cita obligada del calendari, des del vol de campanes
anunciador de la festa fins a
l’esclat dels focs artificials que
clouran”.
Per aquesta ocasió, Antonio
Montaña i Josefina Rocamora, forners recentment jubilats,
seran els encarregats de pronunciar el pregó que donarà
inici a la festa major. Durant
més d’un segle la seva família
ha regentat el forn familiar i és
un homenatge a aquells negocis que han perviscut en el
temps. Aquest 2022 el pubillatge assoleix el seu 60è ani-
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versari. Va ser el 1963 quan per
festa major es van proclamar
les pubilles representants del
poble, i d’aleshores ençà, cada
any han esdevingut les protagonistes de la festa.
Una de les novetats d’enguany és un Carnaval d’Estiu
que recorrerà els carrers i places d’Ascó el dijous 18 d’agost
acompanyats d’una xaranga i
d’un grup d’animació de carrer.
D’altra banda, també és nou
l’escenari de l’acte d’inici de la
festa major, que tindrà lloc a la
plaça de l’Església.

** GANDESA: XEIC DE
CLOWNS 2022. Demà dissabte
13 d’agost, IV Festivalet de
Pallasses i Pallassos de les
Terres de l’Ebre. A la Plaça del
Comerç, a partir de les 10.30 h,
i a partir de les 18 h. Al Patí de
les Escoles Velles, a partir de
les 20 h.
** MÓRA D’EBRE: el Saurí
Festival tindrà lloc el 24
d’agost a les 22.30 hores, en
festes majors de la capital de
la Ribera d’Ebre. A esta hora
començaran els concerts.
Amb actuacions de Marcel i
Júlia, Zoo i El Pony Pisador.
** TERRA ALTA: l’Oficina
Jove de la comarca desplega la campanya contra les
violències sexuals durant les
festes majors d’estiu.
Cada municipi de la Terra
Alta rebrà un lot de materials
de sensibilització per repartir
entre les entitats, establiments i espais on tingui lloc
la festa major.
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BOT
Nou èxit del Festival de
Cinema de la Terra Alta

El curtmetratge d’animació
‘Roberto’ de Carmen Córdoba ha estat el guanyador de la
sisena edició de l’In-FCTA, el
Festival de Cinema de la Terra
Alta. L’obra tracta sobre l’amor,
l’autoestima i els cànons de
bellesa actuals. Pel que fa a la
secció amateur, ‘Berta’ de Violetta Mariani s’ha emportat el
primer premi. Els premiats es
van donar a conèixer dissabte
passat en una gala de cloenda
a Bot, on es va concentrar el
gruix d’activitats del certamen.

En una setmana, s’han projectat una quinzena de curts professionals i set d’amateurs, a
més de pel·lícules fora de concurs. El seu director, l’actor
Ivan Massagué, va destacarque el 60% del públic és forà
i ha assegurat que el festival
ja “té un peu dins els circuits
després de sis edicions. És un
projecte que treballa per descentralitzar la cultura. Hem de
sortir de Madrid, Barcelona,
Tarragona i capitals i venir cap
aquí”. (ACN)

CORREBOUS
Les penyes taurines
celebren que Aragonès
descarti “imposar”
prohibicions
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre celebra que el president
de la Generalitat, Pere Aragonès, descarti imposar prohibicions en la festa dels bous. Aragonès va dir la setmana passada
que els correbous han d’avançar
en matèria “de benestar animal”
i plantejar canvis, però també
ha defensat que s’ha “d’abordar
des dels àmbits on fan aquestes
tradicions” i que no sigui “una
imposició de Barcelona”. El
portaveu de l’Agrupació, Adolfo
Lleixà, va coincidir en el fet que
és la gent que ha de guiar la festa per millorar-la, com fan des
del 2010. “Som conscients que
hi ha marge de millora i el nostre treball busca l’excel·lència i
el millor possible per a l’animal
i les persones”. D’altra banda,
l’associació Tots Som Poble ha

terres de l’ebre
FLIX

SOCIETAT
Dos menors hospitalitzats
en estat menys greu
després d’ofegar-se en
piscines de Tortosa i
Freginals
Dos menors van estar hospitalitzats dimecres en estat menys
greu després d’haver-se ofegat
en piscines de Tortosa i Freginals.
El primer cas es va produir a les
9.58 hores, quan un nen de set
anys es va ofegar en una piscina particular de Tortosa.
Un helicòpter medicalitzat del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a
l’hospital Joan XXIII de Tarragona.
El segon fou a les 11.08 hores a
les piscines municipals de Freginals, quan una nena de nou
anys va quedar surant a l’aigua i

Un nen de set anys
fou evacuat en
helicòpter a l’hospital
Joan XXIII
de Tarragona
el socorrista de la instal·lació la
va rescatar.
La menor fou traslladada en
ambulància a l’hospital Verge
de la Cinta de Tortosa.
(ACN)

ULLDECONA

Endesa, a través de la divisió
de renovables Enel Green
Power Espanya, va fer aquest
dimarts un desembassament
complementari i extraordinari
al pantà de Flix. L’objectiu era
“renovar l’aigua” del meandre
del riu Ebre, al seu pas per la
població de la Ribera d’Ebre,
una actuació que té la finalitat de “preservar l’ecosistema”
que de manera natural hi ha
al riu.
L’avinguda d’aigua s’endú
macròfits (algues) o plantes
aquàtiques que s’acumulen
en el tram final de l’Ebre i permet el manteniment mediambiental del meandre.
Entre les 9 del matí i les 12 del
migdia, es van desembassar
130 metres cúbics per segon,
des de les comportes de la
central hidroelèctrica en lloc
de les turbines, com és habitual.
La central va estar parada fins
a la una del migdia.
(ACN)

HORTA

Uns canons anticalamarsa Actes incívics
i sorolls
afecten la salut acústica
nocturns
dels veïns

Tots Som Poble
considera
“desafortunades i
ambigües” les
declaracions
d’Aragonès
rebut “amb sorpresa” les declaracions del president, Pere Aragonès, sobre els correbous i les
ha qualificat de “desafortunades
i ambigües”. L’entitat recorda a
Aragonès que els dos anteriors
presidents, Puigdemont i Torra,
s’han mostrat contraris a la festa
dels bous. L’entitat defensa que
prohibir algunes modalitats de
correbous no és una “imposició
de Barcelona, respon a la voluntat de la majoria de catalans.
(ACN)

Desembassament
Del pantà

La direcció general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic ha
emès una informe que certifica
la contaminació acústica que
pateixen els veïns d’Ulldecona, al Montsià, a causa d’uns
canons anticalamarsa que estan instal·lats en una finca de
cítrics del poble veí, Sant Rafel
del Riu (Baix Mestrat, País Valencia). Després de l’avaluació,
l’organisme determina que els

aparells incompleixen els paràmetres de la normativa vigent, tant de nit com de dia i
per intensitat de soroll en un
període de 2 i 3 segons. Els
resultats s’han comunicat a la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Sant Rafel, però el
consistori d’Ulldecona emprendrà accions legals si no es
fa res administrativament per
corregir la situació. (ACN)

L’Ajuntament d’Horta ha fet un
comunicat en el que indica que
“darrerament s’estan produint
fets incívics i actes vandàlics per
part de diferents grups de jovent del poble; música i sorolls
a la matinada que impedeixen
el descans dels veïns, destrosses de material en equipaments
municipals i en propietats privades, etc. Per això us recordem
que cal respectar la següent
normativa: No es permet de posar música ni fer sorolls al carrer més enllà de les 24 h. No es
permet accedir als equipaments
municipals que estan tancats.
No es permet romandre al
camp de futbol més enllà de les
22 h. Cal respectar el material
i equipaments municipals. Els
actes que provoquin destrosses i despeses econòmiques a
l’Ajuntament seran denunciats.
Gaudim de l’esgambi amb civisme i fem que sigui un temps de
xalera i descans”.

terres de l’ebre
DIPUTACIÓ
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LA RÀPITA

Impuls a l’activitat
cultural als municipis de la
demarcació amb 2 milions
Amb l’objectiu d’impulsar l’activitat cultural als municipis de
la demarcació i reactivar aquest
sector, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona ha resolt concedir 2M€ a 171 ajuntaments per a projectes i activitats d’aquest àmbit. Els ajuts
permetran finançar actes diversos, com ara festivals, fires,
festes, cicles, concerts, jornades gastronòmiques, aplecs
i altres iniciatives impulsades
pels municipis del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre
i el Baix Penedès. La Fira de
Bandolers, d’Alcover; el Festival de Màgia l’Impossible, de
la Canonja; la setmana de les
arts escèniques de Vilalba dels
Arcs; la Festa del Vidre Artesà
Vitrum, de Vimbodí i Poblet; la
Festa del Mercat, d’Amposta;
les Nits de Glòria, de Cunit; els
actes a l’entorn del poeta i lin-

güista Gabriel Ferrater a Reus,
o el Festival Dixieland, de Tarragona, són alguns dels esdeveniments que es beneficiaran
d’aquest ajuts de la Diputació.
“Un cop més, apostem per la
cultura per contribuir a dinamitzar la vida als municipis i
com a motor de recuperació
econòmica en l’actual context
de crisi, ajudant també així a
les empreses i professionals
d’aquest àmbit”, assenyala la
presidenta de la institució supramunicipal, Noemí Llauradó.

Plegadis organitza una
observació astronòmica
Plegadis, centre d’educació
ambiental ubicat a La Ràpita, ha organitzat una sessió
d’observació astronòmica de
cara a la nit dels dies 13 i 14
d’agost. Aquestes dues nits
seran molt especials perquè la
pluja d’estels coneguda com
Llàgrimes de Sant Llorenç arriba al seu màxim i està previst
que es puguin veure fins a 100
meteorits per hora creuant el
cel. Les persones aficionades
a l’astronomia o que simplement els faci gràcia conèixer
més sobre aquest fenomen
astronòmic, tenen l’oportunitat de fer-ho de la mà d’Ariadna Gutiérrez, màster d’astrofísica, física de partícules i
cosmologia, que guiarà l’activitat d’observació, en una nit
que promet ser una combinació didàctica entre ciència,
divulgació i entreteniment.
Immediatament després, Plegadis oferirà un taller degustació de còctels en el que

DELTEBRE
L’Ajuntament inaugura la Plaça dels
Vents a Riumar
Aquest dimecres s’ha inaugurat la nova Plaça dels Vents de Riumar, ubicada a l’encreuament entre el carrer Coll Verd i el Passeig Marítim. La inauguració ha anat a
càrrec de Juan Bertomeu, alcalde de Deltebre durant el mandat comprès entre l’any
1995 i 1999, acompanyat de l’alcalde actual, Lluís Soler, i de les regidores de Govern i
de la corporació. L’actuació efectuada representa una superfície de 4.339 m2 i esdevé un nou punt de trobada per a la ciutadania amb la possibilitat de dur a terme activitats en aquest emplaçament. La plaça, en la qual s’ha prioritzat l’ús de paviments de
formigó per així reduir i facilitar les tasques de neteja, ha conservat el màxim possible
les zones d’ombra mantenint les palmeres i també compta amb bancs, papereres i
una pèrgola. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “durant tots aquests
anys hem estat abordant problemes estructurals a Deltebre i també al nucli de Riumar. Tota aquesta feina ha permès iniciar el procés de transformació d’un Riumar
amb més i millors equipaments, infraestructures i serveis”.
Soler ha afegit que “amb la Plaça dels Vents volem seguir creant nous espais de
cohesió i de trobada per a la ciutadania amb l’objectiu de fer un nucli i un municipi
més amable”.
Per la seva banda, l’exalcalde i inaugurador de la Plaça dels Vents, Juan Bertomeu,
ha ressaltat que “és un orgull veure com el granet d’arena que al seu moment vam
iniciar, quan tenia responsabilitats de Govern a l’Ajuntament de Deltebre, ara s’ha
continuat gràcies a un alcalde que veu les potencialitats de Riumar com una oportunitat de futur i de prosperitat per a Deltebre”.
Cal destacar que, a més, a la plaça també s’han instal·lat dotze noves faroles, projectors per enllumenar l’arbrat i 23 punts de llum al terra que marquen el camí d’accés
a la Plaça. Tot aquest enllumenat s’ha instal·lat amb tecnologia LED per així reduir el
consum i contribuir a la neutralització de l’emergència climàtica.
La Plaça dels Vents també ha permès resoldre el problema d’accessibilitat que tenien
els veïns i veïnes en aquest encreuament.
D’aquesta manera, s’ha realitzat un vial perimetral que permet dividir l’espai públic de
l’espai privat, de manera que es facilita l’accés als respectius habitatges.

poden participar tots els assistents. L’activitat té un preu

de 5€ i es demana inscripció
prèvia.

Coincidint amb la pluja d’estels coneguda com
Llàgrimes de Sant Llorenç
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COPA CATALUNYA ABSOLUTA
La Rapitenca cau amb el Sant Andreu

UN NOU ANY AMB
TRETS I BOMBES
Últim article d’aquesta Temporada. Toca fer balanç. Molts
encerts amb els meus pronòstics. Pel que fa al Tortosa vaig
avisar de la seva crisi abans
de començar la temporada.
Encerts d’ascensos de la
Rapitenca i el Catalònia. Com
també de la segona catalana
quan vaig dir que no pujaria ni
un equip ebrenc. Així mateix,
vaig avançar que marxaria
Teixidó. Els que em segueixen
fa moltes temporades veuen
que els meus encerts són al 80
per cent, però no tinc ni un secret, només treball i treball. Ha
estat un any molt dur frenètic
i, quan acabava la lliga, a preparar els fitxatges i després les
anàlisis d’equips. No sé d’on
trec tanta energia i capacitat
de treball per poder gestionar
la meva vida privada, el meu
entrenament, el running, el
meu llibre de cinema (porto
dos anys i mig i ja tinc 39.000
pel·lícules) i també escriure
cada setmana a Més Ebre. Sóc
com un rellotge, em sorprenc
a mi mateix cada setmana,
cada temporada i no m’avorreixo. Gràcies a Michel Viñas
per confiar en mi i a Josep
Carbonell per la seva aportació
al futbol ebrenc. Som els tres
mini genis lluitant cada setmana des de les nostres trinxeres.
Sempre hi ha trets, bombes...
vostès no s’assabenten però
nosaltres sí, forma part de
l’ofici. Bones vacances a tots.

www.mesebre.cat

BENASSAL
Tanquem avui una altra temporada. Per tant, és moment
d’agrair a tota la gent que
fa possible el Més Ebre. Els
caps de premsa, els companys
d’ebredigital, de La Plana
Ràdio i de La Cala Ràdio i, en
general, tots els que contribueixen cada setmana. No puc
oblidar la feina dels companys
de l’Agència Catalana de Notícies que faciliten enormement
la labor informativa. En clau
esportiva, directius, entrenadors que sempre esteu a prop
per col.laborar amb el ‘diariet’
ebrenc. Gràcies també per
tots els que ajudeu amb el repartiment. En sou uns quants.
I a molts llocs. I a la gent
Més Ebre, Isabel i Jesús. Així
mateix tots els agraïments
per al mestre Celma. Recordar
també a Jaume que tot ho fa
fàcil amb el transport dels
diaris, les matinades dels
divendres. El més carinyós
agraïment a col.laboradors/es
i als fidels lectors/es que cada
divendres ens esteu esperant.
Mil gràcies. Ara sí, marxo a
Benassal. A descansar. Fins al
setembre!

Ian Arques renova
amb el Catllar
El jove jugador de Sant Jaume Ian Arques ha estat entrenant, en el que portem de
la pretemporada, amb el filial
del Nàstic, la Pobla de Mafumet. No obstant, seguirà amb
el Catllar, equip de la Primera
catalana, en el que ha jugat les
darreres campanyes, sent un
jugador important en el conjunt que entrena el mister tarragoní Àlex González.
Durant la propera temporada,
està previst que el jugador de
Sant Jaume faci un entrenament a la setmana amb el filial
del Nàstic qui, d’esta forma, li
podrà efectuar un seguiment.

La Rapitenca va jugar dimecres,
a la Devesa, contra el Sant Andreu, l’eliminatòria de la Copa
Catalunya absoluta. El resultat
final 0-3.
El mister de l’equip rapitenc, Albert Company ‘Beto’, manifestava que “el partit ens va anar bé
per veure el nivell dels equips
Top de Tercera. El Sant Andreu
té una plantilla per pujar sí o sí
a Segona RFEF. I natros venim
de Primera catalana. Hi ha diferència. Però, com he dit, ens va
anar bé per comprovar el ritme i
la qualitat d’estos equips amb els
quals haurem d’enfrontar-nos a
la lliga i contra els qui haurem
d’intentar puntuar. Així i totm
l’equip es va buidar i va fer el que
havíem dit que intentariem fer.
Ens va faltar una mica més d’arribada a la seua àrea, tenir més
pilota i més capacitat de poder
combinar. També és cert que
la primera meitat acaba amb el

va ser-ho el segon gol que fou
per una pèrdua nostra arran d’un
llançament de banda a camp
propi. No obstant, és anecdòtic.
Estem en ple procés d’adaptació, i el que hem de fer és créixer
a nivell d’entrenaments i amb els
partits de pretemporada atípics
que com cada any es produeixen en esta època. I poc a poc
anar augmentant el ritme i el nivell de joc i anar-mos acostant a
allò que natros creiem que potser aquest equip, que pot competir sense problemes a la Tercera divisió i que estem segurs
que així ho farà”.
Beto, mister de la Rapitenca.

0-2 però el nostre porter no ha
de fer intervencions perquè no
ens van fer xuts entre pals, excepte les dues accions que van
ser els dos gols. La primera en un
una rematada arran d’un córner,
que va ser evitable, com també

Més informació de la Rapitenca
a la plana 19

Els quatribarrats
van imposar-se per
0-3

37è Trofeu Juvenil Ciutat d’Amposta
Memorial Joan Gil Alonso
Avui divendres i demà dissabte tindrà lloc, a l’estadi Municipal, la 37ena edició del Trofeu Juvenil Ciutat d’Amposta
Memorial Joan Gil Alonso.
Els equips es dividiran en dos
grups. A l’A hi jugaran l’Amposta, el Barça i el Reus. Al
B, la Unió Esportiva Tortosa
Ebre, l’Espanyol i el Nàstic. Els
dos primers de cada grup jugaran les semifinals, dissabte.
Posteriorment es disputarà
la gran final. El Torneig comença avui divendres per la
tarde. A les 19 hores, Amposta-Reus i a les 20 h: UE Tortosa Ebre-Nàstic.
Demà dissabte. 10 hores: Espanyol-UE Tortosa Ebre; a les
11 Barça-Amposta: a les 12
h Espanyol-Nàstic; a les 13
h Barça-Reus. Per la tarde, a
les 17.30 h i a les 18.30 h es
disputaran les semifinals. A les
19.30 hores s’enfrontaran el

Ens ha deixat
Paco Balaguer
La setmana passada, als 72 anys,
ens va deixar Paco Balaguer.
Fou jugador del Tortosa amateur, del Bítem, de l’Ulldecona

tercer classificat de cada grup.
I a les 20.30 serà la final. En
acabar, tindrà lloc l’entrega de
trofeus. La duració dels partits
serà de 45 minuts.
i del Jesús i Maria, entre altres.
També va ser directiu del CD
Tortosa dels anys 80 al 84, amb
Joan Vidal de president, quan
es van assolir els dos ascensos
seguits. Persona carismàtica i
força estimada. Des d’aquestes
línies, el més sentit condol per la
família. Fins sempre, Paco!

Els partits comencen
esta tarde i
continuaran demà

esports
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El Gandesa va enfrontar-se al Barça
juvenil, en els actes del centenari

El Municipal de Gandesa es
va vestir de gala per albergar
el partit entre el primer equip
i el FC Barcelona juvenil A. Un
altres dels actes commemoratius del centenari.
La veritat és que l’escenari va
estar a l’alçada de les circumstàncies, amb la nova gespa
artificial, les remodelades graderies, l’extraordinària presència de públic i la magnifica
tarda van permetre, a més del
gran rival, poder gaudir d’un
gran espectacle futbolístic.
A més de tot plegat, la presència de Saviola al municipal
gandesà va ser un dels atractiu
d’una gran tarde. El Gandesa
va plantar cara i va ser competitiu. Dilla va reduir distàncies
en el marcador a la represa,

aconseguint l’1-2. A darrera
hora, el Barça va fer l’1-3 de-

L’Ebre Escola va disputar el primer
partit, al camp del Riudoms
L’Ebre Escola va jugar el primer partit de la pretemporada, a Riudoms. Segons el
mister, Josep Balart, “a banda de la calor asfixiant que va
fer, vam començar amb poca
intensitat i, a més, dues errades individuals ens van costar dos gols. L’equip, però,
amb els minuts, va anar progressant i va tenir més protagonisme, dominant més
el joc. Es van poder veure
algunes de les coses que ja
hem començat a treballar. A
la represa, vam seguir progressant i Ferran va fer el
2-1. Vam tenir llavors diverses oportunitats com un travesser. Amb els minuts vam

El Móra la Nova celebra
el 50è aniversari
El Móra la Nova va celebrar els
50 anys del club com a entitat registrada a la Federació. I,
dins de la Festa major, va disputar un partit contra el Nàstic.
Ambrós, tècnic del Móra la
Nova, d’entrada, agraïa al Nàstic “la predisposició per venir a
jugar el partit commemoratiu
de l’aniversari”.
Pel que a la confrontació, el
mister admetia que “com és
lògic, va haver-hi molta diferència de nivell. A més, nosaltres portàvem només dos dies
d’entrenament, que vam ferlos de cara al partit contra el
Nàstic, perquè encara no hem
començat la pretemporada.
Malgrat tot, els primers 15-20
minuts vam aguantar bé. Però,
davant d’un rival de categories
superiors, quan vam cometre
errors, amb pèrdues de pilota, aquestes ens van penalitzar
perquè el rival va aprofitar-les.
Així vam arribar amb un 0-3
al descans. Malgrat això, les

aNUNCI FOTOS que te
dije
2x2

acusar el cansament i és que
vam anar amb 10 baixes.
També estàvem abocats i,
ja al final, en una contra, en
la que vam ser tous, ens van
fer el 3-1”. Balart afegia que
“poc a poc hem d’anar agafant sensacions i millorant.
Pel proper partit, contra el
Vilaseca, recuperarem gent
i ja haurem fet més sessions
de preparació”.
El Vilaseca, que l’entrena
Pasquale, exmister de l’Ampolla, visitarà demà dissabte
el municipal Josep Otero (18
h). Balart considera que “és
un equip que s’ha reforçat
molt bé, amb jugadors experimentats a la categoria”.
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sensacions eren bones, amb la
conclusió clara de que, quan
falles, un equip gran com el
Nàstic et mata. A la segona
meitat, les diferències encara
van ser moltes més, entre que
havíem fet pocs entrenaments
i també les baixes que teníem,
només disposant de 16 jugadors, contra un rival superior i
que portava molta gent de refresc. El resultat final ja va ser
el de menys. L’important va ser
la celebració del club, dins de
la Festa Major, disputant un
partit contra un rival de Segona divisió”. El Móra la Nova
començarà la pretemporada el
dia 16 d’agost.

Diumenge 28 d’agost, 49è
Torneig Mariano Toha

finitiu.
(Facebook CF Gandesa)

La JE Flix rebrà el
juvenil de l’Espanyol

El juvenil de l’Espanyol jugarà
dilluns dia 15 (18h) a la Ventonella de Flix en el partit de
Festes Majors i que servirà de
presentació del primer equip
flixanco.

El diumenge 28 d’agost, a l’estadi Municipal Josep Otero, de
Tortosa, tindrà lloc una nova edició del clàssic de la pretemporada a les Terres de l’Ebre, el Mariano Toha. En aquesta, la 49
ena, hi jugaran el Tortosa i l’Aldeana, i la Rapitenca i el conjunt
amfitrió, la UE Remolins Bïtem.
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100 ANYS

El Club Esportiu Benissanet està de
celebració amb motiu del seu centenari
El Club Esportiu Benissanet és
un altre dels clubs centenaris.
Els dies 2 i 3 de setembre es
preveu la celebració dels 100
anys, amb actes commemoratius. Tot plegat, el club està
força il·lusionat amb esta fita
tan important. Una entitat modesta però que, a còpia de treball i molta implicació, segueix
avançant amb força i amb sentiment. Parlem amb el president Quico Sarroca.
Pregunta: Recta final als
preparatius per als actes
commemoratius del centenari. Teniu ja previsió d’activitats o encara els esteu
acabant d’enllestir?
Resposta: Ja tenim les activitats bastant definides, a falta
de petits detalls.
P: És molt meritori arribar
als 100 anys. Molta il·lusió.
R: Està clar que és una fita
molt important per un club tan
petit com el nostre; per això
la junta treballem amb molta il·lusió i també nervis per a
fer-ho el millor possible, ja que
considerem que és un esdeveniment que implica a tota la
població.
P: El CE Benissanet és un
club modest però molt patriòtic. I el futbol a Benissanet sempre s’ha viscut amb
orgull. Arribar als 100 anys
és un premi per molta gent
que durant molts anys s’hi
ha entregat per tirar-lo endavant. És així?
R: Sí, com ja saps al poble som
molt del nostre poble, i un organisme com és el futbol, no

R: Esperem que aquest any sigui
el de la consolidació a la categoria, perquè ja fa dos anys que estem lluitant a la zona baixa; per
aquest motiu estem intentant
mantindré el bloc que teníem,
però incorporant algun jugador
per a que sigui una plantilla més

Quico Sarroca, president del club:
“és una fita molt important per un club
tan petit com el nostre”
ACTES PREVISTOS

queda exempt d’aquest fet. La
prioritat del nostre club és fer
una plantilla amb el màxim de
jugadors locals que puguem
tindre, per així quan ve la gent
al camp pugui sentir-se part
del club, ja que pot conèixer la
majoria de jugadors. I com bé
dius, el centenari és resultat del
treball de molta gent, amb gent
que, en alguns casos, ja no està
entre natros i a la que en un
moment així, hem de recordar.
P: Celebrar un centenari
sempre uneix un poble. A

Benissanet no serà una excepció?
R: Estem intentant recollir el
màxim de fotos i articles relacionats amb el club i això suposa que la gent del poble s’ha de
bolcar, per remenar el baül dels
records. I d’aquesta forma està
sent, hi ha predisposició per a
col.laborar.
P: I per la temporada vinent
a la Tercera catalana, en any
de centenari, s’ha de seguir
lluitant per continuar fent
història?

El proper 28 d’agost, I Memorial
Solidari Mestre Torres
El diumenge 28 d’agost tindrà lloc la primera edició del
torneig de futbol Memorial
Solidari Mestre Torres amb
l’objectiu de captar fons per
a la lluita contra la malaltia de
l’Alzheimer. Una competició
que disputaran el Club Deportiu La Cava, la Unió Deportiva
Jesús i Maria, el Club de Futbol
Camarles i el Club de Futbol
l’Ampolla
L’Associació Projecte Mestre
Torres té com a finalitat fo-

àmplia i no anéssim amb el
patiment d’estar sense fitxes,
segons quin partit. Sabem de
les nostres possibilitats i treballarem per no patir. És un
any especial i seguir a Tercera
catalana és molt satisfactori i
aquest seria l’objectiu.

mentar i conscienciar a la població sobre la malaltia de l’Alzheimer i afavorir la investigació.
En aquest sentit, el representant
de l’entitat, Josep Maria Torres,
ha destacat que “aquest torneig
esdevindrà el primer esdeveniment benèfic que impulsarem
amb la finalitat de recaptar fons
contra aquesta malaltia”.
La primera edició d’aquest torneig es jugarà a les instal·lacions
esportives Josep Maria Torres,
i s’anirà alternant, any rere any,

amb les instal·lacions esportives
del Camp Nou.

Els beneficis de
la jornada aniran
destinats a la
investigació sobre la
malaltia de
l’Alzheimer

El divendres dia 2 de setembre
s’inaugurà l’exposició del centenari a la Sala del Casal. Els
horaris seran: divendres de 22 a
les 00 hores. I dissabte de les 10
a les 13 hores.
Pel dissabte dia 3, a les 11.30
hores, al Camp Municipal d’Esports “Albert Todó”, partit històrics del CE Benissanet entre exjugadors del club. A la mitja part
i fins acabar, vermut electrònic
al bar del camp de futbol.
A les 18 hores, partit commemoratiu entre el CE Benissanet

i el FC Ascó.
El mateix dissabte, a les 22
hores, sopar del centenari a
la Pista Poliesportiva. Preu: 15
euros.
Punts de venda: Bar Solé, Bar
Casal, Bar Els 7 Gats, Fleca
Musol, Llibreria Núria o per
transferència al CE Benissanet
(ES20 0186 0017 1305 0945
6638).
En acabar, 23.59 hores, Festa
del Centenari (pròximament la
junta organitzadora dels actes
passarà més informació).

esports
LA RAPITENCA,
REPRESENTANT
EBRENC A
3A RFEF
La Rapitenca serà l’equip més representatiu
del territori ebrenc en la temporada 22/23.
Jugarà a Tercera divisió, ara també coneguda
com Tercera Federació. És el segon club de la
província, tenint en compte que la Pobla és el
filial del Nàstic.
Parlem amb Fernando Garcia, president del
club.
Pregunta: La Rapitenca serà el club capdavanter del futbol ebrenc la campanya
propera. Un repte que il.lusiona?
FG: Sí, és així. Sobre tot molta il.lusió. Som
conscients que és una categoria molt dura,
amb grans equips. D’entrada, el nostre propòsit és salvar-nos, considerant que en baixen 3 i poden haver-hi compensacions.
P: D’esta forma, únic objectiu esportiu és
la permanència?
FG: Sí, no serà fàcil però creiem que hi ha
plantilla per poder assolir-ho, amb una àmplia base de jugadors locals i amb els reforços
que, a través de la secretaria tècnica, hem fet.
Tot plegat amb un entrenador experimentat a
la categoria, com és el cas de Beto.
P: La temporada passada va acabar amb
dificultats econòmiques. La temporada
vinent hi haurà més despesa. També més
ingressos?
FG: La temporada passada vam assumir una
despesa que no estava al pressupost però a
hores d’ara el que podem dir és que el club
està del tot ben sanejat. Pel que fa la propera
campanya, és lògic que el pressupost sigue
més alt. L’equip passa a tenir un estatus semiprofessional. Però també tindrem més ingressos. Cal destacar la campanya de captació de socis a través de la qual volem arribar
als 700. I també les empreses que col.laboren
de la Ràpita i del territori, a més de l’Ajuntament que sempre ens fa costat.
P: A finals de la temporada passada van
dimitir dos vicepresidents. Com ha quedat la junta a hores d’ara?.
FG: S’ha incorporat una directiva i tres directius més. Som 10 persones a la junta i el que
hem fet és estructurar el club en unes àrees
i cadascú té la seua parcel.la per treballar. Hi
ha un bon equip directiu i estem molt satisfets. Il.lusionats.
P: Dimecres, a la Devesa, es va disputar
el primer partit de pretemporada, en la
Copa, contra el Sant Andreu (0-3).
FG: Sí, creiem que el partit no és una referència per valorar les possibilitats de l’equip. Ens
vam enfrontar a un gran rival, dels millors de
la categoria, i que, a més, estava més rodat.
Ells ja havien jugat fins a quatre partits mentre que per nosaltres era el primer. Ens van
superar i el resultat fou just tenint en compte
que ells van generar més ocasions, fins i tot
Dan va aturar un penal. Nosaltres en vam tenir una, a través de Pachu. Penso que per a
poder tenir una referència de l’equip, aquesta
serà el dia del partit de Copa amateur contra
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3A DIVISIÓ. RÀNQUING 16 EQUIPS ACTUALS
PROVINCIA R A N Q U I N G
TEMP. A 3D
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
TARRAGONA
BARCELONA
GIRONA
BARCELONA
BARCELONA
GIRONA
BARCELONA

1
2
10
14
26
27
28
34
35
38
41
47
57
67
83
100

EQUIP

TEMP A
1D

EUROPA
SANT ANDREU
BADALONA
VILAFRANCA
GRAMANET
HOSPITALET
CASTELLDEFELS
VILASSAR MAR
POBLA
RAPITENCA
CERDANYOLA V
PERELADA
MONTAÑESA
S CRISTOBAL
GIRONA B
TONA

3

TEMP A
2 DIV B

TEMP A
3D

TEMP A
1C

TEMP A
PREF

5
12
14

1
18
17

3

17
30

59
49
36
32
23
22
20
16
15
14
13
12
9
6
3
1

18
7
10
40
21
10
4
21
6
11
16
10
18
24
10
1

3
1
6
2
2
17
5
5
19
25
1
16
18
5
6

TEMP A
2D

1
1
2

TEMP A
2C

2
1
4
5
8
16
23
5
2
1
9

TOTAL

347
372
344
264
245
291
130
143
99
143
178
95
124
133
52
28

3A DIVISIÓ. EQUIPS AMB MÉS PARTICIPACIONS
PROVINCIA FUNDACIÓ
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
GIRONA
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
LLEIDA
GIRONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
GIRONA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
BARCELONA
GIRONA

1907
1911
1917
1913
1911
1921
1908
1909
1907
1903
1919
1922
1912
1904
1945
1922
1922
1917
1915
1919
1914
1922
1914
1923
1913

EQUIP

TEMP A
1D

EUROPA
SANT ANDREU
REUS
GRANOLLERS
TERRASA
GIRONA
TORTOSA
JÚPITER
MANRESA
BADALONA
IGUALADA
GAVÀ
MATARÓ
VILAFRANCA
BALAGUER
OLOT
SANTS
MARTINENC
SANTBOIÀ
FIGUERES
MANLLEU
HORTA
NÀSTIC
VIC
BANYOLES

3

TEMP A
2 DIV B

TEMP A
3D

TEMP A
1C

5
12
3
1
15
24

1
18
9

1

1
1
17

59
49
48
47
45
45
44
42
40
36
35
33
33
32
31
30
30
30
29
28
28
28
27
25
25

18
7
18
28
2
4
22
28
34
10
26
14
23
40
16
23
33
22
29
22
12
38
1
39
23

TEMP A
2D

3

14

19
12

8
4

7

4

7

17
8

23

26

TEMP A
PREF
3
1
6
2
2
17
5
5
19
25
1
16
18
5
6

TEMP A
2C

1

9
4
3

2
11
2
3
7
1
6
1
1

4

TOTAL
347
372
309
291
372
418
259
281
278
344
250
232
256
264
203
247
256
234
225
309
222
253
419
253
197

Sistema de puntuació (els totals). Primera divisió (8 punts); Segona (7); Segona B (6); Tercera Divisió (5): 1a Catalana
(5); Preferent (5); Primera Regional (3); Segona Regional (2); Tercera Regional (1). Apareixen els 25 clubs amb més
participacions a la categoria.
el Tona, el 27 d’agost, també a casa. Ja portarem uns partits de preparació i unes setmanes
d’entrenament.
Pretemporada
La Rapitenca, dins de la pretemporada, visitarà
demà dissabte la Pobla de Mafumet (18.45 h).
El dijous dia 18 jugarà a Vinaròs i el dissabte 20
disputarà el Torneig Ciutat de l’Ampolla. El 24
d’agost farà la presentació oficial, a casa, contra
el Tortosa. El dissabte 27 rebrà el Tona i el diumenge 28 jugarà el Mariano Toha, en la segona
semifinal, contra l’equip amfitrió, la UE Remolins-Bítem.
L’inici de lliga serà el dia 11 de setembre, a la
Devesa, contra el Cerdanyola.

Fernando Garcia:
“som conscients de
la dificultat de la
categoria i per això
el nostre objectiu,
d’entrada, és la
permanència”
Fernando Garcia, president de la Rapitenca.
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PRIMERA CATALANA. DOS EQUIPS DE LA PROVÍNCIA PODEN ASCENDIR
Una de les temporades més
atractives de les últimes
campanyes pels 5 ascensos
que hi haurà aquesta temporada; el campió ascendeix
a la tercera divisió i els classificats del lloc dos al cinquè
pujaran a la nova categoria
que neixerà, la Súperlliga que
estarà entre la tercera divisió
i la primera catalana i també
podria ascendir el sisè, els
dos sisens amb més punts
dels tres grups de primera
catalana, faran una eliminatòria per a una sola plaça a
Súperlliga.
Aquest any a la nostra zona
només tenim un representant, un FC Ascó que sempre que ha estat en aquesta
ha estat per aspirar a l’ascens
mentre que ara la permanència serà un èxit, ja que la baixa
de pressupost és important.
Si l’any passat hi havia tres
equips de la província i se
n’han quedat dos, per l’ascens de la Rapitenca, aquest
any estem d’enhorabona perquè n’hi ha cinc: Valls i Catllar

de la temporada passada, Ascó
que va baixar de Tercera, i els
ascensors Reus-Reddis i Cambrils Unió. Aquest darrer va
estar fa quatre temporades en
aquesta categoria, però l’aventura va durar només un any.
Els ha tocat mitja loteria a
aquest grup ja que dels cinc
descendits de tercera divisió
només un ha parat a aquest
grup, a més hi ha sis equips ascendits de segona catalana, els
dos de Tarragona ressenyats,
Sarrià, Europa B, Molins de Rei
i Prat B.
Dos equips són candidats clars
a l’ascens, han estat a tercera
divisió, Santboià fa 4 campanyes, i Santfeliuenc fa dos. I
els altres candidats podrien
ser Reus-Reddis que ha fet un
equip per recuperar la plaça
del Reus desaparegut, Valls
que any passat va fer una gran
temporada i s’ha reforçat molt
bé, després d’estar una temporada en tercera divisió, i els
altres dos Viladecans tercer la
passada campanya i Vilanova,
cinquè.

ELS EQUIPS

TEMPORADA

PRONÒSTIC

FAVORITS A L’ASCENS

REUS, SANTFELIUENC I SANTBOIÀ

ALTRES CANDIDATS

VILANOVA, VALLS I VILADECANS

MEITAT TAULA

CAN VIDALET I SANT JUST

SE SALVARAN

CAMBRILS, CATLLAR I
MARTORELL

LA INCÒGNITA

ASCÓ

PER AL DESCENS

EQUIP
ASCÓ
VALLS
MARTORELL
EL CATLLAR
VILADECANS
SAN JUST
CAMBRILS U
REUS/REDDIS
EUROPA B
PRAT B
MOLINS
SANFELIUENC
SANTBOIÀ
SARRIÀ
CAN VIDALET
VILANOVA

JOSÉ MARIA FERRÉ
MANEL CAZORLA
JAVI CUESTA
ÀLEX GONZÀLEZ
ALBERTO TRIGUERO
JOSÉ ROMERO
JESÚS BENITO
MARC CARRASCO
MIGUEL MOTOSO
ELOI MARTINEZ
ANDRÉS GONZALEZ
RAUL DEL AMO
J ANDRÉS VARGAS
CÉSAR DE POZO
XAVIER VILAGUT

EQUIPS
EBRENCS

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

PRAT B, EUROPA B, SARRIÀ I
MOLINS DE REI

ENTRENADOR

Un any que no hi haurà cap
equip de la província de Lleida
en estar enclavats amb equips
de la província de Barcelona. Aquesta categoria és molt
competida, només cal veure la
igualtat que hi ha.
Ascendir a la categoria superior no és rendible per a gairebé cap equip ebrenc, només
la Rapitenca ha pogut pujar a
Tercera. Va ascendir el Tortosa
però només va durar un any. El
Gandesa va debutar però no va
poder competir perquè no era
possible pel covid. I el Jesús i
Maria, anys enrere, en plena
competició va renunciar i no
va acabar la temporada.
En 11 campanyes on quatre
equips ebrencs van optar per
l’ascens, només un va triomfar, un altre va durar un any i
dos no van poder, per diferents
motius, acabar el campionat.
En este sentit, els equips de
Tarragona guanyen per golejada: Valls, Catllar, Reddis, Cambrils Unió, Vilaseca, Morell,
Torredembarra, Morell, Reddis
i Torreforta van pujar i almenys

José Ma. Ferré és el mister de l’Ascó.

es van mantenir dues campanyes.
Crec que aquesta temporada
podrien ascendir Reus-Reddis i Valls i amb poc de sort no
baixarà l’Ascó a la segona catalana i ja són tres campanyes
que cap equip baixa de la província i el quart és possible.

DESCENSOS
TARRAGONA

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Ascó, Catllar, Valls, Reus-Reddis i Cambrils Unió
Rapitenca, Valls i Catllar
Ascó, Catllar i Rapitenca
Valls, Ascó i el Catllar
Rapitenca i Cambrils Unió
Tortosa, Valls i Rapitenca
Rapitenca, Reus B , Vilaseca, Morell i J i Maria
Rapitenca, Vilaseca, Catllar, Reddis, Torredembarra i Amposta
Catllar, Rapitenca, Reddis, Amposta i Torreforta
Torreforta, Torredembarra, Catllar, Amposta i Jesús i Maria
Ascó, Amposta, Torreforta, Torredembarra, Reddis, Valls i Morell
Rapitenca, Reddis, Ascó, Tortosa, Torreforta i Valls

2
2
2
4
1
1
3
1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

8
1C
3C
2C
3

1
2C
3C
10
2

3D
2C
2C
3
11

2C
14

2C
2C

2C
6
2C
2C
3C
3D
2
2C
2C
12

3D
2C
3C
10
10
3C
3C
15
2C
3C
3C
3D
3
2C
2C
4

3D
2C
2C
2C
9
2C
2C
2C
2C
2C
2C
3D
1
2C
2C
14

3D
1C
2C
3C
4
2C
2C
2C
2C
2C
2C
3D
3D
2C
3
2C

3D
2C
2C
2C
4
2C
16
2C
2C
2C
2C
3D
3D
2C
10
7

3D
1C
13
18
12
5
2C
2C
2C
2C
2C
3D
3
2C
15
19

19
3D
10
9
6
5
2C
2C
2C
3C
3C
3D
7
2C
2
2

3D
4
10
7
3
3
2C
2C
2C
2C
2C
4
6
2C
8
5

3D
3D

2C
10

2C
9

El numèric vol dir la classificació quan han jugat a Primera catalana.

L’Ascó és el representant
ebrenc en la categoria,
aquesta temporada

EQUIPS DE LA PROVÍNCIA A LA PRIMERA CATALANA

13

2
3D

El campió de Primera
catalana ascendeix a la
tercera divisió i els
classificats del segon
al cinquè lloc pujaran a
la nova categoria que
neixerà, la Súperlliga que
estarà entre la tercera
divisió i la primera
catalana.
I també podria ascendir
el sisè; els dos sisens amb
més punts dels tres grups
de primera catalana,
faran una eliminatòria
per a una sola plaça

PUNTUACIÓ FINAL EQUIPS TARRAGONINS A 1A CATALANA
DARRERES 10 TEMPORADES
22

21

RAPITENCA

336 57

29

VALLS

190 45

ASCÓ

186

AMPOSTA

167

REDDIS

166

EL CATLLAR

163 39

TORREFORTA

153

P

20

19

18

17

16

15

29

48

47

47

54

45
32

3

24

31

12

TORREDEMBARRA 135
VILASECA

121

MORELL

106

JESÚS I MARIA

81

CAMBRILS U

29

33

39

13

33

43

76

47

72

27

47

51

31

48

36

51

3

63
19

39

36

29

49

38

71

30

49

5
S.P 48
29
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JE FLIX

PLANTILLA
P FITXATGE/ANYS AL CLUB

NOVA ETAPA
És dels equips amb més participació
a la tercera catalana, 53 temporades
de les 64 en competició oficial. És
l’equip número 1 del futbol ebrenc a
mantenir un entrenador fins al final de
temporada. En les últimes 20 temporades, els cessaments de misters han
estat mínims. Després de dues etapes,
se’n va anar el mister Lizaso que va
deixar empremta. Ha fitxat pel Pinell.
Nova aposta, per un mister jove, Albert Saltor, 38 anys, i que va ser jugador del Flix. Segueix tot el bloc i hi ha
hagut poques baixes de l’equip bàsic;
la més destacada Marçal Masip que
ha anat al Móra la Nova. Equip que a
les últimes campanyes està quedant a
meitat taula i que no tindrà problema
per a mantenir la categoria amb comoditat i superar fins i tot la novena
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CA
3 CAT
4 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

9
14
9
7
1
17
2
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

9/4
5
2
6
7
6
9

plaça. De moment només dues altes,
la plantilla no està tancada.
2A CAT
3

3A CAT
53

4A CAT
5

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

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

5
PERELLÓ B
SALOU
10
PERELLÓ B
PERELLÓ B
PERELLÓ B
PERELLÓ B
PERELLÓ B
AMETLLA
PERELLÓ B
2
PERELLÓ B
PERELLÓ B
AMETLLA
GINESTAR
JUVENIL
PERELLÓ B
PERELLÓ B
VENDRELL
PERELLÓ B
AMETLLA

JUGADOR

NÉSTOR VILA
ÀLEX LLAÓ
ELVIS MACHIN
DAVID FLOX
FRAN PIÑOL
BILAL BELGUENANI
JOEL PALLARÉS
MIQUEL BRULL
JOAN SABATÉ
AMADOR VOCES
LLUC GILABERT
ARNAU PALLARÉS
JORDI BOYER
LUIS BLASCO
ALEX IONITA
ENRIC SENTIS
CARLOS ESPINOSA
RUBEN BLASCO
SEBASTIAN RUSO
URI LAVELLLA
JORDI PALLARÉS
LUIS GARCIA

millors. La cóvid li va passar factura en
baixar de 1500 socis als 700 en estar
vinculat ball i futbol. Però es refarà.

3A DIV 1 CAT/PRE

PERE MARTI
ALBERT MAURI
MÒNICA LLAMBRICH
MÒNICA LLAMBRICH
MÒNICA LLAMBRICH
JOAN MAURI/MÒNICA
JORDI LABÒRIA
JORDI LABÒRIA
JOSEP CASANOVA

2A CAT
5

3A CAT
43

MOLINOS
DAVID BURGOS/
TEIXIDÓ
TEIXIDÓ
MOLINOS
MOLINOS
MOLINOS/NARCÍS
NARCIS LABÒRIA
NARCIS LABÓRIA

DIARI MÉS EBRE • divendres 12 d’agost / 2022

CD BENISSANET PLANTILLA

4A CAT
1

21

P FITXATGE/ANYS AL CLUB

A PER UN ALTRE MIRACLE
De ser un equip clàssic de 4 catalana
on quedava la 2015/16 el catorzè, a
fer el gran salt la temporada 2019/20
quan va ascendir a la tercera catalana i que l’any passat contra pronòstic
va salvar-la. I ara espera seguir amb la
proesa. Un dels èxits d’aquest equip
és tenir un golejador com Carlos Figueroa que va marcar la meitat dels
gols del seu equip. Repeteix el seu
mister, Ramon, i esperem que pugui
seguir tota la temporada ja que des
del 2012 només Xavi Pérez ha estat
dues temporades seguides. No tenen
tancada la plantilla i s’esperen fitxatges. Destacar que 13 jugadors són de
la població. Destacar també el fitxatge de Soriano que donarà més fortalesa a la davantera. El modest club de
la Ribera es manté gràcies al treball i
A la dreta, anys a cada categoria. Baix, presidents
i tècnics darreres temporades, i les categories en
les que ha jugat els últims anys. I classificació.

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

ALBERT SALTOR
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
MANEL LANDA
NARCIS LABÒRIA
NARCIS LABÒRIA
RIUS/OLEGUER
RIUS
RIUS

PLANTILLA

Han fet 5 bons fitxatges i un top: Uri
Lavella que va marcar 42 gols amb el
Vendrell i ha fet 382 gols en els anys
que juga a futbol. Faran bona campanya, amb l’objectiu de que l’afició
torne a la Vinyeta. Baixes: Andreu
(Gandesa), Didac (Aldeana), Eric (Camarles) i Tomàs Franch (Amposta).
Menys els nous fitxatges, tots són del
poble. Aquest club ha viscut una terratrèmol en els darrers mesos, però
tirarà avant, ara a la Tercera catalana
després de dos anys a segona. I i torna a la seva categoria mare que és on
gairebé ha estat tota la història. Fer
un filial va ser un gran encert i gràcies a ell es pot començar una nova
etapa amb la unió del primer equip i
el quarta. El Perelló és poble de futbol i estic segur que vindran temps
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.

JUGADOR

ADRIAN MARTOS
MARC ANDREU
DANI MISUT
PERE JORDÀ
PERE MARTÍNEZ
ARNAU DE LA PRADA
CARLOS GARCIA
MARC MARTINEZ
ANDREU MARTÍ
ENRIC BLANC
GERARD ANGUERA
JOHAN PÉREZ
NACHO AROCA
RUBEN BARCELÓ
SERGI ANGUERA
JESÚS ROMAN
ARNAU PRUNERA
CRISTIAN RUIZ
JAN MIQUEL LIEBANA
JORDI SONET
LLUIS LANSAC
HENRY MOLINA

2
5
2
5
7
3
2
2
4
5
2
4
6
2
2
BALAFIA
3
2
2
4
2
BENAVENT

ALBERT ALBERICH
ALBERT ALBERICH
ALBERT ALBERICH
ALBERT ALBERICH
JOAN MANI
JOAN MANI
JOAN MANI
JOAN MANI
JOAN MANI

TORNAR A COMENÇAR

3
2
2
2
3
3
3
3
3

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

3A DIV 1 CAT/PRE
3

CE PERELLÓ

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

BY JOAQUIN CELMA

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

13
16
4
13
16
13
14
8
10

2A CAT

3A CAT 4A CAT
16
33

RAMON GRAU
ROBERT/RAMON GRAU
GINÉS GONZÁLEZ/PIQUÉ
GINÉS GONZÁLEZ
XAVI PÉREZ
XAVI PÉREZ
XAVI SOLÉ/SARA
CURTO
PEPO
BARRU

PLANTILLA

Quin millor regal per al centenari d’un
club que un ascens que li permet per
primera vegada militar a la tercera
catalana. Equip clàssic de 4a que va
començar a competir oficalment el
1973 i ha tingut tres períodes sense
futbol. Porten progressant des de fa
diverses campanyes, quan el club s’ha
consolidat, acabant classificat, 12, 8, 4
i la passada lliga el tercer lloc. Es retira
el crack Jota i arriba com a nou míster Sergio Ruiz que penja les botes i
debuta com a tècnic. Una altra baixa
important Ángel Sánchez que torna al
seu poble, Godall. És l’únic equip de
la tercera catalana que juga a casa a
les 12, hora del vermut. Els jugadors
no cobren. Única meta és mantenir
categoria i gaudir. Patiran i gaudiran.
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.

3
4
8
8
12
10
12
15
15
16

1 CAT/PRE

QUICO SARROCA
QUICO SARROCA
QUICO SARROCA
QUICO SARROCA
QUICO SARROCA
QUICO SARROCA
TONYI SANCHEZ
TONYI SANCHEZ
TONYI SANCHEZ
CARLOS TERRONES

CLUB CENTENARI. ESTRENA CATEGORIA

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

JOSE LUIS GALLEGO
5
DAOUR NDIAYE
2
ALBERT VIDAL
6
ANDREU ROCAMORA
5
ARNAU VAQUÉ
2
JOAN VERNET
6
JORDI MIRO
4
RICARD MARTI
OLIMPIC
ARNAU CALANDA
OLIMPIC
MIGUEL GONZALEZ
6
GERARD CAMPOS
2
DAVID FERRE
2
MARC PALOMAR
4
JOAQUIN RIPOLL
3
CARLOS FIGUEROA
3
IGNASI VERNET
6
JACOB PAPASEIT
2
JOAN MIRO
2
JAUME SORIANO
MÓRA EBRE FS
RICARD TREIG
5

la il.lusió del president i la junta. Enguany celebren el centenari.

3A DIV

FC XERTA

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

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

JUGADOR

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

GUILLEM FOLQUÉ
4
JORDI SOLÉ
6
ARTUR DOLIU
2
GERARD ALEGRE
3
JOAN DOLIU
2
JOAQUIN MORALES
6
JORDI CHAVARRIA
6
JORDI CID
12
MARC CID
4
XAVI HURTADO
3
FRAN JULVE
2
ROGER MESTRES
4
JONATHAN ANDREU
2
ALEIX MOLA
TORTOSA B
MANEL VENTURA
CATALÒNIA
ÀNGEL GARCIA
12
GASPAR BAYARRI
6
ORIOL FLOREZ
3
TONI CID
8
CRISTIAN ALVAREZ
2
SOUFAINE OUCHANE
GODALL
JOSEP MARTI
6
ROGER MARTI
6
JESÚS I MARIA ZOUHIR OUCHANE

Falten fitxatges.

3A DIV 1 CAT/PRE

JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME
JAUME

LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA
LAFARGA

2A CAT

3A CAT
1

4A CAT
26

SERGIO RUIZ
ZUMAQUERO/JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
JORDI PÉREZ
ERIC BORRÀS/JORDI PÉREZ
ERIC BORRÀS
SISCO MARTÍ
SISCO MARTÍ
SISCO MARTÍ
LAFARGA/JORDI PÉREZ
JORDI SERRAL
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gastronomia

BARQUETES D’ESCALIVADA
AMB BACALLÀ

INGREDIENTS:
• Unes llesquetes de pa
• Escalivada
• Bacallà esqueixat dessalat
• Olivada

PER A L’ESCALIVADA:
• Pebrot vermell
• Pebrot groc (opcional)
• Albergínia
• Ceba
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Pebre

PER A L’OLIVADA:
• 300 g d’olives negres espinyolades
• oli d’oliva verge extra
•s al

PREPARACIÓ:
L’ESCALIVADA:
Per a fer-la, s’han d’escalivar a la
brasa o al forn els ingredients segons llur qualitat: amb més foc per
als pebrots que per a les albergínies. Avui, és costum embolicar-ho
amb paper de plata. Quan tots els
vegetals estan a punt, es pelen i es
posen en un plat gran, assaonats
amb sal, pebre i oli. O en fem el plat
o acompanyament que vulguem.

munt.
Podem sucar les llesques amb
tomàquet. Bon profit i bones vacances!

L’OLIVADA:
Triturem les olives amb 2 dits d’oli.
Provem i salem al gust.
LES BARQUETES:
Tallem unes llesquetes de pa i hi
col·loquem una mica d’escalivada,
el bacallà dessalat i l’olivada al da-

LLOCS DE RECOLLIDA MATERIAL PER HOSPITAL MATERNINFANTIL SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
(Mantes, pastes i raspall de dents, compreses higiene íntima, roba i calçat infantil, ordinadors, bolígrafs...)
Baix Ebre: Més Ebre: c/ Cervantes 13, Tortosa. Telèfon: 610203325 Herraiz Maquinaria I.C.A.: c/ Amposta 46, Tortosa. Telèfon:
977 50 13 00 Farmàcia Gamundi: Av. De Cristòfol Colom 8, Tortosa. Telèfon: 977 50 12 29 Medicina Regenerativa Dr. Jesús
Pérez: Avinguda les Goles de l’Ebre 263, Deltebre. Telèfon:977 482 353
Montsià: Fergarcia: Carretera Santa Bàrbara Km. 21, La Sénia. Telèfon: 977 71 31 12 Natàlia Guart Dessign: Av. del Dr. Ferran 77,
La Ràpita. Telèfon: 638 58 12 03
Terra Alta: Celler Xavier Clua: Vall de St.Isidre 41, Vilalba dels Arcs. Telèfon: 690 641907 Missageria urgent GLS: Avinguda de
Catalunya 44, Gandesa. Telèfon: 977 42 11 33
Barcelona: Teknon: c/ Vilana 12, Sarrià – Sant Gervasi, Barcelona. Telèfon: 643 89 81 09
* Properament informarem d’altres llocs de recollida.
Ingressos o transferències per al projecte:
ES7000810377980001471453 el concepte és: PROJECTE DE SALUT MATERNO-INFANTIL a São Tomé y Príncipe

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

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

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

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

COMPRO

LA SÉNIA
Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal parelles,
consta de menjador amb
sortida balconada, cuina
independent equipada,
lavabo amb dutxa reformat,
hab. doble i hab ind.
661 70 73 83

PER JUBILACIÓ

4x4, vehicles,
ES VENEN
tractors,
PRODUCTES DE
maquinària..., PERRUQUERIA DE
No importa any
TOTA CLASSE,
ni estat
A MEITAT DE PREU
45.000 EUROS Màxima serietat

645 888 266

Pere
686979513

645 888 266
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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.

MARINA
LA RÀPITA

AMPOSTA

RUBIAZA

120

ES LLOGA

Amarre
8 metres
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

641 063 795

AMPOSTA AMPOSTA

VOLS
ANUNCIAR-TE?

5 CHICAS
NUEVAS

Aquest és el teu espai
privilegiat de

CRIS

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA
TE ESPERAMOS
RICO
40 AÑOS

PUBLICITAT
977 279 290

643 636 701 641 53 03 88

comercial@mesebre.cat

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

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

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA
· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Molta energia
creadora i la valentia
emprenedora d’un
projecte, sobretot
amb fills o la parella.
Expresses la teva
rebel·lia i vols manifestar la teva opinió
als altres.

Període de novetats
i vivències fora de la
normalitat habitual.
Vius més connectat amb les teves
necessitats. Notícies
del passat, poden fer
virar el rumb de les
coses.

La inactivitat no et
va i no pares de
cercar coses per fer,
ja sigui intel·lectual
o físicament. Caldrà
paciència amb les
qüestions laborals,
doncs són una mica
confuses.

T’agradaria millorar
la imatge, invertir
en el benestar o fins
i tot fer una escapada al balneari. Et
retrobes amb algun
membre de la família de qui t’havies
desconnectat.

Encara guardes
sentiments profunds
per una persona del
passat a qui t’agradaria tornar a veure.
Dies propicis per
viatjar, amb el Sol en
bon aspecte a Mart
per la Casa IX.

D’aquí al teu aniversari entres en una
etapa de reflexió,
sobretot pel que fa
als sentiments. El
sector més beneit és
el de l’amistat, que
pot donar alguns
bons moments.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Sembla que l’amor
pot estar a un altre
país o bé t’enamores d’una persona
estrangera que és a
prop teu. Per poder
assolir un objectiu
professional, hauràs
de reinventar-te.

Si havies perdut
interès en el coqueteig, algú pot tornar
a fer-te sentir el
desig perdut. Amb
Venus transitant per
Casa VIII, aconsegueixes equilibrar un
tema econòmic.

Si tenies un problema amb la parella,
s’obre un període de
possible reconciliació.
Compte amb estirar
més el braç que la
màniga, poden sorgir
algunes despeses
inesperades.

Trobes persones
oposades a tu amb
les que vius algun
moment tens, però
que col·laboren en
el teu procés evolutiu. Podries mostrar
interès en adoptar
una nova mascota.

Una persona et
sorprendrà positivament i pot haver-hi
atracció física. Tu decideixes si vols viure
un amor d’estiu. Al
sector professional
guanyes punts i ets
més valorat.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
T’espolses la mandra
i et comences a
moure per aconseguir el que vols pel
teu futur. El sector
professional viu una
revifalla. No perdis
la fe i no deixis de
creure en tu.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

METGESSA FORENSE DE LA DIVISIÓ DE TERRES DE L’EBRE
DE L’INSTITUT DE MEDICINA LEGAL
I CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA (IMLCFC)

É

s una de les primeres
persones a ser cridada en
cas de mort sospitosa.
És traca del metge/metgessa forense, un personatge molt conegut pels amants dels thrillers i les
investigacions criminals. Aquesta
figura de metge/metgessa, complementada amb la formació en
medicina legal i forense, té la delicada tasca d’aclarir les causes de
la mort mitjançant la realització
de diferents exàmens i anàlisis,
però no solament aquesta professió fa parlar els morts, sinó que
en la majoria dels casos examinen
a persones vives que hagin patit
violència física, psíquica o sexual.
Avui parlem amb Rosa Cabús Grangé, llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat
de Barcelona i membre del cos
nacional de metges forenses del
Ministeri de Justícia. Enguany, la
Dra. Rosa Cabús Grangé, serà la
pregonera de les Festes Majors
d’Ulldecona
Ser metgessa forense és més
una elecció que una vocació?
Francament, crec que va ser cosa
de l’atzar; no m’ho havia plantejat mai. L’assignatura de medicina
legal i toxicologia, la vaig cursar
a 6è de medicina i un matí en finalitzar la classe, el catedràtic de
medicina legal, Dr. Gené, em va
comentar que hi havia aquesta sortida professional, a la qual
s’accedia després de dur a terme
un concurs-oposició d’àmbit nacional. Ell mateix, em va facilitar el
telèfon de la meva preparadora,
la Dra. Puig Bausili amb qui vaig
contactar un cop finalitzada la llicenciatura.
I després de tants anys d’estudis,
empren unes oposicions.
Sí, i la Dra. Puig va ser una “amiga”
clau. Sense el suport emocional
que em va brindar la meva preparadora, penso que no ho haguera aconseguit. El dia a dia d’una
opositora és dur; estàs sola, t’aïlles
del teu entorn, dediques les hores
a l’estudi, i només et relaciones
amb la família i la preparadora. En
resum, si aproves fantàstic, en cas
contrari, moltes persones cauen
en un pou, fruit d’una frustració
difícil de gestionar.
La medicina forense no només
es limita a la sala d’autòpsies.

Efectivament, la major part de la
nostra activitat professional la desenvolupem en el servei de clínica
medicoforense, on duem a terme
gran quantitat de reconeixements
dins de procediments judicials a
les ordres de jutjats, tribunals i la
Fiscalia. Bàsicament, realitzem
reconeixements de lesionats en
accidents laborals i agressions físiques i sexuals. Valoracions del
dany en procediments judicials,
pericials extrajudicials de lesionats
en accidents de trànsit. Valoracions psiquiàtriques d’imputabilitat,
drogoaddicció i discapacitat civil.
Valoració del dany psíquic en casos de maltractaments físics, psíquics o sexuals. Reconeixements
en l’àmbit de la jurisdicció de lo
social de discapacitat laboral, incapacitats laborals, determinació
de contingències i impugnacions
d’altes mèdiques...
Reconec que veig massa
thrillers! El vostre àmbit
professional és molt ampli!
Sí, i no he acabat! També fem
una valoració integral en els
casos de violència de gènere i
detecció del risc de violència.
Valoració integral en casos de
maltractaments a la infància i
l’adolescència. Determinacions
de l’edat en casos de menors no
acompanyats. Assistència mèdica
a detinguts posats a disposició
judicial. Informes varis en casos de
donació/extracció d’òrgans per
a trasplantaments, de denúncies
de mala praxis professionals,
excuses per a formar part d’un
tribunal jurat, determinació de
causes mèdiques al·legades que
impossibilitin l’assistència a judici
o dur a terme treball en benefici
de la comunitat, etc.
La vostra formació també permet l’estudi genètic per identificar les restes òssies de la Guerra Civil.
Efectivament, també som els facultatius mèdics del registre civil i
a la nostra zona geogràfica, també són molt importants els estudis
que desenvolupem d’antropologia en restes òssies de la guerra
civil en col·laboració amb patrimoni de memòria democràtica.
Una especialitat que pot «espantar» a l’hora d’elegir-la,
però preocupant si desaparegués, no?

El dia que desaparegui la medicina legal i forense, serà aquell en
el que ni els Tribunals ni la ciutadania, no ens precisi. Una societat democràtica, social, inclusiva,
equitativa i justa, té com a un dels
seus pilars fonamentals la Justícia
i, la contribució de la medicina legal i forense, com a servei públic
és bàsica per al seu correcte funcionament.
La digitalització, autòpsies en
3D, sense bisturí. La virtopsia,
un avanç revolucionari?
Actualment, estic inscrita a un
curs de formació en “virtopsia”
que aviat es durà a terme dins de
la nostra formació específica i impartit pel Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada CEJFE
del Departament de Justícia. Com
pot veure, des de l’Institut s’aposta cap al futur, la utilització de les
noves tecnologies i el desenvolupament científic. S’aposta cap a la
digitalització.
Els metges/esses forenses duem
a terme una formació continuada setmanal de sessions clíniques
dirigides pels caps de serveis de
psiquiatria, anatomia patològica, laboratori i valoració del dany
corporal i cursos estratègics o
d’especialització o transversals,
impartits pel Centre d’Estudis Jurídics i l’Observatori de la violència
masclista.
Quina és la situació de la medicina forense al nostre país?
Immillorable. Tenim medicina legal i forense assegurada de cara
al futur, d’ençà que s’ha finalment
aconseguit, ara fa uns mesos, que
s’hi accedeixi per la via MIR. Ha
estat un camí llarg, ple de negociacions, de feina exigent per part
dels equips directius dels diferents Instituts de Medicina legal i
forense de l’estat espanyol els que
han fet possible el canvi legislatiu
necessari. Estic convençuda que
aquest ha estat el primer pas cap
a una medicina legal de futur i
una major especialització i excel·
lència.
L’autòpsia continua sent la pedra angular de la medicina forense, però no tot són estudis
necròptics.
No, així i tot cal recordar la importància de fer estudis necròptics en tots aquells casos de mort
de presentació sobtada o indicis

de criminalitat. Els metges/esses
forenses tenim una important
funció de salut pública. Crec que
actualment, la societat ha estat
malauradament més conscient
de la fragilitat existent entre salut
(vida) i mort, arran dels efectes
devastadors de la covid. L’estudi
necròptic potser sigui, després del
reconeixement físic del malalt, un
dels actes o procediments mèdics
que més ha aportat al desenvolupament de la medicina al llarg dels
temps, i el coneixement de les alteracions en els nostres òrgans
davant de les diferents malalties.
Es pot exigir al metge forense
que examini les persones vives
que hagin patit violència física
o sexual per tal d’establir certificats mèdics d’ús judicial?
No, nosaltres som un cos de metges/esses titulats/des superiors
al servei del Ministeri de Justícia i
sempre intervenim a les ordres de
Jutjats, Tribunals, Fiscalies i Encarregats del registre civil, i dins d’un
procediment judicial. Un ciutadà,
NO ens pot sol·licitar una pericial i la corresponent emissió d’un
informe. L’única excepció són les
pericials extrajudicials degudament regulades.
Vostè també compta amb un
màster internacional interdisciplinari en violència de gènere,
i exerceix de metgessa forense
a la divisió de Terres de l’Ebre
de l’Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya. Quins consells donaria als
joves interessats en la medicina
forense?
Que no oblidin que molts cops
tenen al davant a una víctima que
ha sofert un fet altament traumàtic. Que siguin propers, empàtics,
respectuosos; que no la jutgin i
respectin els silencis de la víctima, que l’escoltin i li proporcionin
un bon acompanyament per tal
d’evitar una victimització secundària o institucional.
Què és lo que més li agrada de la
seua feina?
Què és extremadament variada.

ISABEL CARRASCO

ROSA CABÚS GRANGÉ
Ja he comentat amb anterioritat
els diferents tipus de pericials que
se’ns encomanen i especialment,
m’agrada el tracte amb la gent.
Per exemple, quan realitzem un
aixecament de cadàver en els casos de suïcidis, intento ajudar a fer
que els familiars inicien el dol de
la forma menys traumàtica possible. Penso amb l’important que
és contribuir a l’inici de la seva
recuperació emocional. El suïcidi d’una persona estimada trenca
sovint les famílies que es culpen
del fet tràgic.
I les víctimes d’agressions sexuals?
Intento donar suport a les víctimes d’agressions sexuals perquè
sovint observo verbalitzacions de
culpabilització. Les dones som
agredides sexualment per l’únic
fet de ser dones i no és el resultat
de cap acció de la qual se’ns hagi
de responsabilitzar. Tenim dret a
ocupar i gaudir de l’espai públic
sense por a anar soles i no a ser
assetjades ni assaltades.
Que opina d’aquesta frase: “Un
metge és metge fins a l’enterrament del seu pacient”.
En el cas dels metges/esses forenses NO és així. Som l’excepció
de la professió. Jo diria: “Un metge/essa forense segueix en actiu
fins i tot estant jubilat”, donada la
demora en què es celebren els judicis, un cop han succeït els fets.
Aquí hi ha molta tela per tallar!
Si, cal invertir en modernitzar la
justícia i precisament vull destacar
la forta inversió portada a terme
per a la modernització dels serveis
que presta Justícia a les Terres e
l’Ebre, en concret el nou edifici
judicial. Un nou palau de Justícia
a Tortosa que inclou l’institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, i un protocol
amb l’Ajuntament de Tortosa per
renovar el servei de patologia forense l’any pròxim, lo que suposarà una actualització de l’actual
dipòsit judicial on es centralitzen
la pràctica de les necròpsies al
nostre territori.

“CAL INVERTIR EN MODERNITZAR
LA JUSTÍCIA I VULL DESTACAR LA FORTA INVERSIÓ
PER A LA MODERNITZACIÓ DEL SERVEIS
DE JUSTÍCIA A LES TERRES DE L’EBRE”

