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Patrimonis i monuments incòmodes
Hi ha moments de relax en 

família o amb amics on ens 
animem a debatre o discutir al 
voltant d'una pel·lícula.
M'agrada visionar una  peli  i saber 

que no sempre s'acaba amb el final 

de la projecció, diria que és com la 

seqüela «dinàmica» després de la 

fase «passiva» del  visionat. Parlar 

d'una pel·lícula és necessàriament 

interpretar-la, posar paraules a 

imatges i sons, aplicar un supo-

sat significat a allò que «volia dir» 

l'autor, però que mai es diu explí-

citament. També es tracta de parlar 

de la seva «forma» o «estètica», la 

profunditat de camp, els plans se-

qüències..., de fet se suposa que 

aquestes característiques són im-

portants, significatives, i que es tra-

dueixen en un aspecte més o una 

elecció menys conscient del seu 

autor, i que no són fruit de l'atzar o 

d'un simple enregistrament mecà-

nic com una càmera de vigilància. 

Per què explico tot aquest rollo? 

Senzillament perquè aquests dies 

de vacances vaig poder veure la 

pel·lícula «Eiffel» de Martin  Bour-

boulon. Un drama romàntic al 

voltant de la construcció d'un dels 

monuments més icònics del món i 

símbol incontestable de la ciutat de 

París. Intentaré no fer cap espòiler 

per intentar contar les diferents 

sensacions que vaig experimentar...

La pel·lícula Eiffel ensenya la pote-

ta en diverses ocasions, donant  la 

sensació d'obrir foc en diferents 

fronts, com ara la lluita de classes, 

les exigües mesures de segure-

tat de la classe treballadora, amb 

les seves subseqüents protes-

tes laborals, o l'obcecació d'Eiffel 

pel resultat final de la seva obra 

i la  seua  perdurabilitat, però, per 

damunt de tot, la pel·lícula inten-

ta erigir una oda romàntica cap a 

la  pròpia  torre com a sublimació 

d'una relació de parella que va te-

nir Gustave Eiffel (Romain  Duris, 

Els seductors). Una relació amb 

els seus alts i baixos, això sempre 

ens agrada perquè són situacions 

humanes i properes, no? Però  lo 

que  en certa manera em va aler-

tar va ser que fos l'Amor lo que va 

impulsar a Eiffel en la construcció 

de la torre més famosa del món i 

tot per tenir forma de «A»... En un 

no res vaig veure com s'enfonsava 

dintre de la meua ment lo Taj Ma-

hal, aquest mausoleu amb marcat 

caràcter romàntic i històric...

Tornem a la pel·lícula. El film arren-

ca amb el reconeixement a l'engi-

nyer per haver construït l'estructu-

ra de ferro que sosté l'estàtua de la 

Llibertat als Estats Units. En arribar 

a França, el Govern li demana que 

es presenti al concurs que decidirà 

quin serà el projecte que es cons-

truirà com a símbol de l'Exposi-

ció Universal de París del 1889. La 

narració salta en el temps entre 

els anys de construcció de la torre 
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(1887-1889) i 1860, quan  Gusta-

ve  i  Adrienne  van tenir el seu ro-

manç. Va ser aquesta relació el que 

va impulsar a Gustave a acceptar el 

projecte d'una torre en forma de A 

d'Adrienne?

Aquesta relació sí que apareix a -La 

veritable vida de Gustave Eiffel-, 

la seua biografia, de l'autora Chris-

tine  Kerdellant, que explica el ro-

manç de Gustave i Adrienne, però 

especifica que ella va ser, una de 

les dones de la vida d'Eiffel,  però, 

no la dona que va inspirar la cre-

ació del monument de la ciutat 

de l'amor. La torre té forma de A, 

d'Adrienne; tanmateix,  també po-

dria ser d'Alice, un altre dels grans 

amors d'Eiffel...

Martin  Bourboulon, el director de 

la pel·lícula, admet en una entre-

vista a Condé Nast  Traveller  que 

l'evolució de la història d'amor és 

ficció! Vaja!, això ens desmunta la 

paradeta..., perquè segons sem-

bla, la Torre Eiffel no és una obra 

d'amor sinó un acte polític; una 

estratègia per col·locar la siderúrgia 

francesa al nivell dels Estats Units o 

el Regne Unit utilitzant l´Exposició 

Universal. Recordem que Eiffel ja 

havia construït l'estructura de fer-

ro que sosté l'estàtua de la Llibertat 

als Estats Units. En aquells temps, 

la torre va ser descrita com «Un 

esperpent sobre París», o "El fanal 

de la vergonya"... No tot París hi 

estava en contra, però sí gran part 

de la societat, entre els quals, intel-

lectuals i artistes que la descrivien 

com un «esquelet gegant mancat 

de gràcia», o un «avortament d'un 

ridícul i prim perfil de xemeneia de 

fàbrica».

Avui, aquesta torre de 330 metres 

i 10.100 tones que es va instal·lar 

al cor de la ciutat és un dels mo-

numents de pagament més visitats 

del món.

És curiós perquè si pregunteu qui-

na ciutat representa l'amor, París, 

està sovint en molts llavis, a pesar 

de certs «monuments incòmo-

des», i lo que va començar sent un 

ridícul duel, entre clàssics i romàn-

tics, s'ha resol per si mateix guanyat 

per les raons de la història, la intel-

ligència, la imaginació i pel cor. 

La línia pediàtrica de Tortosa organitza 
el cicle de xerrades Escola de famílies

Des del 14 de setembre i fins al 

mes de desembre de 2022 la 

línia pediàtrica de Tortosa, amb 

la col·laboració dels professionals 

de l’ICS Terres de l’Ebre, impartirà 

un cicle de xerrades obertes 

destinat a totes les famílies amb 

infants i adolescents per tal 

de promoure la salut en l’edat 

pediàtrica.

Amb el lema “Aprenem des de la 

infància a fer salut a casa”, les di-

verses xerrades del cicle pretenen 

fomentar hàbits saludables a les 

llars amb xiquets i joves. Al mateix 

temps, aquests aprenentatges bus-

quen empoderar les famílies en un 

estil de vida saludable des de dos 

vessants: la nutrició i el benestar 

emocional.

Les xerrades orientades a l’alimen-

tació/nutrició estan coordinades 

per l’equip de dietistes nutricionis-

tes de l’ICS a les Terres de l’Ebre, 

mentre que les sessions enfocades 

al benestar emocional seran im-

partides per l’equip de referents de 

benestar emocional i intervenció 

comunitària de la mateixa Gerència 

Territorial.   

Els col·loquis es duran a terme en 

horari de tarda de 18:30 a 19:30 h al 

CAP de Roquetes, i arrencaran dime-

cres, 14 de setembre, amb la primera 

sessió dedicada al son dels infants 

de 0 a 3 anys. El programa preveu un 

total de 8 sessions quinzenals al llarg 

de 4 mesos.

Programa complet:

14 Setembre

• Alimentació complementària (fa-

mílies amb nens de 6 mesos a 3 anys) 

28 Setembre

• El son (famílies amb nens de 0 a 3 

anys)

04 d’octubre

• Alimentació saludable durant la 

infància (Famílies amb nens de 3-15 

anys)

25 d’octubre

• La retirada del bolquer (famílies 

amb nens de 0 a 3 anys)

08 de novembre

• Mites en l'alimentació infantil (fa-

mílies amb nens de 0 a 15 anys)

22 de novembre

• Com em comunico amb el meu 

fill? (famílies amb nens de 0 a 15 

anys)

13 de desembre

• Consells per a organitzar la com-

pra, la cuina i el menú en família 

(famílies amb nens de 0 a 15 anys)

20 de desembre

• Dispositius electrònics en la in-

fància i l'adolescència (famílies 

amb nens de 3 a 10 anys)

Les inscripcions són gratuïtes i ori-

entades als usuaris de la línia pe-

diàtrica de Tortosa, i es poden rea-

litzar a través d’un formulari web o 

escrivint a liniapediatrica.ebre.ics@

gencat.cat).

«Alemanya guanya a tots els fronts», el cartell que van penjar els nazis a la torre Eiffel a la Segona Guerra Mundial 
i a la dreta, selfie d’Adolf Hitler. Fotos: Cátedra Uno
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‘LLIBERTAT I 
DIGNITAT’
El vicepresident del Govern, 
Jordi Puigneró, ha reivindicat la 
importància que té la manifesta-
ció de la Diada per a Catalunya. 
“Mentre hi hagi exiliats, mentre 
hi hagi represaliats, espoli fiscal, 
recentralització i injustícies, sem-
pre seré a les manifestacions de 
la Diada”, ha subratllat en l’acte 
de celebrat a la delegació catala-
na a Brussel·les per commemorar 
l’11 de setembre. Per la seva ban-
da, l’eurodiputat de Junts, Carles 
Puigdemont ha apel·lat l’esperit 
de l’1 d’octubre i ha establert 
paral·lelismes entre la repressió 
que va viure Catalunya l’any 
1714 i l’any 2017. Puigdemont ha 
lamentat que, 5 anys després 
del referèndum, l’Estat encara 
no ha pogut garantir “llibertat i 
dignitat” al país.

“UN PAS 
ENDAVANT”
L’Assemblea Nacional Catalana 
convida a “fer un pas endavant” 
aquest 11 de Setembre en un ví-
deo promocional. L’entitat fa una 
crida a la participació: “Aquesta 
Diada hi comptem tots”. L’ANC 
ha optat per repetir el format 
de manifestació en moviment 
concentrada a Barcelona, sense 
performances ni el caràcter 
festiu d’altres ocasions, en un re-
corregut que començarà a l’avin-
guda del Paral·lel de Barcelona, a 
tocar de la plaça de les Drassa-
nes, i s’acabarà a l’avinguda del 
Marquès de l’Argentera, on hi ha 
l’estació de França i on s’ubicarà 
l’escenari dels parlaments.

“VOLEM LA 
INDEPENDÈNCIA”
La Comissió 11 de setembre 
de les Terres de l’Ebre ha fet 
una crida per anar a diumenge 
Barcelona “per pressionar els 
nostres polítics”, a exigir la lli-
bertat i el retorn de les persones 
empresonades i exiliades i a exi-
gir l’alliberament nacional i social 
del nostre país!!! “HO TORNA-
REM A FER UNA VEGADA I MIL 
COPS SI FA FALTA!!! VOLEM LA 
INDEPENDÈNCIA DEL NOSTRE 
PAÍS!!!”. Demà dissabte La 
Comissió organitza la 14ena 
Marxa de Torxes (20.30 h al 
Castell de la Suda).

 LA DIADA

Diada amb discrepàncies: cap conseller d’ERC 
anirà a la manifestació de diumenge de l’ANC

Cap conseller d’ERC serà pre-
sent a la manifestació de la Di-
ada organitzada per l’ANC (As-
semblea Nacional Catalana). Els 
membres republicans del Go-
vern rebutgen ser a la manifes-
tació perquè no volen participar 
en actes “contra independentis-
tes”. D’aquesta manera, la con-
sellera de la Presidència, Laura 
Vilagrà; el conseller d’Empresa, 
Roger Torrent; el d’Educació, 
Josep González-Cambray; la 
d’Acció Climàtica, Teresa Jordà; 
la de Cultura, Natàlia Garriga; i 
la d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge, sostenen el mateix argu-
ment que el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, per no 
anar a la manifestació. Tot i no 
assistir a la manifestació con-
vocada per l’ANC els consellers 
han assegurat que sí que partici-
paran a altres actes en motiu de 
la Diada, com l’ofrena del Go-

vern o l’acte institucional, entre 
altres.
A diferència dels representants 
d’ERC al Govern, tots els con-
sellers de Junts ja van confirmar 
que sí que serien presents a la 
mobilització. 
Pere Aragonès, ha dit a l’ANC 
que “el més lògic” seria que a 
la manifestació de la Diada “en-
foquin la pressió” a l’Estat i no 
es concentrin en fer “retrets a 
companys de viatge”. Així s’ha 
expressat,  justificant la seva ab-
sència a la mobilització de l’11-S. 
L’endemà que tots els consellers 
d’ERC fessin públic que tam-
poc acudirien a la convocatòria 
Aragonès ha remarcat que tots 
els membres del Govern tenen 
“llibertat” per participar als ac-
tes que creguin convenients. El 
president ha explicat que no de-
mana a cap entitat que canviï “el 
sentit” del seu acte perquè cada 

organització “és sobirana” però 
ha defensat que si ell no ho veu 
coherent pot decidir no assis-
tir-hi. ERC ha demanat a l’ANC 
que canviï el plantejament de 
la mobilització. La líder de l’As-

11-S

Acte institucional 
a les Terres de l’Ebre

El delegat territorial del Go-
vern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó Fernandez, 
presidirà, avui divendres, 9 
de setembre, l’acte de com-
memoració de la Diada Na-
cional de Catalunya a les co-
marques ebrenques.
L’acte institucional, que tin-
drà lloc a les 19 hores, a la 
plaça dels Dolors de Torto-
sa, comptarà, a més del dis-
curs oficial del delegat del 

Govern, amb la conferència 
del rector de la URV, Josep 
Pallarès Marzal, i l’actuació 
musical de Jordi Bonilla Ju-
lià.
Així mateix, arreu de les Ter-
res de l’Ebre s’han preparat 
diferents actes per a festejar 
la diada de l’11 de setembre, 
durant el cap de setmana. 
Serà una jornada reivindica-
tiva i que es viurà intensa-
ment al nostre territori. 

Els membres republicans del Govern rebutgen 
ser a la mobilització perquè no volen anar a 

actes “contra independentistes”

Incendi al Mas de Barberans

Bombers de la Generalitat de 
Catalunya (@Bombers) van 
informar ahir dijous a la tarde, 
a través del seu compte de 
twiter, que estaven treballant 
per extinguir un incendi a un 
abocador a Mas de Barbe-
rans. 5 dotacions treballaven 

semblea, Dolors Feliu, ha afir-
mat que la convocatòria “no és 
en contra de ningú, i menys en 
contra de les institucions, però 
sí en contra de l’ús que se’n fa 
de les institucions”. 

per rebaixar la intensitat de la 
flama i salvar la lona que pro-
tegeix el sòl de la contamina-
ció. L’empresa remou brossa 
amb maquines pesades. “El 
foc està confinat al recinte 
però costarà d’apagar”, ad-
vertien ahir a les 15.28 hores.

Diada en festes
La Diada Nacional de Catalunya es ce-
lebrarà diumenge en diversos municipis 
que estaran vivint la seua Festa Major. 
Es el cas de Bítem, que aquest cap de 
setmana viurà el primer dels dos festius. 
També el d‘Aldover. I el d’Horta de sant 
Joan. Al municipi terraltí avui divendres 
i demà dissabte hi ha bous al carrer i a 
la plaça. I ball a la nit. Així mateix, avui 
es durà a terme el correfoc. Diumenge, 
com a Aldover i Bítem, hi haurà actes 
commemoratius per la Diada. A Horta, 
la Festa tindrà el seu punt i final el diu-
menge la nit amb el sopar popular a la 
plaça de l’església, a les 21.30 hores.

Inici del curs escolar  
“més matiner”

El curs escolar 22-23 va arren-
car amb 27.004 alumnes a les 
Terres de l’Ebre aquest dilluns. 
Són 300 escolars més res-
pecte a l’any passat arran de 
l’augment dels estudis posto-
bligatoris. El curs ha començat 
sense restriccions després de 
dos anys de pandèmia, i marcat 
per l’avançament del calendari 
escolar. Pel que fa al professo-
rat, des del Departament d’Edu-
cació han explicat que el curs 
comença amb 2.505 docents i 
amb 23 escoles bressols rurals, 

que augmenten en 11 més a les 
comarques ebrenques. També 
s’ha incrementat l’oferta forma-
tiva dels ensenyaments de For-
mació Professional, amb el grau 
mitjà de Construcció a l’institut 
de Deltebre i el de Gestió Ad-
ministrativa en àmbit sanitari a 
l’institut de l’Ebre de Tortosa. 
En general, al país, la tornada a 
l’escola ha estat més cara per la 
inflació i l’encariment del paper. 
L’increment de preus s’ha notat, 
especialment, en la compra de 
material escolar i llibres de text.



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 9 de setembre / 2022 tortosa
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MOCIONS AL PLE
Els grups municipals Can-
didatura Unitat Popular, 
Esquerra Republicana de 
Catalunya-Tortosa Sí i Movem 
Tortosa, a proposta de la 
Comissió per la Retirada 
de Símbols Franquistes de 
Tortosa, presentarà una 
moció de rebuig a l’anunci 
amb la imatge del monument 
franquista al programa de 
festes. “La publicació de publi-
citat favorable al monument 
franquista al programa oficial 
de les Festes de la Cinta 2022 
ha estat un error greu, contrari 
al compromís amb la memòria 
democràtica i la dignitat de les 
víctimes del franquisme que 
hem de tenir com a societat, 
així com un perjudici per a la 
imatge de la nostra ciutat”.  

MÉS MOCIONS
Movem Tortosa proposa 
reforçar la policia de barri “da-
vant l’augment dels delictes 
penals a la ciutat”. D’altra ban-
da, aprofitant l’inici de curs, 
recorda que “Tortosa és la 
única capital de comarca sense 
llar d’infants pública al nucli 
urbà”.  Per la seua part, Ciu-
tadans presentarà una moció 
en la que demana “millores als 
carrers, amb uns barris nets, 
inclusius i saludables”, i una 
segona, en la que demana “la 
implantació d’un pla director 
pel manteniment de les instal.
lacions i edificis municipals”.

CINTA 2022
Tortosa va acomiadar amb el 
Cos Iris unes Festes de la Cinta 
multitudinàries, amb rècord 
de penyistes, fins a 1.200. La 
Festa va tenir el punt i final 
dilluns amb l’actuació de 
Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries amb Pep Gimeno 
‘Botifarra’. Un acte que va om-
plir el Parc Teodor Gonzalez. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
va fer dilluns una valoració 
molt positiva de les Festes 
de la Cinta 2022. “Han sigut 
molt participatives. Volíem 
que la gent xalés i realment 
n’ha hagut molta a tots els 
actes; estem molt contents de 
la resposta, el que ens ha fet 
arribar la gent és que s’ho ha 
passat molt bé”.

L’Ajuntament de Tortosa destinarà 1,2 M€ 
addicionals a la millora de la via pública, camins i 

equipaments municipals
L’Ajuntament de Tortosa des-
tinarà 1.175.727 euros a suple-
mentar accions de millora a la via 
pública, camins i equipaments. 
Dilluns que ve, el ple ordinari de 
setembre portarà a votació una 
modificació pressupostària que 
permetrà destinar estos recursos 
a diverses actuacions.
El total de la modificació és el 
resultat de la utilització d’una 
part del romanent de tresoreria 
municipal (163.822 €) així com 
també de la part d’algunes ac-
tuacions que l’Ajuntament podrà 
finançar amb els fons Next Ge-
neration: es tracta de les obres 
de remodelació de la plaça de 
l’Ajuntament i els carrers de l’en-
torn, de la reforma de voreres 
de Vora Parc i de la urbanitza-
ció del carrer Cervantes. Inicial-

ment, estes actuacions estaven 
finançades amb recursos propis 
del pressupost municipal. Però 
l’assoliment de la subvenció per 
part de la Unió Europea, dins del 
pla de creació de zones de bai-
xes emissions, permet ara l’Ajun-
tament alliberar estos recursos 
(1.011.905 euros) i poder-los 
destinar a altres actuacions.
D’esta manera, la modifica-
ció pressupostària ascendeix a 
gairebé 1,2 M€. La major part, 
425.000 euros, es destinaran a 
inversions de reposició d’infra-
estructures de via pública, com 
ara voreres o asfaltatge. També 
es destinen 225.000 euros a la 
millora de camins municipals, 
que les últimes pluges també 
han seguit afectant. Una part 
dels recursos, 125.000 euros, 

es destinarà a la millora d’equi-
paments municipals. 75.000 
euros a millora de l’enllumenat 

Tortosa triplica l’ús dels 
carregadors de vehicles 

elèctrics
L’aposta per la sostenibili-
tat que està duent a terme 
l’Ajuntament de Tortosa, pel 
que fa a l’impuls de vehicles 
elèctrics a la ciutat, continua 
traduint-se en un creixement 
notable pel que fa a la pre-
sència i l’ús de vehicles amb 
mitjans alternatius als com-
bustibles fòssils. Això permet 
contribuir a reduir l’emissió 
de gasos contaminants, fet 
que s’adiu amb els Objectius 

de Desenvolupament Soste-
nible que fixa l’Agenda 2030, 
que l’Ajuntament de Tortosa 
té com full de ruta per als prò-
xims anys.
Durant els últims dotze mesos 
(de l’1 de setembre del 2021 al 
31 d’agost del 2022) s’ha mul-
tiplicat per 3,3 la utilització de 
les estacions de recàrrega ins-
tal·lades a diversos punts del 
municipi, en relació als dotze 
mesos anteriors.

El ple de setembre portarà a votació la 
modificació pressupostària

Fins sempre, Josep Cugat!
Josep Cugat, qui va ser el 
primer alcalde-president de 
l’EMD de Bítem, va morir el 
passat 29 d’agost als 67 anys, 
després d’una llarga malaltia. 
Exregidor de l’Ajuntament de 
Tortosa, Cugat havia estat al-
calde pedani de Bítem des de 
l’any 2007 i alcalde-president 
a partir de la constitució l’EMD, 
l’any 2011. Una EMD de la que 
fou impulsor. Els darrers dies, 
les mostres condol han estat 
multitudinàries. Gran persona, 
tenia una gran estima pel seu 
poble pel que sempre va llui-

públic, 20.000 euros a mobiliari 
urbà i 26.905 euros a adquisició 
d’equipaments informàtics.

tar i treballar. Des de Més Ebre 
ens afegim a les condolències, 
recordant el bon tracte que 
sempre vam tenir.

‘Les Cartes de Pedrell’
Joventuts Musicals de Tortosa ha presentat l’espectacle ‘Les 
Cartes de Pedrell’ per al proper dissabte 24 de setembre a 
les 20h, produït en motiu de la celebració de l’Any Pedrell, 
que impulsa l’Ajuntament. Aquest espectacle recrea la darrera 
etapa de la vida de Pedrell, a través de la correspondència 
que mantenia amb altres músics i personalitats rellevants din-
tre del panorama sociocultural de l’època. Pedrell, interpretat 
per l’actor tortosí Joan Camps, reviurà i ens explicarà vivèn-
cies i anècdotes, donant a conèixer algunes de les músiques 
orquestrals que va compondre. Per fer possible l’espectacle 
s’ha comptat amb la col·laboració i implicació de l’Ajuntament 
i del Departament de Cultura. L’espectacle serà un dels més 
rellevants de l’Any Pedrell, ja que es presenten dues estrenes 
absolutes i dues reestrenes del compositor tortosí. Propera-
ment Joventuts Musicals presentarà el 2n cicle de concerts 
d’aquest any 2022.

Dos noves llars d’infants 
municipals, als pobles dels 

Reguers i de Vinallop
Este dimarts, 6 de setembre, 
va començar oficialment a 
Tortosa el curs escolar. 
Un curs escolar que arriba 
amb una novetat significati-
va, com és la posada en fun-
cionament de dos noves llars 
d’infants municipals: les dels 
Reguers i de Vinallop. D’esta 
manera, se sumen a les que 
ja existeixen als altres tres 
pobles de Tortosa: a Jesús, 
Bítem i Campredó.

“Seguim impulsant la des-
centralització i el reequilibri 
territorial entre tots els po-
bles del municipi, dotant de 
tots els serveis possibles ca-
dascun dels pobles”, ha ex-
plicat l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé. “A la vegada, 
això suposa refermar la con-
tinuïtat dels centres i ajudar a 
preservar el futur de les es-
coles rurals de Tortosa”, ha 
afegit l’alcaldessa.

SERVEIS
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** Més de 150 propostes 
passen a la fase de validació 
dels Pressupostos Participatius 
Tu fas Amposta!. És l’edició on 
s’han presentat més propostes, 
les quals passen a fase de 
validació. El període de votació 
serà de l’11 de novembre a l’11 
de desembre.
** Els eSports i la cibersegu-
retat, al centre del Video Art 
Games Experience que tindrà 
lloc en diferents espais d’Am-
posta, del 29 de setembre a 
l’1 d’octubre.

** La inauguració del curs 
escolar i del Campus extens 
de la URV a Amposta serà el 
dimecres 14 (19 h), a l’Audi-
tori municipal, amb una con-
ferència del mestre ampostí 
Xavi Forcadell.

** AMPOSTA modifica els 
festius d’obertura autorit-
zada per afavorir el comerç 
de proximitat. La Junta de 
Govern Local del 5 d’agost 
va aprovar incorporar el 31 
de desembre com a festiu 
d’obertura autoritzada.

Inversió de més d’un milió 
d’euros en millores a la via 

pública al barri del Grau
Des del 2016 fins ara, l’Ajun-
tament d’Amposta ha inver-
tit més d’un milió d’euros en 
actuacions de millores a la 
via pública al barri del Grau. 
Diferents accions que s’han 
executat de forma integral, 
iniciant-se amb la substitució 
del clavegueram i els pluvials 
per realitzar una posterior re-
novació de l’asfalt, supressió 
de les barreres arquitectòni-
ques i renovació de l’enllu-
menat. Ho explicava l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs: “No 
ens centrem només en l’as-
falt o les clavegueres, sinó 
que projectem de forma glo-
bal quines actuacions s’han 
de dur a terme abans de co-
mençar a treballar en un car-
rer en concret. A la plaça de 
la Mola hi ha l’exemple del 
que s’ha fet des de la plaça 
Cecília Carvallo fins a aquest 
punt, des de la supressió de 

DES DE 2016

barreres arquitectòniques a 
la creació de carrers de prio-
ritat invertida, sempre havent 
substituït prèviament els plu-
vials, el clavegueram i l’aigua 
potable”. Tomàs recordava que 
“sabem que aquest és un model 
que molts cops requereix paci-
ència, però forma part d’un pla 
establert de millora d’infraes-
tructures després de molts anys 
de manca de manteniment”.

En l’Assemblea s’ha 
traslladat poder 

incrementar entre 
l’1,9 i el 3,2%

L’Estat prohibeix aplicar 
els increments salarials de 
Fussmont més enllà del 2%
Durant les assemblees de tre-
balladors de la residència de 
gent gran i centres de dia, el 
Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) i el de neteja de la Fun-
dació Fussmont que es van 
realitzar el passat dimarts, 30 
d’agost, i dijous, 1 de setem-
bre, l’Ajuntament d’Amposta va 
traslladar tota la informació i va 
proposar increments salarials 
d’entre l’1,9 i el 3,2%, malgrat 
la prohibició de l’Estat d’incre-
mentar els salaris en més d’un 
2% als treballadors públics. En 
aquestes reunions es va comu-
nicar a les persones treballado-
res la situació dels increments 
salarials permesos per la Llei de 
Pressupostos de l’Estat en trac-
tar-se la Fundació Fussmont 
d’una entitat del sector públic 
depenent de l’Hospital Comar-
cal d’Amposta, un fet que limi-
ta el creixement dels salaris de 
les administracions públiques i 

SOCIETAT

els seus organismes, situant-lo, 
en alguns casos, per sota d’allò 
que estableix el conveni i im-
possibilitant la implementació 
dels increments corresponents.
L’alcalde, Adam Tomàs, desta-
cava que “sempre hem apostat 
per un servei públic i de quali-
tat, i sabem que això només és 
possible amb un entorn laboral 
i un nivell salarial adequat, per 
tant, treballarem per aconse-
guir que els drets dels treballa-
dors de la Fussmont i de tota 
l’administració de l’Ajuntament 
siguin reconeguts”.
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Dilluns 5 de setembre, l’alum-
nat de les escoles de l’Assump-
ció, Riumar i Sant Miquel, i de 
l’escola bressol “l’Hortet”, han 
tornat a les aules amb motiu 
de l’inici del curs escolar. El 
dimecres també van tornar els 
i les alumnes de l’Institut de 
Deltebre. En total, 1.611 alum-
nes que aquesta setmana s’han 
incorporat a les aules.
L’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, ha destacat que “durant 
aquest estiu hem prioritzat els 
treballs de manteniment de les 
escoles per tal que els xiquets 
i xiquetes tinguin les màximes 
prestacions possibles en el 
moment d’iniciar el curs”. Les 
tasques de manteniment es re-
alitzen durant tot l’any, tot i que 
és durant l’estiu quan aquestes 
s’intensifiquen. La visita d’esta 
setmana també ha servit per 
projectar les properes accions 
que s’han de dur a terme a càr-
rec del mateix ajuntament.

DELTEBRE DELTEBRE
Més de 1.600 

alumnes inicien 
les classes

La sega s’inicia amb les Jornades Gastronòmiques 
de l’Arròs i la Festa de la Sega a la Finca de Bombita 

Actes amb 
motiu de la 

Diada Nacional 
de Catalunya

Amb motiu de la Diada de 
Catalunya, l’Ajuntament de 
l’Ampolla ha organitzat una 
sèrie d’actes per al pròxim 
cap de setmana.
Els actes començaran avui 
divendres dia 9, a les 20 ho-
res, a la plaça Manel Ferré, hi 
haurà la conferència impar-
tida per la Dra. Mònica Sales, 
doctora en filologia i porta-
veu de Junts per Catalunya 
al Parlament. 
A continuació, tindrà lloc 
l’actuació musical de Pili Cu-
gat i Carlos Lupprian i la his-
sada de la senyera mentre es 
canta el cant d’Els Segadors.
Per demà dissabte, està pre-
vist que a les 20 hores, a la 
plaça González Isla, hi haurà 
l’actuació de la Cobla Ciutat 
d’Amposta.

L’AMPOLLA

El mes de setembre comencen 
els treballs de la sega als camps 
d’arròs de Deltebre i del Delta 
de l’Ebre. És per això que, coin-
cidint en aquest mes, i com és 
habitual durant aquests darrers 
anys, l’Ajuntament de Deltebre, 
en col·laboració amb l’associa-
ció FECOTUR, ha presentat una 
nova edició de les Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs i de 
la Festa de la Sega.
Enguany són un total de 14 
restaurants del municipi els 
que participen en les jorna-
des oferint diferents menús 
per degustar un dels produc-
tes referents de la gastronomia 
del Delta. A més, i igual que 
l’any passat, les jornades gas-
tronòmiques de l’arròs també 
es traslladen als comerços de 
Deltebre, de manera que més 
de 20 establiments decoraran 
el seu aparador amb elements 
de la sega. Les jornades s’inici-
en  divendres 9 de setembre i 

finalitzaran el 25 d’aquest ma-
teix mes. L’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, ha explicat que 
“volem recuperar l’essència, la 
tradició i els costums dels nos-

tres avantpassats per tal que la 
gent del municipi, i també els 
visitants, puguin conèixer i en-
tendre com se segava l’arròs 
en temps passats i la impor-

tància d’aquest producte en el 
desenvolupament del nostre 
municipi i del nostre Delta”.
Aquest any, com a novetat, la 
Festa de la Sega inclourà els 
actes de la Diada de Catalu-
nya, ja que se celebra el mateix 
diumenge dia 11 de setembre a 
la Finca de Bombita. D’aquesta 
manera, a partir de les 16.45 h, 
i més enllà de la part institucio-
nal amb la lectura del manifest, 
també comptarà amb l’actu-
ació de Joan Rovira i l’Espiga 
d’Or.

Les jornades s’inicien 
avui divendres. 

La Festa de la Sega 
inclourà els actes 

de la Diada, ja que 
se celebra el mateix 

diumenge dia 11

DELTA DE L’EBRE
Tractaments contra el 

mosquit i la mosca negra

 Quatre treballadors tenen 
obert expedient d’expulsió del 
territori estatal i dos més han 
estat detinguts per infringir la 
llei d’Estrangeria arran de les 
inspeccions conjuntes de la 
policia espanyola i Inspecció 
de Treball en nou explotacions 
arrossaires del delta de l’Ebre. 
Els controls van tenir lloc el 28 
de juliol passat i durant la pri-
mera setmana d’agost en fin-
ques de Camarles, Sant Jaume 
d’Enveja, Deltebre i Amposta. 
Se van centrar en el moment 
de birbar l’arròs, l’extracció 
manual de les males herbes, 
tasca que sol ocupar un gran 
nombre de treballadors es-
trangers. 38 persones van ser 
identificades, majoritàriament 
originàries de Pakistan, Índia, 
Equador i Paraguai, vuit de les 
quals estarien en situació irre-
gular a l’Estat espanyol.
(ACN)

4 treballadors 
expulsats de 

l’Estat i dos de 
detinguts arran 
d’inspeccions a 
finques d’arròs

La tempesta de dilluns va pro-
vocar una caiguda de sis línies 
elèctriques que donen alimen-
tació a l’Ametlla. Durant el di-
lluns es va poder restablir el ser-
vei de cinc de les incidències i 
dimarts al matí, es va solucionar 
l’avaria de la línia més perjudi-
cada que deixava sense llum a 
més de 300 abonats durant 
prop de 24 hores. L’Ajuntament, 
des de l’àrea d’Obres i Serveis, ha 
anunciat que recollirà les quei-
xes dels veïns i veïnes afectades 
per poder cursar les pertinents 
reclamacions. La companyia 
elèctrica va treballar d’urgència 
per reparar les avaries. 
Així mateix, una trentena d’abo-
nats del municipi del Perelló 
també es van quedar sense sub-
ministrament elèctric arran de 
les fortes tempestes d’aquest di-
lluns a la zona. 
(La Cala Ràdio/ACN)

La tempesta 
d’aquest dilluns 

va provocar 
una caiguda 
de sis línies 
elèctriques

El Govern aportarà 3.597.280 
euros al Consorci de Políti-
ques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (Copate) per als trac-
taments contra les plagues de 
mosquit i mosca negra de les 
Terres de l’Ebre i el Baix Ebre i 
el Cinca per al període 2022-
2025. La subvenció directa 
plurianual aprovada pel Con-
sell Executiu ha de permetre 
finançar les actuacions pre-
vistes al Pla d’actuació per a la 

prevenció i el control d’aques-
tes plagues. Les accions contra 
els mosquits al delta de l’Ebre, 
recorda el Govern, abasten 
unes 5.000 hectàrees d’espais 
naturals i 6.000 d’arrossars. La 
subvenció pels pròxims quatre 
anys ha de permetre executar 
els tractaments i millorar els 
protocols davant del caràcter 
fluctuant de la plaga i els can-
vis climàtics que l’afecten.
(ACN)
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BENIFALLET

Benifallet gaudeix des de di-
mecres i fins al diumenge a 
la seua Festa Major en honor 
a la Mare de Déu de Dalt. Ahir 
dijous es va celebrar el dia de 
la patrona. Les pregoneres van 
ser Mercè Lleixà i Maria Cinta 

Festes Majors en honor a la 
Mare de Déu de Dalt

Vidiella. El programa prese-
ta els nombrosos actes, per a 
tots públics. Les Festes acaba-
ran el diumenge, Diada Nacio-
nal de Catalunya, amb la traca 
i focs final de Festa, al passeig 
del riu. 

Dilluns, més de 400 xiquets 
i xiquetes, van iniciar el nou 
curs educatiu a l’Aldea. Di-
marts, en el seu segon dia 
on ja tot és més calmat, l’Al-
calde, Xavier Royo, i la Regi-
dora d’Acció Educativa, Irene 
Negre, van visitar els centres 
escolars municipals per com-
provar les diferents accions 
de manteniment i de millora 
de la seguretat dutes a terme 
aquest estiu i desitjar a tots i a 
totes les alumnes que tinguin 
un bon curs 2022-2023.

Visita als 
centres escolars 

municipals
 Actes Institucionals 

de la Diada Nacional de 
Catalunya

Des de la regidoria d’Acció Cul-
tural de l’Ajuntament de l’Aldea 
han informat dels actes institu-
cionals de la Diada Nacional de 
Catalunya, que se celebraran al 
municipi el diumenge dia 11 de 
setembre
A les  19:45 h tindrà lloc la re-
cepció de les autoritats a l’Ajun-
tament. A les 20 h es procedirà a 
la lectura del Manifest i Hissada 
de la Senyera amb l’himne Na-
cional interpretat per la Banda 
Musical Verge dels Prats. Aquest 
acte es durà a terme al Recin-
te del Ball. A les 20:15 h, es farà 

el mini Concert de Sardanes a 
càrrec de la Banda Musical Ver-
ge dels Prats. També es farà al 
Recinte de Ball on també tindrà 
lloc, a les 20:30 h, la presenta-
ció de la Comissió de Cultura.
A les 20:45 h, al Pavelló d’Es-
ports, repartiment d’Entrepans.
I a  les 21 h, Cinema: “10 dies 
sense la mare”. (Pavelló d’Es-
ports). Des de l’Ajuntament es 
recorda que “teniu els tiquets 
del cinema a la fresca a la vostra 
disposició a les oficines munici-
pals fins al 9 de setembre. Preu 
cinema + entrepà 1 euro”.

L’ALDEA

CAMARLES
Commemoració 

de la Diada
Camarles i els Lligallos ce-
lebraran diumenge els actes 
commemoratius per la Diada 
Nacional de Catalunya. 
Es faran primer als Lligallos i, 
posteriorment, a Camarles. 
Als Lligallos començaran a les 
10.45 hores amb la recepció 
d’Autoritats i Representants 
de les entitats, davant de les 
dependències muncipals. 
A les 11 h, Hissada de la se-
nyera i cant de l’himne. 
A les 11.15 h, ofrena de flors a 
la plaça de l’església i a conti-
nuació s’efectuaran els parla-
ments commemoratius. 
A les 11.30 h, es clourà l’acte i 
a  les 11.45 hi haurà un aperitiu 
per tots els assistents. 
Més tard, a partir de  les 12 ho-
res, es duran a terme els actes 
a Camarles on l’aperitiu serà a 
les 13 hores del diumenge. 
Poc abans, sobre les 12.50 
hores, ballada de sardanes a 
càrrec del Grup de Jota de 
Camarles i la Coral Sant Jau-
me Apòstol. 

L’ALDEA

L’AMETLLA

Aquest dilluns cap al migdia es 
va produir un atracament en la 
gasolinera de CEPSA, situada a 
l’entrada de l’Ametlla de Mar, a 
la TV-3025.
Segons fonts policials, tres 
persones encaputxades, apro-
fitant un moment de solitud de 
l’establiment, van entrar dins 
amenaçant a la persona que hi 

Tres individus atraquen 
una gasolinera 

havia treballant amb una arma 
blanca i van emportar-se els 
diners de la caixa.
Afortunadament, l’empleada 
no va patir danys més enllà de 
l’ensurt. Els Mossos d’Esquadra 
han iniciat una investigació per 
tal de trobar els autors del ro-
batori amb força.
(Notícia de La Cala Ràdio)
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** EL MASET ESPAI JOVE 
obrirà el termini d’inscripcions 
als tallers i activitats del 
curs 2022-2023 el dia 15 
de setembre. Els tallers, 
engegats per la Regidoria de 
Joventut, s’iniciaran el proper 
mes d’octubre i es duran a 
terme fins al juny de 2023, 
és a dir, tenen prevista una 
durada de nou mesos.

** LA RÀPITA obté el 
Distintiu SGCITY 50-50 pel 
seu compromís amb la lluita 
per la igualtat de gènere.

** EUFONIC: l’11a edició va 
superar el rècord d’activitats 
i d’assistents, aplegant més 
de 5.000 assistents, superant 
fins i tot les xifres d’edicions 
anteriors a la pandèmia. Amb 
més de 60 propostes musicals 
i artístiques programades, es 
van omplir gairebé tots els 
espais. 
El Festival va tenir lloc del 24 
al 27 d’agost.

Del 16 de setembre
al 2 d’octubre

XXXII Jornades 
gastronòmiques de l’arròs

La Ràpita acollirà les XXXII 
Jornades gastronòmiques de 
l’arròs del 16 de setembre al 
2 d’octubre, coincidint amb la 
temporada de la sega de l’ar-
ròs. Una onzena de restaurants 
de la Ràpita oferiran menús 
gastronòmics en què l’arròs 
serà l’element protagonista.
L’alcalde, Josep Caparrós, 
apunta que “la setmana vinent 
s’iniciaran les Jornades gastro-
nòmiques de l’arròs que posen 
en valor un dels productes de 
proximitat més identitaris del 
territori com és l’arròs i, a la 
vegada, consoliden la Ràpita 

LA RÀPITA

com la capital gastronòmica 
de les terres de l’Ebre. És una 
bona oportunitat per venir a 
disfrutar de la gastronomia al 
nostre municipi”. Les jornades, 
ja consolidades, arriben amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
la qualitat de la cuina rapitenca 
i dels productes de qualitat del 
territori. Enguany, coincidint 
amb les Jornades, hi haurà la 
festa de la sega de l’arròs que 
donarà el tret de sortida.

Referent internacional en la 
gestió de turisme sostenible

La Ràpita és considerada un re-
ferent internacional en la ges-
tió de turisme sostenible en el 
Catàleg de Bones Pràctiques 
de Turisme Sostenible al Medi-
terrani que inclou el municipi 
rapitenc com un cas d’èxit per 
la regulació i gestió de l’accés 
rodat a la platja del Trabucador. 
El catàleg destaca les tasques 
del govern local per solucio-
nar la problemàtica de massi-
ficació a la platja: “aquest sis-
tema ha aconseguit una major 
digitalització de les empreses 
i usuaris turístics, una major 
conscienciació sobre l’ús dels 
vehicles per accedir a la natu-

ra i una clara reducció de ve-
hicles al Trabucador”. L’alcalde, 
Josep Caparrós, exposa que 
“formar part d’aquest catàleg 
de bones pràctiques és un re-
coneixement a la feina feta que 
ens posiciona, de manera in-
ternacional, com una destina-
ció sostenible i de qualitat que 
s’implica per donar resposta 
a la necessitat de conservar i 
protegir els espais naturals que 
ens envolten”. Caparrós afegeix 
que “cal destacar que el catàleg 
ens situa a la mateixa línia que 
altres destinacions turístiques 
de renom com Florència o Du-
brovnik”.
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Des dels serveis comarcals de 
Joventut del Montsià estan 
preparant els plans locals de 
Joventut de Mas de Barberans 
i Santa Bàrbara. Es tracta d’un 
full de ruta per respondre de 
la manera més adequada a les 
necessitats de les persones jo-
ves tenint en compte les reali-
tats de cada municipi.
Per conèixer i adaptar el docu-
ment a la joventut és essencial 
que les persones d’entre 14 i 
35 anys de Santa Bàrbara i Mas 
de Barberans responguin l’en-
questa del seu municipi.

Pla Local de 
Joventut

MONTSIÀ LA SÉNIA ULLDECONA

Subvencions que no 
arriben: “en l’àmbit 

econòmic estem 
vivint una situació 

molt delicada”

Els aiguats que van sacsejar el municipi, 
reptes i desafiaments un any després

L’1 de setembre de 2021 el ter-
me municipal d’Alcanar es va 
veure afectat per un episodi 
excepcional i sense precedents 
de pluges molt intenses i de-
vastadores que van impactar 
infraestructures, equipaments, 
xarxa viària i patrimoni, així com 
habitatges, vehicles i finques 
particulars. A més, les aigües 
torrencials van provocar avin-
gudes d’aigua amb molt de ca-
bal i velocitat que van arrosse-
gar materials i van agreujar-ne 
els efectes.
Arran de les subvencions pels 
aiguats del 2018 l’Ajuntament 
també ha pogut reparar quinze 
camins rurals. Les obres per a 
adequar camins malmesos pels 
aiguats del 2018 es van comen-
çar a licitar l’agost del 2021 per-
què la bestreta dels diners de la 
subvenció es va fer efectiva el 
juliol del 2021 i algunes actuaci-

ons es van veure alterades des-
prés dels aiguats de l’any pas-
sat. El 22 de setembre de 2021 
el Consell de Ministres va apro-
var la declaració de zona catas-
tròfica a Alcanar per les pluges 
torrencials que va patir el muni-
cipi unes setmanes abans, però 
a hores d’ara encara no s’ha fet 
efectiu el pagament d’aques-
tes subvencions. “En l’àmbit 
econòmic estem vivint una si-
tuació molt delicada”, explica 
Joan Roig, alcalde d’Alcanar. 
“Hem hagut de fer front a una 
inversió milionària per a reparar 
desperfectes dels aiguats gràci-
es a tenir l’economia sanejada 
a l’Ajuntament, però no podem 
arribar a tot. Les subvencions 
per la declaració de zona ca-
tastròfica a causa dels aiguats 
del 2018 van arribar just uns 
mesos abans dels aiguats de 
l’any passat. I del 2018 només 

ALCANAR

hem cobrat un 10% del total de 
la subvenció, és a dir, 800.000 
euros dels 8 milions de despesa 
total informada pels tècnics 
municipals per arranjar i millo-
rar camins. No podem esperar 
fins al 2024 per a rebre de nou 
les subvencions perquè hem de 
portar a terme actuacions ur-
gents com la posada a punt de 
la pista de futbol de la Faneca-
da i altres actuacions definitives 
i adequades per a fer front als 
desafiaments climàtics”, afegeix 
el batlle. Una altra de les actu-
acions pendents arran dels ai-
guats i que comptarà amb una 
subvenció de la Diputació de 
Tarragona és el projecte de plu-
vials a la zona escolar i a la part 
baixa d’Alcanar. “L’Ajuntament, 
a més, enguany també ha ha-
gut d’afrontar un endeutament 
addicional de 2,4 milions d’eu-
ros per a constituir les garanties 

de pagament de l’enderroc i la 
indemnització a 24 propietaris 
d’apartaments a la urbanització 
Turov, fet que ens ha obligat a 
reformular les temporalitzaci-
ons d’algunes de les actuacions 
previstes arran dels aiguats”, 
conclou Jordi Monfort, regidor 
d’Economia i Hisenda.

SANTA BÀRBARA

S’ha complert un any i mig 
des que la periodista de Santa 
Bàrbara Maite Ruiz Arasa es va 
traslladar al Bierzo per apadri-
nar una vinya i elaborar el seu 
propi vi, una iniciativa impulsa-
da pel celler 13 Viñas a Cubillos 
del Sil. 
Maite Ruiz, formada també en 
enologia i tast durant la pan-
dèmia, volia aprendre des de 
la pràctica a treballar la vinya i 
elaborar el seu propi vi. 
El bloc acumula més de 70 arti-
cles i 30 reportatges de cellers i 
tot aquest treball ha desembocat 
ara en la publicació d’un llibre. 
La publicació del llibre ha coinci-
dit, a més, amb l’embotellament 
del seu vi, de la varietat mencia, 
un raïm molt singular que no-
més es cultiva a la zona del Bi-
erzo i a una petita part de Galicia 
(Ribeira Sacra). El vi i el llibre se-
ran els protagonistes de les dues 
presentacions programades on 

Presentació del llibre i tast 
de vins ‘Bierzo. El Viaje al 

Centro del Vino’ 

Maite Ruiz Arasa ens parlarà de 
la seva experiència personal i 
de l’apassionant món del vi i del 
tast. La primera presentació tin-
drà lloc demà dissabte dia 10 de 
setembre a Santa Bàrbara, el seu 
poble natal (19:30h, Museu de la 
Vida de la Plana), i el 12 de se-
tembre a Tortosa (19:30h, Forn 
de la Canonja. Places limitades. 
Imprescindible reserva prèvia).

El termini per a poder rebre be-
ques esportives finalitza el pro-
per 30 de setembre.
La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de la Sénia ha co-
municat que es pot trobar tota 
la informació sobre els ajuts 
destinats a esportistes locals 
per a l’any 2022 a la web de 
l’ajuntament (www.lasenia.cat) 

Ajuts 
destinats a 
esportistes 

locals El Departament de Drets Soci-
als destinarà 1,7 milions d’euros 
per a la rehabilitació d’habitat-
ges a Tortosa i 1,9 milions més 
a Ulldecona.
L’Ajuntament d’Ulldecona va 
fer ahir una roda de premsa 
per informar sobre la proposta 
d’actuacions en Entorns Resi-
dencials de Rehabilitació Pro-
gramada, finançada amb qua-
si 2 milions d’euros dels fons 
europeus Next Generation a 
través de la convocatòria de 
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya. 
Es tracta d’una convocatòria 
per actuacions destinades a la 
rehabilitació d’edificis d’habi-
tatges amb criteris d’eficiència 
energètica. Es podran dur a ter-
me obres per millorar l’accessi-
bilitat, com la instal·lació d’as-
censors, o la degradació física 
de l’edifici.

Drets Socials: 
rehabilitació 
d’habitatges 
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ALCANARES PREVEU UNA 

COLLITA DE 43 
MILIONS DE 

QUILOS DE RAÏM
La Denominació d’Origen 
Terra Alta preveu collir 43 
milions de quilos de raïm en 
la campanya d’aquest any, la 
qual se situa lleugerament per 
sobre de la producció mitjana 
de l’entitat en els darrers anys. 
Els viticultors han veremat ja 6 
milions de quilos. La DO augu-
ra una campanya “excel·lent” 
pel que fa a qualitat, amb 
una maduració del raïm molt 
equilibrada. Les abundants 
pluges dels mesos d’abril i 
maig i les caigudes durant les 
setmanes prèvies a l’inici de la 
collita, han servit, destaquen, 
perquè les plantes tinguessin 
prou reserves hídriques per 
suportar els forts cops de calor 
que han fet madurar el raïm 
més ràpidament. Enguany, 
l’entitat ha incrementat el 
nombre d’estacions agrocli-
màtiques, passant de les tres 
existents a vuit.

TIVISSA ASCÓ

www.ebrexperience.cat

L’acte va coincidir
amb la celebració 
de ‘Tapes, vins’,

Festa de la Jota de la Ribera 

Després de l’aturada de dos 
anys obligada per l’esclat de la 
pandèmia, el Consell Comar-
cal de la Ribera, l’Associació Lo 
Fardell Patxetí, l’Ajuntament de 
Tivissa i el Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre van recuperar 
dissabte la trobada anual per 
fomentar i mantenir viu el ball 
tradicional de plaça més popu-
lar de les Terres de l’Ebre. En-
guany es va posar el focus en 
el paper de la dona en la trans-
missió de les tradicions. La 
Banda de Música de Benissanet 
fou l’encarregada d’interpretar 
les disset jotes de la comarca, 

i tothom fou convidat a punte-
jar la jota, seguint la coreogra-
fia de cada poble o de manera 
improvisada. L’acte va coincidir 
amb la celebració de ‘Tapes, 
vins’, una iniciativa que va re-
unir diversos cellers de Tivissa, 
i va incloure degustacions de 
tapes i actuacions musicals. 
Foto: Ajuntament de Tivissa.

Els arrestats haurien 
intentat accedir

a un magatzem on hi 
havia coure

Llibertat provisional per als 
tres detinguts per intentar 
robar a l’interior de la nuclear 

El jutge de Gandesa ha deixat 
aquesta setmana amb lliber-
tat provisional i l’obligació de 
comparèixer puntualment al 
jutjat els tres homes detinguts 
divendres a la nit per la Guàr-
dia Civil quan intentaven robar 
en un magatzem ubicat dins 
el recinte de la central nuclear 
d’Ascó. 
A l’espai on els presumptes 
lladres haurien intentat entrar 
s’hi emmagatzemen materials 
com bobines de fil de coure, 
així com altres elements de 
manteniment de l’equipament. 

Segons fonts policials, l’inci-
dent no va afectar l’activitat de 
la planta. 
Els arrestats van passar aquest 
dilluns a disposició del jutge de 
Gandesa que manté oberta la 
investigació per un delicte de 
robatori amb força. (ACN)
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HIFE

Important baixada de 
preus en tots els
abonaments
D’acord amb el MITMA, Trans-
ports Públics de la Generalitat 
de Catalunya, Ajuntament de 
Tortosa i Ajuntament d’Ampos-
ta HIFE abaixa el preu en tots els 
abonaments de línies regulars. 
Aquesta mesura afectarà molt 
positivament a totes les pobla-
cions en les quals HIFE realit-
za servei regular a Catalunya, 
Aragó i Comunitat Valenciana. 
A l’empar del Reial decret-Llei 
11/2022, i Resolució del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, 
de 28 de juliol de 2022, sobre 
la reducció del preu als abona-
ments i títols multiviatge en els 
serveis regulars interurbans de
transport de viatgers per car-
retera, HIFE, de l’1 de setembre 
fins al 31 de desembre de 2022, 
realitzarà una bonificació ex-
traordinària de tarifes en tots
els abonaments i títols multivi-
atge de concessions nacionals 
i catalanes.
Aquesta mesura té com a ob-
jectius, fomentar l’ús del trans-
port públic, reduint així l’ús del 
transport privat i acompanyar 
econòmicament a les persones 
en la greu crisi ocasionada per 
la guerra d’Ucraïna amb Rússia.
La bonificació extraordinària 
s’aplicarà de manera directa 
sobre els abonaments i els tí-
tols multiviatge, de tal manera 
que es permetrà bonificar en-
cara més els principals trajec-
tes de l’empresa, quedant de la 
següent forma: 
Targeta T10/120: ara, el trajec-
te entre totes les poblacions 
de Les Terres de l’Ebre (interi-
or Terres de l’Ebre), surt per 1 
euro, amb el nou descompte, 
quedarà a 0,50 €.

Tarifes amb Bono Virtual 
(exemples)
Trajecte Tortosa–Barcelona: 
quedarà a 4,25 € el que suposa 
un descompte del 75% sobre la 
tarifa estàndard que és de 20,30 
euros.
Trajecte Tortosa–Aeroport o 
UAB (Universitat Autònoma): 
quedarà a 5,25 euros, el que su-
posa un descompte del 75% so-
bre la tarifa estàndard que és de 
22,35 euros.
Trajecte Tortosa–Tarragona: 
quedarà a 2,25 euros el que su-
posa un descompte del 80% so-
bre la tarifa estàndard que és de 
12,20 euros.
Trajecte Tarragona–Complex 
Educatiu-l’Hospitalet de l’Infant 
i Tarragona-Bràfim: tindran un 
50% de descompte amb els abo-
naments de l’ATM.
Abonament transport públic de 
Tortosa i Amposta: 50 % de des-
compte a els títols multiviatge
A la pàgina web hife.es hi ha dis-
ponible tota la informació ne-
cessària per a poder beneficar-se 
d’aquests descomptes, amb tots 
els orígens i destins disponibles 
a partir del 1 de setembre. És im-
portant recalcar que no és ne-
cessari ni es requereix dipositar 
cap tipus de fiança per benefici-
ar-se dels abonaments.
Des de Hife s’espera que aques-
ta iniciativa “doni el màxim im-
puls a l’ús del transport públic 
col·lectiu i contribueixi a dismi-
nuir l’empremta de carboni i, al 
mateix temps, ajudi a sostenir 
millor l’economia familiar davant 
l’escalada de preus sostinguts de 
l’energia i el combustible dona-
da per una conjuntura extraor-
dinària”.

terres de l’ebre

Des de Hife s’espera que aquesta iniciativa 
“doni el màxim impuls a l’ús del transport 
públic col·lectiu i contribueixi a disminuir 
l’empremta de carboni i, al mateix temps, 
ajudi a sostenir millor l’economia familiar 
davant l’escalada de preus sostinguts de 
l’energia i el combustible donada per una 

conjuntura extraordinària”
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El Govern garantirà 
“cobertura legal” als 
caçadors durant les 

batudes
Acció Climàtica garantirà “co-
bertura legal” als caçadors du-
rant les batudes del senglar i 
es multarà els que entorpeixin 
l’activitat. Així ho ha explicat 
aquest dimarts Anna Sanitjas, 
directora d’Ecosistemes i Gestió 
de Medi, durant el 13è Simposi 
Internacional sobre senglar. Es 
tracta de l’aposta que fa Acció 
Climàtica per intentar desen-
callar les negociacions entre 
el Departament i els caçadors, 
que diumenge no van comen-
çar la temporada perquè no ve-
uen bé l’obligació de comunicar 
la seva localització quan van a 
caçar. Sanitjas confia que el nou 
protocol sancionador, que apli-
caran mossos i agents rurals, es 

converteixi en la punta de llan-
ça per a l’entesa. Aquells que 
impedeixin l’activitat, s’enfron-
ten a multes de fins a 1.000 eu-
ros. Els 200.000 porcs senglars 
que es calcula que campen per 
tot Catalunya s’han convertit 
en una plaga a erradicar i amb 
la desaparició del seu predador 
natural -el llop- els caçadors 
són el substitut més eficaç.
D’aquesta forma, es plantegen 
solucions al conflicte una ve-
gada els caçadors no van ini-
ciar la temporada de caça del 
porc senglar, el cap de setmana 
passat. Les federacions de caça 
alerten que, sense batudes, es 
deixaran de matar uns 15.000 
senglars a la setmana. (ACN)

SOCIETAT
El moviment Mai Més Peatges porta 
al jutjat la manca d’inversions en 

seguretat a les autopistes
El moviment Mai Més Peatges, 
que aplega plataformes i en-
titats en contra del pagament 
per circular, ha portat al jutjat la 
manca d’inversions en seguretat 
a les autopistes. La denúncia, 
presentada als jutjats d’Ampos-
ta, recorda les responsabilitats 
del Ministeri de Transports, la 
Direcció General de Trànsit, el 
Departament de Vicepresidèn-
cia i el Servei Català de Trànsit 
en la gestió de la circulació i el 
manteniment des de l’allibe-
rament. Els veïns retreuen la 
suspensió del servei ràpid de 
grues en cas d’accidents davant 
l’increment dels sinistres. Re-
clamen el tercer carril a tot el 
traçat, construir nous accessos, 
zones de descans i protocols 
efectius d’actuació. L’entitat vol 
que la denúncia serveixi perquè 
les administracions competents 

assumeixin responsabilitats i 
corregeixin la manca de pre-
visió que, asseguren, està llas-
tant greument la mobilitat per 
les autopistes alliberades fa just 
un any. “Volem que s’investigui 
i que les mesures preses havien 
d’estar amb temps”, ha subrat-
llat el portaveu, Llorenç Navar-
ro. ACN

AMPOSTA

TIVENYS

L’actual alcalde de Tivenys, 
Eladi Galbe i Mauri, ha fet sa-
ber que serà el candidat d’Im-
plicats Fem Poble –Esquerra 
Republicana de Catalunya a 
l’alcaldia de Tivenys. Galbe va 
assumir el càrrec al poc d’ini-
ciar-se l’actual legislatura ar-
ran de la renúncia, de l’anterior 
cap de llista i alcaldessa, per 
motius laborals.
El principal objectiu de l’equip 
de govern d’Implicats Fem 
Poble “és revalidar la majoria 
absoluta per així consolidar el 
projecte de canvi i transforma-
ció municipal impulsat durant 
aquesta legislatura. Un pro-
jecte per a tothom i amb tot-
hom, engrescador, que faci de 
Tivenys un poble amb present 
i ple d’oportunitats de futur, 
un projecte que ens necessita 
a totes i tots”, ha afirmat Gal-
be. Per fer-ho possible la llista 
electoral, “sumarà a la seva jo-

Eladi Galbe encapçalarà la 
candidatura republicana 

d’Implicats Fem Poble

ventut i experiència de govern, 
noves incorporacions per do-
nar més força, dinamisme i 
continuïtat al projecte”.
L’alcalde i alhora candidat s’ha 
mostrat molt satisfet de la fei-
na feta pel govern municipal, 
valorant, entre altres actuaci-
ons, “el canvi de paradigma in-
troduït en la transparència de 
la gestió municipal”. 

ALDOVER
Recta final
de la Festa 

Major
Aldover viurà aquest cap de 
setmana la recta final a la Fes-
ta Major. 
 Avui divendres, a les 17 hores, 
hi haurà bous a la plaça i a les 
21 h tindrà lloc el Correfoc, a 
càrrec del ball de diables de 
Tarragona. A la nit, ball amb 
l’orquestra Atalaia.
Demà dissabte, a les 21 hores, 
s’efectuarà el sopar popular, 
amb el concurs d’engalana-
ment de taules. I a la nit, Festa 
Imagina Ràdio.
Diumenge, coincidint amb la 
Diada de Catalunya, es durà a 
terme la segona pujada cami-
nant al punt més alt d’Aldover 
(Penyaflor) per plantar-hi la 
senyera commemorativa. La 
trobada serà a les 8 h davant 
Lo Pou. A les 8.30 es preveu 
la sortida (hi ha possibilitat de 
fer tot el tram a peu, o en bi-
cicleta, o bé des de la mateixa 
falda de la muntanya per em-
prendre directament l’ascens.

Un home va quedar ferit de 
gravetat aquest dissabte a la 
tarda després de rebre l’im-
pacte d’un llamp en una platja 
del delta de l’Ebre. Segons va 
informar el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), l’avís 
del succés es va rebre a les 
18.07 hores a la platja dels Eu-
caliptus, a cavall entre les po-
blacions d’Amposta i Deltebre. 
La víctima estava pescant a la 
zona quan va rebre l’impacte 
del llamp. 
Tres ambulàncies del SEM es 
van desplaçar al lloc i van eva-
cuar el ferit en estat greu a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
Una tempesta amb abundant 
aparat elèctric va descarregar 
amb força aquella tarda al Del-
ta de l’Ebre amb registres des-
tacats com els 31 litres d’Am-
posta o els 22 litres de l’Illa de 
Buda, segons dades de les es-
tacions del Meteocat.
(ACN)

Un home, ferit 
de gravetat en 

caure-li un
llamp en una 

platja del delta 

El jutge de guàrdia va orde-
nar presó provisional i sense 
fiança per a l’home detingut a 
Amposta dijous de la setma-
na passada com a presumpte 
autor d’un delicte d’homicidi 
en grau de temptativa la seva 
parella. 
Segons fonts policials, l’home 
va apunyalar la dona al tòrax 
durant una baralla al seu do-
micili del carrer Navarra de la 
capital del Montsià. 
Efectius del SEM van atendre 
la víctima i, posteriorment, 
la va traslladar ferida greu a 
l’Hospital Joan XXIII de Tarra-
gona. 
Agents de la unitat d’investi-
gació del Montsià dels Mos-
sos d’Esquadra van acabar 
detenint l’home, de 64 anys, 
com a presumpte autor d’un 
delicte de lesions en l’àmbit 
de la violència de gènere.
(ACN)

El jutge
envia a la presó 
l’home detingut 

a Amposta 
per intent 

d’homicidi

Exigeixen a les 
administracions 
competents la 

construcció de nous 
accessos i protocols 
efectius d’actuació
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Rafel Navarro va inaugurar 
les festes amb el pregó

Gandesa va donar el tret de 
sortida a les seves Festes 
Majors, la setmana passada, 
amb el pregó d’un dels seus 
ambaixadors, Rafel Navarro. 
L’entrenador gandesà for-
ma part del cos tècnic del 
Barça femení. El seu discurs 
va ser emotiu, amb molt de 
sentiment. Rafel, entre al-
tres anècdotes, va explicar 
que en les accions d’estra-

GANDESA

ROQUETES

Demà dissabte dia 10 de se-
tembre, a l’Hort de Cruells, els 
productes locals de Roquetes 
es reuneixen a la primera edició 
de la Fira gastronòmica del vi i 
productes locals. A les 17 hores 
tindrà lloc l’obertura de la Fira. 
A més, hi haurà diverses actu-
acions. A les 18.30 h, la Banda 
Lira Roquetense. A les 19.30 h, 
‘David Espinós Urban Project’. 
A les 21 h, actuació de Miquel 
Rullo. A les 22.45, ‘Entre 3’ 
(Rumba Catalana, Pop, Rock). 
I a la mitjanit, i per tancar la 
jornada tindrà lloc  un concert 
(Tribut a Txarango).
L’entrada la fira i el concert se-
ran d’accés gratuït.

1a Fira Gastronòmica del Vi i 
Productes Locals “De Roquetes 

Vi i Punyetes baixo”

tègia que té previstes per 
a l’equip, totes elles duen 
noms de ciutats, i una d’es-
tes jugades de pissarra es 
diu Gandesa.
Un gran pregó, que fou l’ini-
ci d’unes festes que van te-
nir molta participació. Rafel 
es va iniciar en el club Fut-
bol Gandesa, club que en-
guany celebra el centenari. 
Foto: ebredigital.cat

Demà dissabte,
Hort de Cruells,

a partir de les 17 hores

Kronospan compra l’hotel 
Montsià i un bloc de pisos a 
l’Aldea per allotjar els seus 

treballadors
La multinacional de la fusta 
Kronospan ha comprat l’hotel 
Montsià d’Amposta i un bloc 
de pisos a l’Aldea per allotjar 
els seus treballadors. Davant la 
manca d’habitatge a les Terres 
de l’Ebre, l’empresa ha decidit 
adquirir aquests immobles i, així 
donar una resposta habitacio-
nal als 500 empleats estrangers 
que es dedicaran a muntar la 
maquinària de la nova planta de 

SOCIETAT

Tortosa. L’establiment hoteler 
té 52 habitacions mentre que 
a l’Aldea són 42 apartaments 
situats en una urbanització de 
quatre blocs, dels quals n’han 
comprat tres. En declaracions 
a l’ACN, el seu director general, 
Javier Macicior, ha afirmat que 
mantenen la previsió de produir 
el primer tauler de fusta a final 
d’any i de contractar unes 200 
persones del territori. (ACN)

Un home de 24 anys fou de-
tingut a Amposta en el marc 
dels controls preventius. La 
policia també va acusar l’in-
dividu dels delictes de con-
ducció temerària, resistència 
i desobediència. A més el cos 
policial indica que tenia pen-
dent un requeriment judicial 
de recerca i detenció. En pa-
ral·lel, els Mossos van denun-
ciar penalment per furt un al-
tre home de 44 anys. Els fets 
van tenir lloc al terme munici-
pal de Santa Bàrbara, en una 
zona on des de fa setmanes hi 
ha vigilància policial per evitar 
la sostracció d’aquest pro-
ducte i detenir els furtadors.

Controls 
preventius per 
evitar furts de 

garrofes
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LES MEVES 
APOSTES, MÉS 
ARRISCADES QUE 
MAI  
Molt pocs haurien endevinat 
fa anys la realitat del futbol 
ebrenc: Alcanar a 4a catalana; 
Amposta, la Cava i Gandesa a 
3a i un Tortosa ancorat a la 2a.
catalana i amb un dels pressu-
postos més baixos de la seva 
història. I per poder remar 
s’haurà de fusionar amb l’Ebre 
Escola. I tot això unit a una 
tercera divisió que ha estat 
deu temporades sense cap de 
les tres poblacions més grans 
del territori. És la nova realitat 
d’un futbol ebrenc que co-
mença el seu camí amb molts 
guanyadors abans de l’inici de 
la temporada. Molts favorits. 
D’altra banda, cal destacar el 
Remolins-Bítem, que porta 
dos trofeus consecutius del 
Mariano Toha; un Ulldeco-
na juvenil, exemple de com 
s’han de fer les coses i únic 
representant a la Preferent, 
amb gairebé tot jugadors del 
poble; i un Jesus i Maria, únic 
equip de tota Tarragona en 
tota la història que tindrà tres 
amateurs (en properes editori-
als aprofundiré més sobre 
aquest miracle). Benvinguts a 
aquesta nova temporada que 
promet més que mai. Comen-
ço avui amb les meves anàlisis 
de categoria per categoria. Un 
especial que durarà 3 setma-
nes i aquest any amb apostes 
molt arriscades. Per valorar les 
meves opinions, guardeu cada 
exemplar i opineu al final de 
l’exercici.

CELMA

25  
Avui comença una nova 
temporada de Més Ebre. Per 
mi,  serà la 25. Sembla que fos 
ahir que marxava de vacan-
ces. Torno després d’unes 
setmanes sensacionals en les 
que m’he adonat que es pot 
viure sense mòbil. Un mestre 
que tinc a prop em va dir, 
abans de les vacances, que 
apagués el mòbil. Li vaig fer 
cas i vaig entendre que tenia 
raó. Fins i tot el vaig perdre. El 
vaig recuperar més tard. 
Per tant, és una setmana 
complicada per opinar d’actu-
alitat. Sobre tot per parlar-ne 
d’una situació surrealista que 
s’ha viscut amb la permanèn-
cia del Cerdanyola a Segona 
RFEF, quan va baixar. La 
història, arran de la desapa-
rició de l’Extremadura per 
impagaments, és rocamboles-
ca i ha permès al Cerdanyola 
salvar-se. I ens afecta perquè 
el Cerdanyola havia de ser el 
primer rival de la Rapitenca, 
a la lliga. Ho serà el Sants. 
No puc acabar sense felicitar 
a la Rapitenca perquè ha fet 
història amb el títol de campió 
de la Copa. Enhorabona!

MICHEL COPA CATALUNYA AMATEUR

El migcampista Oriol Romeu 
procedent del Southampton 
va debutar amb el Girona, a 
Mallorca (1-1), formant part 
de l’onze titular en un mig 
del camp marca d’Ulldecona 
juntament amb Aleix Garcia 
i disputant el partit sencer. 
Tots dos jugadors falduts són 
un orgull pel seu poble que 
els pot veure en el mateix 
equip a La Liga. 
Com ja hem comentat en al-
tres ocasions, és un rècord 
que una població de sis mil 
habitants tingui dos jugadors 
a l’elit. I ara, a més, tots dos 
estan jugant junts i al màxim 
nivell de la Primera divisió es-
panyola. 

Oriol Romeu debuta 
amb el Girona

Rapitenca: equip campió

Omar va fer el gol 
del triomf (0-1)

La Rapitenca va guanyar la 
Muntanyesa (0-1), amb gol 
d’Omar, i és campiona de la 
Copa Catalunya amateur. 
La final es va disputar al camp 
del Prat. 
Un gran resultat per a un club 
que fa més història. 
Albert Company ‘Beto’, mis-
ter de la Rapitenca, d’aquest 
partit deia que “contents per 
aquesta victòria en la Copa 
Catalunya. Cal valorar també 

la victòria anterior contra el 
Tona, en un escenari compli-
cat, havent de remuntar contra 
un bon equip. 
Davant la Muntanyesa, en la fi-
nal, teníem moltes baixes a la 
part ofensiva. Vam ser capa-
ços de marcar aviat, aprofitant 
una indecisió del rival al dar-
rera i després, amb el 0-1, vam 
defensar força bé l’avantatge. 
Vam demostrar que som molt 
competitius. De totes formes, 

Inici de lliga: La Rapitenca jugarà amb el 
Sants, diumenge (18 h), a la Devesa

La Rapitenca comença la lliga 
diumenge. És la del retorn a la 
Tercera divisió. 
En principi havia de ser con-
tra el Cerdanyola, però aquest 
equip ha acabat pujant a la Se-
gona RFEF. 
Per tant, el rival serà el Sants, 
equip que s’ha reforçat aques-
ta setmana amb aquest canvi 
de categoria forçat i a darrera 
hora. El tècnic de la Rapitenca, 
Albert Company, admetia que 
“ha hagut incertesa durant la 

això va ser un contratemps. 
El club va analitzar que per la 
manca d’efectius per fer dos 
equips, només se’n feia un. 
D’entrada, Subi havia d’entrenar 
al juvenil A i Parra al B. Davant 
del nou plantejament, Subi ha 
decidit no seguir i Parra serà 
l’entrenador de l’equip juvenil.  
Subi explicava que “no ha hagut 
cap problema però amb la nova 
situació, amb els jugadors que 
han marxat i quedant un equip 
vaig comunicar que no conti-
nuava”. 

setmana per si havíem de jugar 
o no, però finalment ho farem. 
Serà un partit complicat perquè 
el Sants voldrà reivindicar-es en 
la categoria en la que ara han 
de competir. A més, amb aquest 
ascens s’ha reforçat d’immedi-
at. Nosaltres hem de buscar 
fer-nos forts a casa i començar 
amb un bon resultat seria im-
portant”. 
Oribe i Peque són dubte mentre 
que Konu, que encara no té la 
llicència, és baixa.

Parra entrenarà 
el juvenil de la 
Rapitenca

La Rapitenca tindrà un juvenil la 
temporada vinent. S’havien de 
fer dos però per manca de ju-
gadors per completar les dues 
plantilles s’ha optat per només 
fer-ne un. Durant el mes de ju-
liol van marxar jugadors a altres 
clubs,  que havien dit que sí que 
jugarien amb l’equip rapitenc. I 

com he dit en altres ocasions, 
aquest triomf a la Copa és un 
brillant punt i final a la tem-
porada passada. Tot el mèrit 
és del club, plantilla i el cos 
tècnic de la campanya ante-
rior que ha permès arribar fins 
aquí”.  

El partit 
Rapitenca-Sants 

serà transmès per 
Canal Terres de 

l’Ebre, diumenge a 
partir de les 22.30h

El rival havia de ser el 
Cerdanyola. Però 
finalment aquest 
equip es manté a 

segona RFEF i el Sants 
ocupa, a darrera hora, 

la seua plaça
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* LA UE REMOLINS-BÍTEM ha 
incorporat a Dani Porcar, jugador 
que ja va estar al club anys enrere 
i que va jugar també al Tortosa i 
el Catalònia. Les darreres tem-
porades va estar inactiu. A la fi-
nal del Toha, va marcar el gol del 
Remolins-Bítem. L’equip biteme-
ro es va acabar imposant, als pe-
nals, al Tortosa. D’aquesta forma, 
va guanyar el torneig per segon 
any consecutiu. El R-Bítem, que 
no presenta cap novetat a les ja 
publicades en l’anterior edició de 
Més Ebre, visitarà demà l’Ametlla 
per jugar un 3x1 amb l’equip lo-
cal i l'E. Canonja.

* EL CAMARLES disputarà demà 
el Memorial que organitza l’Ebre 
Escola. Jugarà contra l’equip lo-
cal i contra l’Ascó. El darrer com-
promís de pretemporada fou en 
el torneig Balcó del Delta en el 
que els camarlencs van guanyar 
a l’Ametlla 3-2 i van empatar amb 
el Pinell 1-1. L’Ametlla va vèncer 
al Pinell per 2-0.  Pel que respec-
ta a la plantilla, de moment, no hi 
ha cap novetat.

* ULLDECONA: el darrer partit 
de pretemporada serà este diu-
menge contra el Traiguera. En 
l’anterior, els falduts van empatar 
a Benicarló (1-1). I fa dis caps de 
setmana van vèncer en el segon 
Memorial Òscar Montesó, em-
patant amb l’Amposta (1-1) i gua-
nyant el Traiguera per 3-0. 
L’Ulldecona ha incorporat, per 
al juvenil de Preferent, dos ju-
gadors de la Rapitenca: Reverté 
i Monllao. 

* CF L’AMPOLLA: dissabte passat 
l’equip va guanyar 0-1 al camp 
del Catalònia, amb gol de Kader 
arran d’una falta lateral, ja en la 
recta final del partit. El proper 
cap de setmana s’enfrontarà al 
Gandesa. El president Llàtzer Bru 
està satisfet de com va la pre-
temporada: “els resultats sempre 
costen una mica perquè estem 
en temps de preparació i, a més, 
no sempre pots comptar amb 
tots els jugadors. No obstant, 

les  sensacions són bones, per la 
implicació de la plantilla i la pro-
fessionalitat del cos tècnic. Es 
veuen coses molt positives. Hem 
de seguir treballant, pensant en 
el primer partit de lliga contra 
l’Ebre, quan ja arriba l’hora de la 
veritat”. 

* UD JESÚS I MARIA: visita l’Al-
dea demà dissabte a les 17 ho-
res en el darrer partit amistós. La 
plantilla no presenta cap novetat 
però no es descarta poder apun-
talar-la amb un altra incorpora-
ció, per reforçar la defensa. 
L’equip roigiblanc tindrà enguany 
3 equips amateurs. Un a segona, 
un a Tercera i un altre a Quarta.
El Memorial Mestre Torres va ser 
un èxit, recaptant prop de 2000 
euros per l’Associació. La Cava es 
va imposar en la final, als penals, 
després d‘empatar a zero contra 
el Camarles. En les semifinals, la 
Cava va guanyar el Jesús i Ma-
ria (0-1) i el Camarles a l’Ampolla 
(0-2). En la final de consolació, 
el J i Maria va superar l’Ampolla 
3-2.

* MÓRA LA NOVA: el partit del 
camp de setmana passat va ser 
contra el Riudoms, guanyant 
3-0. Dimecres es va enfrontar a 
L’Ametlla. Avui l’equip marxa a 
Organyà (Lleida) a fer una esta-
da de dos dies. I demà dissabte 
s’enfrontarà contra el Pas de la 
Casa, al camp de l’Organyà. La 
darrera incorporació és Roman, 
un jugador de 20 anys amb molt 
potencial. És del Molà i de pe-
tit va fitxar amb el Nàstic en el 
que va progressar fins ser titular 
amb el juvenil de divisió d’Honor. 
Posteriorment, va jugar a Eivissa 
amb la Penya Esportiva de Santa 
Eulalia del Río. Ara torna a casa 
i ha fitxat amb el Móra la Nova. 
Un migcampista creatiu que ja 
ha destacat en la pretemporada.

El R-Bítem es va emportar el 49 Torneig Mariano Toha.

TORTOSA

LA SÉNIA

Fabregat: “les sensacions, 
fins ara, són positives”

Greu lesió del 
defensa
Sergi Gasparin

El Tortosa va visitar dimarts el 
camp de l’Ascó, on va guanyar 
0-3, amb gols d’Ibra, Peke i Rafa 
Llop. Diumenge vinent, farà el 
darrer partit de la pretempo-
rada, al camp de l’Amposta (19 
hores). 
Jordi Fabregat, tècnic del Tor-
tosa, de la pretemporada, in-
formava que “estic satisfet de 
l’actitud i de la implicació dels 
jugadors i també de la seua pro-
gressió pel que fa al joc. Al Toha 
no vam acabar d’estar bé. A 
Ascó, en canvi, vam fer el millor 
partit fins ara. L’equip creu amb 
el que fa i juga al que s’entrena. 
I això m’agrada. Les sensacions 
fins al moment són positives. 
No obstant, el futbol és eficà-
cia i en aquest aspecte és el que 
hem de millorar. A través de dur 
la iniciativa i d’un joc associatiu 
és com s’estan creant les opor-
tunitats, però manca convertir 
més del que ho hem fet fins ara”. 

La plantilla continua sent curta, 
i més amb la lesió de Jack Cid: 
“ens basem amb el pressupost, i 
comptem amb l’aportació de ju-
venils i jugadors del filial. En tot 
cas, estem gestionant l’arribada 
d’un davanter per poder reforçar 

l’equip en l’aspecte ofensiu. Si 
és possible, farem esta incorpo-
ració”, diu el tècnic roigiblanc. 
El davanter Keba (Vista Alegre) 
està a prova i va jugar a Ascó i 
també ho ha de fer diumenge a 
Amposta, en el darrer partit de la 
pretemporada. 

DARRER PARTIT
El Tortosa va vèncer 
0-3 a Ascó i diumenge a 
Amposta  (19 h) 
disputarà l’últim 
partit de pretemporada

Sergi Gasparin, defensa rapitenc 
de la Sénia, va ser operat des-
prés d’una greu lesió soferta en 
un partit de la pretemporada. Es 
calcula que trigarà uns sis me-
sos en poder tornar a jugar. Des 
d’aquí el màxim suport al juga-
dor.
D’altra banda, informar que Sergi 
Cid ‘Sito’ està previst que renovi 
i continui a la Sénia, després de 
que en principi, per temes labo-
rals, no podia seguir. 
La Sénia està mirant de poder fer 
una altra incorporació per apun-
talar la defensa.
L’equip que entrena David Vila-
nova havia de jugar ahir el darrer 
partit de la pretemporada, con-
tra el Benicarló. Un partit que 
s’havia de jugar demà dissabte 
però finalment el conjunt cas-
tellonenc ha de participar en un 
torneig que organitza la Federa-
ció valenciana. 

CATALÒNIA
Demà 
presentació dels 
equips

Els equips amateurs del Jesús 
Catalònia faran la presentació 
demà dissabte. L’acte tindrà lloc 
a les 16 hores a la Santa Creu. A 
les 17, el primer equip s’enfron-
tarà al juvenil B del Nàstic de 
Tarragona, que està entrenat per 
Àlex Accensi. El filial jugarà a les 
19 h contra el juvenil del Jesús i 
Maria.
D’altra banda, el Catalònia, pel 
que fa al primer equip, està ges-
tionant poder incorporar un de-
fensa central per reforçar aques-
ta posició. 
Els de Pau Alegria van vèncer el 
Jesús i Maria (4-3), al Godall (8-
1), a l’Ametlla (2-3) i a l’Ulldecona 
juvenil de Preferent per 1-4 en 
altres partits d’una pretempora-
da que es tanca demà dissab-
te, després de jugar ahir amb el 
Roquetenc. Dissabte passat, en 
el Memorial Tomàs Ballano, van 
perdre amb l’Ampolla (0-1).

EBRE ESCOLA
Memorial
Espuny & 
Baucells 

L’Ebre Escola organitza demà 
dissabte el I Memorial Alejandro 
Espuny i Josep Bausells, en re-
cord als dos directius de l’entitat. 
La cita serà a l’estadi Josep Ote-
ro de Tortosa. 
A les 17.45 h, l’Ebre Escola juga-
rà contra el Camarles i a les 19 
s’enfrontarà a l’Ascó. A les 20 
hores està previst que juguin 
l’Ascó i el Camarles. 
Pel que fa a la plantilla de l’Ebre 
Escola, el tècnic Josep Balart ha 
informat aquesta setmana que 
no hi ha cap novetat a més de 
les esmentades al seu dia a Més 
Ebre, amb les altes i les baixes, 
mantenint els 20 jugadors de 
plantilla: “si surt alguna cosa in-
teressant ho miraríem, està clar 
que no tanquem cap porta, però 
a hores d’ara afrontem la tempo-
rada amb el grup que disposem”. 
L’Ebre començarà la lliga el dia 
18, a casa, contra l’Ampolla.

ALDEANA
Demà, partit 
contra el Jesús i 
Maria (17 h)

Ferran Simó, tècnic de l’Aldeana, 
valora positivament la pretem-
porada: “tenim ganes de seguir 
creixent, i l’equip ho està fent. 
La plantilla està confeccionada 
de fa casi dos mesos, amb unes 
incorporacions que ens aporten 
molt. I, tot i que estem oberts 
a poder fer algun fitxatge més, 
amb el que tenim actualment 
estem molt satisfets”. Denís i 
Batalla, jugadors que han fet la 
pretemporada, es quedaran a la 
Unió Esportiva Aldeana. La set-
mana passada l’equip de Ferran 
va vèncer a l’Amposta 3-1: “La 
primera meitat va ser molt bona, 
amb els 3 gols i altres opcions. 
La segona ja va costar i també 
dir que l’Amposta va millorar 
bastant”. Demà dissabte a les 17 
hores l’Aldeana rebrà el Jesús 
i Maria “en un partit que ja ens 
l’agafem com si fos competició i 
que ens servirà per veure on es-
tem”.

Móra la Nova: fitxatge 
de Roman, de la Penya 
Esportiva d’Eivissa

BREUS SEGONA
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BY JOAQUIN CELMAINFORME SEGONA CATALANA

Participacions des de 3a divisió fins a 2a catalana. El rànquing 
és per la suma de punts en les categories jugades

DOS O TRES EQUIPS EBRENCS ASCENDIRAN. 6 TENEN MÉS POTENCIAL QUE L’ANY PASSAT. 
SERA UNA CATEGORIA MÉS DURA QUE LA PASSADA CAMPANYA
La Segona catalana es pre-
senta més emocionant que 
mai, amb moltes novetats. 
La primera és que hi ha un 
equip ebrenc que haurà de 
jugar a la zona de Tarragona, 
el Jesús i Maria. La segona és 
que canvia és el sistema de 
competició: es classifiquen 
per al play off d’ascens els 4 
primers de cadascun dels dos 
grups amb la qual cosa po-
dríem veure, si el Jesús i Ma-
ria es classifica, cinc equips 
ebrencs lluitant per l’ascens 
en la segona fase. Per als des-
censos, hi haurà dos grups de 
sis i baixaran els dos últims de 
cada grup. Un any més tocarà 
patir. Si la passada campanya 
van baixar 3 de Tarragona i 2 
de la nostra zona, Amposta i 
Perelló, aquest any una altra 
vegada podria tocar la loteria 
i els descensos podrien ser 
només un amb una mica de 
sort. També canvia que ara, 
per a la segona fase, sumaran 
els punts de la primera i això 
desvirtua una mica una com-
petició ja que a la segona fase 
si un equip ha sumat pocs 
punts pot estar ja liquidat en 
només començar. 
Els equips ebrencs han fet 
els deures i en menys de 60 
dies pràcticament han tancat 
les seves plantilles al 97 per 
cent amb rècord de fitxatges 
(98) davant dels 79, 75 i 71 
de les últimes tres tempora-
des, 8 altes per equip, gaire-

bé un 70 per cent d’un equip 
inicial. Recuperen la catego-
ria dos clubs històrics que ja 
mastegaven l’ascens fa diver-
ses temporades: Jesús i Maria, 
que la darrera vegada que va 
estar a Segona fou la tempo-
rada 2014/2015 i el Catalònia 
que va competir-hi per darrera 
vegada la 2015/2016. 
D’altra banda, debuten cinc 
entrenadors que l’any passat 
no estaven a l’inici de campa-
nya: el mestre Jordi Fabregat, 
Mario Javaloyes (després de 
ser segon a Amposta i Torto-
sa la temporada passada), Ge-
rard Capera, que sí que va co-
mençar però en un altre equip 
(l’Ampolla) i dos entrenadors 
que han passat pel Roquetenc, 
amb bona nota: David Vilano-
va i Carlos Gilabert. Repetei-
xen gran part d’entrenadors i 
entre ells hi ha molta joventut: 
mitjana d’edat 37 anys. Entre 
aquests, Ferran Simó (32), Pau 

Alegría (30), David Vilanova 
(33), Ambròs Segura (37), Llu-
ís Fornés (43), Pepe Balart (36) 
i Mario Javaloyes (32). Gerard 
Capera (41), Carlos Gilabert 
(43) i Jordi Vallés (45).
Pel que fa als pressupostos, ha 
passat una cosa que és gairebé 
de ciència ficció: un Tortosa 
que en els darrers anys era qui 
el tenia més elevat passa a ser 
un equip més. Aldeana, Ampo-
lla i Ulldecona aquest any han 
saltat gairebé la banca amb fit-
xatges de qualitat i de renom i 
per això haurien d’estar al pò-
dium dels 4 primers. 
El grup ebrenc serà molt com-
petitiu; només cal veure els dos 
conjunts ascensors, Catalònia i 
Jesús i Maria, tots dos han fet 
equips per consolidar-se i fins i 
tot aspirar al play off. 
Baix el meu punt de vista, sis 
equips tenen millor planti-
lla que la temporada passada, 
Aldeana, Ulldecona, Ampolla, 
Móra la Nova, Jesús i Maria i 
Catalònia i els cinc restants 
també han fet bons equips. 
El Tortosa, que ha fet bones 
sensacions a la pretemporada, 
sempre és el Tortosa i la vare-
ta màgica de Jordi Fabregat es 
notarà encara que no li serà 
fàcil entrar als play off. El Ca-
marles ha sofert una mini re-
volució sent el millor fitxatge 
el seu míster, Carlos Gilabert, 
que amb el Roquetenc va ser 
l’equip menys golejat de la 
Tercera catalana. La Sénia és 

una incògnita després de sis 
anys en els que ha tret petroli 
dels seus Jugadors. Ara arriba 
David Vilanova que és un dels 
entrenadors amb més futur del 
territori.
Pel que respecta al Remolins 
Bitem i l’Ebre Escola, dir que 
la campanya passada eren 
candidats clars al descens. Fi-
nalment es van salvar. L’Ebre 
Escola va donar un exemple, 
quedant setè a la primera fase 
i complicant-li els partits al seu 
germà gran, el Tortosa, que 
només el va poder guanyar en 
els dos partits per la mínima. 
El Remolins-Bítem, dins de les 
seues possibilitats, ha demos-
trat que donarà guerra. Porta 
dos anys guanyant el Mariano 
Toha i amb un pressupost jus-
tet fa miracles. 
Una categoria que ha canvi-
at molt en la que estaven els 
clàssics Amposta, Gandesa, La 
Cava o Alcanar i ara s’hi han 
consolidat clubs consolidats 
en la categoria com l’Aldeana, 
La Sénia, Ulldecona, Móra la 
Nova, Ampolla i Camarles. 
La temporada passada vam 
veure una de les campanyes 
més frenètiques de la història 
per ser una lliga de dues fases, 
amb una primera amb derbis 
cada jornada. Es va notar la 
tensió ja que cinc entrenadors 
van haver de deixar les seves 
banquetes: Capera, Nando 
Garcia, Camarero, Fibla i Amo-
res. 

Aquest any es pot repetir la 
història i fins i tot pot aug-
mentar la tensió i segur que 
dos o tres entrenadors seran 
cessats, segur que hi haurà 
partits calents, segur que hi 
haurà una primera fase pre-
ciosa i una segona merave-
llosa. Enguany, d’entrada, els 
equips ebrencs han de tenir 
més protagonisme al play-
off d’ascens. A la zona de 
Tarragona de moment apun-
ta com a cap de sèrie la Ca-
nonja.
Ascendir a la categoria su-
perior no és rendible per a 
gairebé cap equip ebrenc 
només ho ha estat per la 
Rapitenca, que ha pujat fins 
a tercera divisió. En aquest 
sentit, els equips de Tarrago-
na ens superen a la Primera 
catalana amb la consolida-
ció del Valls, Catllar, Reddis i 
Cambrils Unió. 
En tot cas, la segona catalana 
promet més que mai. I d’aquí 
a dues temporades tornarà 
a ser la de sempre, la clàs-
sica de 18 equips i podríem 
veure 10/11 equips ebrencs, 
si se salva l’Ascó a Primera, i 
poden pujar de 3a catalana 
dos equips ebrencs i si a més 
no en baixa cap de segona 
Catalana. És molt demanar 
però és possible. Seria molta 
loteria, però el que està clar 
és que aquesta temporada 
promet emoció al màxim i les 
properes també.

EL PRONÒSTIC DE CELMA
GRUP EBRENC

CANDIDATS ASCENS: ALDEANA, AMPOLLA, 
ULLDECONA i TORTOSA
INCÒGNITES: CAMARLES I LA SÉNIA
UN DELS DOS SERÀ REVELACIÓ: MÓRA 
NOVA O CATALÒNIA
PODEN FER UNA BONA TEMPORADA: 
EBRE ESCOLA I REMOLINS BÍTEM

GRUP DE TARRAGONA

CANDIDATS ASCENS: CANONJA, MORELL, 
VILASECA I JESÚS I MARIA.
LLUITARAN PEL PLAYOFF: RODA I POBLA
PODEN SER EQUIP REVELACIÓ: ARBOÇ O 
RIUDOMS
INCÒGNITES: SALOU I VENDRELL.

ELS MISTERS
EQUIP                                             21/22                                        22/23

ALDEANA
AMPOLLA
CAMARLES
EBRE ESCOLA 
LA SÉNIA
MÓRA LA NOVA
REMOLINS- BITEM
TORTOSA
ULLDECONA
CATALÒNIA
JESÚS  I MARIA
MORELL
POBLA B
CANONJA
RODA DE BERÀ
SALOU
RIUDOMS
ARBOÇ
VENDRELL
VILASECA

FERRAN SIMÓ 
GERARD CAPERA
ALBERTO LÓPEZ

PEPE BALART
JUANJO SERRANO
AMBROS SEGURA

JORDI VALLES
GUILLERMO CAMARERO

FIBLA/CASTILLEJO
PAU ALEGRIA
LLUÍS FORNÉS

SERGIO PAZ
SERGIO MARTINEZ
DANIEL QUIÑONES

KIKI
CARLOS RICO

ALVARO GARCIA
ÀLEX BAYONA
ÒSCAR LAHOZ

FERRAN SIMÓ
MARIO JAVALOYES
CARLOS GILABERT

PEPE BALART
DAVID VILANOVA
AMBRÒS SEGURA

JORDI VALLÉS
JORDI FABREGAT
GERARD CAPERA

PAU ALEGRIA
LLUÍS FORNÉS

SERGIO PAZ
SERGIO MARTINEZ
DANIEL QUIÑONES

KIKI
CARLOS RICO
JOSE LUCHA

ÀLEX BAYONA
OSCAR LAHOZ

PASCUALE

 

1908
1934
1952
1915
1928
1970
1966
1972
1920
1971
1966
1923
1968
1971
1971
1923
 2014
2013
1950

TORTOSA
RODA BERÀ

MORELL
ULLDECONA
LA SÉNIA

CAMARLES
VILASECA
AMPOLLA
J I MARIA
R-BITEM
CANONJA
VENDRELL
CATALÒNIA
ALDEANA

MORA NOVA
RIUDOMS
POBLA  B

EBRE ESCOLA
ARBOÇ

44
7
 1

22
3
11
1
 
11
 3
4
9

4
6
6
12
14
 
4
1
1
 1
 
3
5
 
1

 9
17
7
20
17
10
23
21
 5
28
27
21
16
15
 4
6
5
2
1

3
11
15
16
17
18
19
20
21
25
29
30
32
40
51
52
53
64
75

Descendirà 
un equip ebrenc

Aquesta temporada, 
més candidats ebrencs 

al play-off d’ascens 
que el curs anterior

EQUIP 3D RANKING 1C PRE 2CFUNDACIÓ
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INFORME SEGONA CATALANA

EQUIPS DEL GRUP DE TARRAGONA

ELS FITXATGES DE SEGONA
EQUIP                        19/20           20/21           21/22         22/23

ALDEANA

ULLDECONA

TORTOSA

AMPOLLA

REMOLINS- BITEM

LA SÉNIA

CAMARLES

MÓRA NOVA 

CATALÒNIA

JESÚS I MARIA

EBRE ESCOLA

TOTAL

7

17

13

10

3

4

7

2

6

14

5

75

11

9

10

6

6

5

5

5

9

5

3

79

8

11

14

9

10

6

12

7

8

8

4

98

FITXATGES TOP
PROCEDÈNCIA                 JUGADOR                     NOU EQUIP

ASCÓ
BORJA
TORTOSA
ASCÓ
ASCÓ
AMPOSTA
RAPITENCA
REMOLINS-BITEM
AMPOLLA
RAPITENCA
TORTOSA
EIVISSA
CAMARLES
REMOLINS-BITEM
ROSELL
MORELL

ALDEANA
ULLDECONA

AMPOLLA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

CAMARLES
ULLDECONA

JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
ULLDECONA
MÓRA NOVA
EBRE ESCOLA

CATALÒNIA
LA SÉNIA
R-BITEM

BADIA
DANI QUESADA
SERGI DURAN

GENIS ARRASTRARIA
RAFA LLOP

PEQUE
FERRAN ROIG

GERARD BALADA
GABRI VIDAL
IVAN VIDAL

MARC FABREGAT
ROMAN GRYGORIV

ROGER ROYO
ALEIX CHAVARRIA
NARIOS GAVALDA

BRAYAN

5

7

6

7

9

9

5

4

10

71

POBLA B Equip més jove, dels 12 fitxatges 8 són de 18 anys i un de 17. No-
més 3 jugadors no són sub23. Fitxatges destacats: Noño (Tortosa), 
Simo i Breyner (Camarles), Unai (Reddis) i Eric Carrasco (Perelló).

CANONJA

ARBOÇ

RODA BARÀ Manté el bloc, segueixen 14 jugadors de l’any passat. Fitxatges 
destacats: el porter Nogales (Rapitenca), Galera (Tortosa), Re-
ales (Camarles), Grela (Nàstic div. d’honor juvenil, ex cadet del 
Barça i Amposta), John (Altafulla) i Alvaro (S Ildefons).

VILASECA Només segueixen 4 jugadors. Fitxatges destacats: Blasi, Gra-
nados, Cristian Pepo (Reddis), Samu Blanes (Riudoms), Samu 
Garcia (Camarles). El millor fitxatge, el mister Pascuale, un 
guanyador nat.

MORELL Segueixen 13 jugadors. Fitxatges: Ivan Bruno (Camarles), Soria-
no, Diego i Becerra (Montblanc), Gallego, Joel Robles i Manolo 
(Riudoms) Tots els fitxatges poden ser titulars. Han fitxat els dos 
millors del Montblanc. Té un equip millor que l’any passat.

RIUDOMS Torna com a mister el gran Lucha. Només segueixen dos ju-
gadors. Equip molt jove, mitjana d’edat 21/22 anys. Fitxatges 
destacats: Arnau Oteros i Adri (Borges), roger Carrió (Cambrils), 
Llorenç (juvenil Reus) i Uri aragonès (Mas Pellicer).

VENDRELL

SALOU

Manté part del bloc de l’any passat. Dels 8 fitxatges, cap galàc-
tic, a més de 3 juvenils. Se’n va anar l’estrella Uri Labella però 
es conserva la major part d’un equip que donarà guerra. El seu 
mister, Òscar Lahoz, té projecció i promet.

HISTÒRIC SEGONA CATALANA
Temporada

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Campió

Reddis

Nul.la

Gandesa

Valls

Cambrils

Tortosa

Cambrils

Vilaseca

Reddis

Jesús i Maria

 Subcampió

Cambrils U

Rapitenca

Catllar

Amposta

Valls

Tortosa

J i Maria

Morell

Catllar

   Descensos

Perelló, Altafulla, Amposta, Montblanc i Bonavista

Borges

Vendrell, Reddis, Vilaseca, Pastoreta i Vilaseca.

La Cava, Batea, Catalònia, Roda, Torredembarra i Morell.

Segur, La Riera, Catllar i Salou.

Godall, Alcanar, Canonja, Torreforta, Ampolla, Catalònia, 

R Bonavista i Remolins-Bítem

Camp Clar, SP i SP, Deltebre, Tancat i Cambrils

Calafell, Roquetenc, Selva Camp i Perelló

Cunit, SP i SP, Salou i Camp Clar

EQUIP         1 golejador        G      2 golejador          G   3 golejador     G

2021/0222

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Nacho

Agus

Joel Marigot

Dilla

 Virgili

Chimeno

Àngel Sánchez

Samu Blanes

Aleix Robert

Rosado

Rosado 

27

21

30

36

32

32

27

26

28

29

34

16

29

23

31

28

30

25

24

23

25

30

13

18

22

26

15

30 

23

21

21

21

29

El gran favorit. L’any passat va lluitar per l’ascens. Renovació de 18 
jugadors. Han fitxat de nou a Dominguez. I a Marc Villares (14 gols 
amb la Pobla B) i a 2 joves de la Floresta i 1 del juvenil del Reus.

Manté el bloc de la temporada passada. Fitxatges top: Arnau 
Moya, pitxitxi del Roda, i Antolinez, (Vilanova), Paredes i Joan Nin 
(Valls). A l’Arboç milita el jugador del Perelló Iker Cid. 

Segueix el 80 % de la plantilla de la temporada passada. Fitxat-
ges: Imanol, Sergi Andreu, Eric Auñon, Cristian, Ruben Aznar i 
Thiago. El seu mister Carlos Rico porta 5 temporades. 

ELS FITXATGES DE SEGONAPICHICHIS
Agus

Valcàrcel

Callarisa

Callarisa 

Dilla

Mochi

Romero/Teixido

Romero 

Ivan  Gonzalez

Robert 

Òscar Garcia

Becerra

Kader

Gallego

Nacho 

Tini

Dilla 

Javi Asin 

Regolf 

Nico

Jaime 

Aleix

BY JOAQUIN CELMA

La temporada passada van haver tres clars favorits, Reddis, Cambrils U i Canonja, dos d’ells 
van ascendir. Bonavista i Floresta van ser candidats per al descens. Per aquesta temporada, 
hi ha un clar favorit, la Canonja, i molts equips per intentar entrar a les primeres 4 places. 
Els equips s’han reforçat molt i a la zona de baix els ascendits Vendrell, Arboç i Salou seran 
competitius per salvar-se. A l’Ebre es manté el mateix nivell, a la zona de Tarragona puja la 
competitivitat.

www.mesebre.catwww.mesebre.cat
Viv im l 'esport !

BY JOAQUIN CELMA
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2A. CATALANA 
GRUP 6 B 

TEMPORADA 
2022/23

 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 18/09/22

JORNADA 10. 20/11/22

Ebre Escola-Ampolla
La Sénia-Aldeana
Camarles-Móra la Nova
R Bítem-Catalònia
Ulldecona-Tortosa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 25/09/22

JORNADA 11. 27/11/22

Ampolla-Ulldecona
Aldeana-Ebre Escola
Móra la Nova-La Sénia
Catalònia-Camarles
Tortosa-R Bítem

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 2/10/22

JORNADA 12. 11/12/22

Ampolla-Aldeana
Ebre Escola-Móra la Nova
La Sénia-Catalònia
Camarles-Tortosa
Ulldecona-R Bítem

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 9/10/22

JORNADA 13. 18/12/22

Aldeana-Ulldecona
Móra la Nova-Ampolla
Catalònia-Ebre Escola
Tortosa-La Sénia
R Bítem-Camarles

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 16/10/22

JORNADA 14. 8/01/23

Aldeana-Móra la Nova
Ampolla-Catalònia
Ebre Escola-Tortosa
La Sénia-R Bítem
Ulldecona-Camarles

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 23/10/22

JORNADA 15. 15/01/23

Móra la Nova-Ulldecona
Catalònia-Aldeana
Tortosa-Ampolla
R Bítem-Ebre Escola
Camarles-La Sénia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 30/10/21

JORNADA 16. 22/01/23

Móra la Nova-Catalònia
Aldeana-Tortosa
Ampolla-R Bítem
Ebre Escola-Camarles
Ulldecona-La Sénia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 6/11/22

JORNADA 17. 29/01/23

Ulldecona-Catalònia
Tortosa-Móra la Nova
R Bítem-Aldeana
Camarles-Ampolla
La Sénia-Ebre Escola

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 13/11/22

JORNADA 18. 05/02/23

Catalònia-Tortosa
Móra la Nova-R Bítem
Aldeana-Camarles
Ampolla-la Sénia
Ebre Escola-Ulldecona

 
2A. CATALANA 

GRUP 6 A 
TEMPORADA 

2022/23

 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 18/09/22

JORNADA 10. 20/11/22

Morell-Salou
Riudoms-Roda Barà
Vendrell-Pobla B
Canonja-Arboç
Vilaseca-Jesús i Maria

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 25/09/22

JORNADA 11. 27/11/22

Arboç-Vilaseca
Pobla B-Canonja
Roda Barà-Vendrell
Salou-Riudoms
Jesús i Maria-Morell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 2/10/22

JORNADA 12. 11/12/22

Arboç-Pobla B
Canonja-Roda Barà
Vendrell-Salou
Riudoms-Jesús i Maria
Vilaseca-Morell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 9/10/22

JORNADA 13. 18/12/22

Pobla B-Vilaseca
Roda Barà-Arboç
Salou-Canonja
Jesús i Maria-Vendrell
Morell-Riudoms

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 16/10/22

JORNADA 14. 8/01/23

Pobla B-Roda Barà
Arboç-Salou
Canonja-Jesús i Maria
Vendrell-Morell
Vilaseca-Riudoms

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 23/10/22

JORNADA 15. 15/01/23

Roda Barà-Vilaseca
Salou-Pobla B
Jesús i Maria-Arboç
Morell-Canonja
Riudoms-Vendrell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 30/10/22

JORNADA 16. 22/01/23

Roda Barà-Salou
Pobla B-Jesús i Maria
Arboç-Morell
Canonja-Riudoms
Vilaseca-Vendrell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 6/11/22

JORNADA 17. 29/01/23

Vilaseca-Salou
Jesús i Maria-Roda Barà
Morell-Pobla B
Riudoms-Arboç
Vendrell-Canonja

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 13/11/22

JORNADA 18. 5/02/23

Salou-Jesús i Maria
Roda Barà-Morell
Pobla B-Riudoms
Arboç-Vendrell
Canonja-Vilaseca

SEGONA CATALANA

www.mesebre.catwww.mesebre.cat Viv im l 'esport !

CALENDARI TEMPORADA 2022 - 2023

www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

OPINIÓ
Hi haurà miracle 
a Alcanar?
Este article l’escric a títol perso-
nal, com a soci i cap de premsa 
durant molts d’anys. De les tres 
o quatre opcions que jo veia per 
al futbol d’Alcanar, al final, pren 
forma la que jo considero més 
adient, des de fa anys, després 
de passar per la junta directiva 
en el complicat any del Cente-
nari.
Tal com ja ha informat Més Ebre, 
una nova junta amb jugadors jó-
vens d’estes últimes temporades 
i d’altres anteriors es fa càrrec 
del club. Això sí, com a punt de 
partida Ajuntament i directius 
han de seure, negociar, firmar i 
cobrar el conveni corresponent 
a 2022. 
El consistori també s’ha d’impli-
car en l’adequació del camp de 
gespa artificial de la Fanecada. 
Es parla de la primavera com el 
moment en què es podria millo-
rar el camp de futbol. Si pogués 
ser abans molt millor. Ja ha pas-
sat un any d’aquell fatídic 1 de 
setembre en què la forta tromba 
d’aigua que va caure sobre Alca-
nar (especialment) convertia el 
municipi en portada de tots els 
informatius durant unes quan-
tes setmanes. S’han reformat els 
vestidors, però el terreny de joc 
continua necessitant una bona 
repassada.
Des d’AEFA (futbol base) s’ha de-
manat sembrar amb herba natu-
ral el camp de terra exterior de 
futbol 7. Segons l’entitat, a finals 
de setembre ja s’hi podria jugar. 
Fins i tot, ha proposat conver-

tir-lo en un camp de futbol 11. La 
regidoria diu que ho estudiarà.
Seria un hàndicap menys per a 
un futbol canareu molt tocat per 
les circumstàncies de la passada 
temporada, però que, tot i això, 
ha estat capaç de fer campió un 
equip prebenjamí i subcampió al 
femení.
En esta temporada 2022/23 s’ha 
de demanar un esforç per part 
dels familiars, amics i aficionats 
per a que es facen socis i sòcies 
(a un preu molt assequible), fer 
taquilla i vendre la típica rifa de 
cada partit, a més de recuperar 
el servei de bar que seria una 
bona font d’ingressos, ara tallada 
fa uns quants anys i, així, treure 
el mínim per a pagar arbitratges, 
fitxes i entrenador, a més de po-
der estalviar de cara al futur.
Cal aire nou, aigua fresca, elabo-
rar un projecte a mig-llarg ter-
mini, partint de zero, de forta raïl 
local. D’una banda, és necessari 
recuperar el diàleg  amb l’Ajun-
tament, d’altra  banda, crear 
ponts entre els diferents clubs, 
també veterans i femení, amb 
l’objectiu de treballar tots junts 
i que l’Alcanar continue essent 
un gran club històric referent al 
poble i al territori. Este seria l’au-
tèntic miracle.
Sembla que la nova junta ja hi 
està posant fil a l’agulla. Els de-
sitjo molta sort en esta nova eta-
pa que comença.

J. Joaquim Buj

L’AMPOLLA

HANDBOL

Fase prèvia del torneig Jordi 
Pitarque, demà dissabte

CE Tortosa

El torneig de futbol base Jordi 
Pitarque tindrà el tret de sortida 
demà dissabte, dia 10 de setem-
bre, amb la fase prèvia. La fase 
prèvia serà de 24 equips amb sis 
grups de quatre. Els primers de 
cada grup passaran a la fase fi-
nal.
Els grups de la fase prèvia, se-
gons dades de l’Associació Es-
portiva Jordi Pitarque, són els 
següents:  GRUP A: Rapitenca, 
Jesús i Maria, EF Delta de l’Ebre 
i FE Vilafranca. GRUP B: Camar-
les, Tecnifutbol, Santes Creus i la 
Floresta. 
GRUP C: Jabac, Roquetenc, Ca-
lafell i Torreforta. 
GRUP D: Aldeana, Cambrils 
Unió, Futbol Formatiu i UE Tor-
tosa-Ebre B, 
GRUP E: Amposta, la Canonja, 
Vinarós i Urgell.
GRUP F: UE Tortosa-Ebre A, Ba-
dalona, Catalònia i Primer Toque. 
Els campions de cada grup 

completaran el quadre d’una 
fase final que es disputarà el dia 
17 i el 18 pel matÍ, amb 20 equips 
dividits en quatre grups de cinc.
El torneig serà per primer cop 
internacional amb la presència 
de l’Olímpic de Marsella. També 
cal destacar la participació de 
l’At de Madrid, equip que s’afe-
geix als alevins de clubs de la Pri-
mera divisió que ja han participat 
en el torneig. 
Un torneig solidari, que desti-
narà els beneficis al projecte de 

recerca sobre malalties cardio-
vasculars i mort sobtada.
I també un esdeveniment es-
portiu amb gran valor emocio-
nal perquè serveix per recordar 
al jove ampollero Jordi Pitarque 
que ens va deixar fa 12 anys de 
forma sobtada, quan en tenia 23. 
Era llavors jugador del Reus.
Diumenge dia 18, a les 12.30 
hores, es farà l’acte a través del  
qual les instal.lacions esportives 
de l’Ampolla passaran a dir-se 
Jordi Pitarque Ceprià,

El CE Tortosa ja s’ha posat en 
marxa. El sènior masculi jugarà 
per tercer any consecutiu a se-
gona catalana amb canvis impor-
tants en la seva plantilla. El primer 
partit es jugarà com a local el cap 
de setmana del 24/25 de setem-
bre: CE Tortosa/Ebreclinic-CH 
Berga. El juvenil masculí, cadet 
masculí i infantil masculí, tots tres 
de primera catalana disputaran 
fases classificatòries per jugar a 
la máxima categoria. Fase prèvia 
infantil masculí: 17 setembre a 
doble partit amb el CH Sant An-
dreu A. Fase classificatòria cadet 
masculí 16, 17 i 18 de setembre: 
CE Tortosa, BM La Roca, H Sant 
Quirze, H Esplugues A. Fase clas-
sificatòria juvenil masculí: avui a 
les 20.30 h contra el Salou i diu-
menge (18h), contra el Sant Cu-
gat (tots dos partits a Ferreries). 
El juvenil femení i l infantil femení 
jugaran a 1a catalana. S’iniciarà 
l’activitat de l’escola d’handbol 
Cucafera i en el mes d’octubre es 
farà el minihandbol a les escoles.

** L’AMETLLA DE MAR: Demà 
dissabte, a la Cala, setè Me-
morial Josep Pallarès. A les 17 
hores, jugaran Remolins Bí-
tem contra l’Espanya Canon-
ja. Posteriorment, el perdedor 
s’enfrontarà al primer equip ca-
lero. I finalment, es disputarà el 
tercer partit.

** GANDESA: Demà dissabte 
partit contra l’Ampolla. El partit 
anterior va ser a casa, en festes,   
contra el Falset (5-0). Andreu 
Mauri va fer 3 gols i Dilla i Sou-
fine van marcar els altres. No ha 
hagut cap novetat, després del 
ja informat fitxatge de Soufine. 

** CE EL PERELLÓ: Demà dis-

sabte partit a casa contra el 
Gandesa B. L’única novetat és 
Salifou Tiam, jugador calero 
que va estar al Cambrils, i que 
s’incorpora. 

** CD LA CAVA: incorporació 
del porter Izan Palacios que va 
estar al Santa Bàrbara, la tem-
porada passada. 

** LA QUARTA CATALANA 
EBRENCA tindrà 16 equips. Pri-
mera jornada, prevista per a 1/2 
d’octubre: Tivenys-Camarles B; 
Gandesa B-Fatarella; Catalònia 
B-Ametlla B; la Cava B-la Gale-
ra; Amposta B-S Jaume; J i Ma-
ria C-Aldeana B; Pinell-Alcanar i 
Olimpic-Ginestar.

CH  Amposta
Memorial 
Emma 
Garcia
Demà dissabte dia 10 a partir de 
les 19 hores s’enfrontaran, al pa-
velló de la capital del Montsià, els 
equips sèniors femenins de Divi-
sió d’Honor Plata en un encon-
tre amistós entre el CH. Ampos-
ta i el Lleida Handbol Club, en 
la tarde d’handbol en memòria 
d’Emma Garcia Curto. Pel que fa 
al sènior, la novetat és el retorn a 
l’equip de Sílvia Domingo.

El Benissanet 
va celebrar

el seu 
centenari

El CE Benissanet va celebrar el 
dissabte passat els actes com-
memoratius del seu centenari. 
Una jornada molt emotiva en 
la que pel matí va haver un 
gran retrobament d’exjuga-
dors i extècnics i directius del 
club en un partit. 
Posteriorment, per la tarde, el 
primer equip benissanetenc va 
enfrontar-se a l’Ascó. I a la nit 
es va produir un multitudina-
ri sopar. També va haver una 
exposició i altres moments de 
gran valor sentimental. La jun-
ta directiva va fer un gran tre-
ball per organitzar una jornada 
inoblidable en la que l’emoció 
va ser present també quan es 
va recordar als que ja no hi són 
entre natros. 

FUTBOL

EN UN MINUT
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ORADA 
AMB ESCABETX

INGREDIENTS:  
• 1 dorada/orada a filets
• 1 ceba
• 2 alls
• Pebre negre en gra
• Una fulla de llorer
• Una branca de farigola
• Orenga
• Mig vas de vinagre
• Oli
• Mig vas d´aigua
• Farina

PREPARACIÓ:
Enfarinem els filets d´orada i els en-

rossim en una paella on després, en 

el mateix oli, hi sofregirem la ceba. 

Quan la ceba estigui enrossida hi 

afegim els alls tallats per la meitat 

(verticalment) i les herbes. Quan els 

alls estigui cuits hi afegim el vinagre 

i deixem reduir, i com que quedarà 

força sec ho mullem amb aigua i 

ho deixem coure una estona. Quan 

tots els aromes s´hagin barrejat bé 

i hagi reduït prou hi posem els 

filets d´orades i ho deixem cou-

re tot junt uns minuts més. En 

principi millor menjar-s´ho unes 

hores després d´haver-ho cuinat. 

Bon profit!
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp) 641 063 795

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Solars en venda a Pla 
d’Empuries. Molt 

econòmics. 674355349.

ULLDECONA
 Local en lloguer o venda de 

35m, al carrer major. 
977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

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

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

661 70 73 83

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,

a primera linea de mar, 
al davant del Club Nàutic. 

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

TREBALL

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

Interessats, trucar al  617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
· EDUCADORS/ES SOCIALS

· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

AMPOSTA
C R I S

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA 
RICO

40 AÑOS
641 53 03 88

ES VEN
APARTAMENT A 

AMPOSTA.
 2 HABITACIONS, 
1 BANY, CUINA, 

MENJADOR I TRASTER.

45.000 EUROS
645 888 266

PER JUBILACIÓ
ES VENEN 

PRODUCTES DE 
PERRUQUERIA DE 

TOTA CLASSE,
A MEITAT DE PREU

645 888 266

AMPOSTA
5 CHICAS
NUEVAS

TE ESPERAMOS 

643 636 701
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si cerques pare-
lla i no trobes la 
persona adequada, 
no tinguis pressa. Et 
planteges què vols 
fer amb el teu futur 
professional i no 
descartes canviar de 
sector.

aquari
21/01 al 19/02

La tensió Saturn/
Urà inclina a un 
temps de deixar 
enrere el que ja no 
funciona. És una 
etapa d’alliberar-se 
del passat per estar 
atent a les noves 
oportunitats.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb Júpiter per 
la Casa V podria 
aparèixer un amor 
del passat. El sector 
laboral no està 
exempt d’algunes 
tensions, però 
aquesta vegada con-
troles tu la situació.

escorpí
24/10 al 22/11

En un assumpte 
sentimental et pots 
veure inclinat a 
haver de triar si vols 
seguir o deixar-ho 
córrer. Amb el Sol 
per Casa XI pots 
ampliar el teu cercle 
social.

balança
24/09 al 23/10

Si ets dels que no 
els agrada l’esport, 
caminar pot 
ajudar-te a dormir 
millor i alliberar 
l’estrès. Podries 
viure un moment de 
tensió sexual amb 
una amistat.

àries
21/03 al 20/04

Mart per la Casa III 
en tensió amb el Sol, 
suggereix prudència 
verbal, sobretot 
pel que fa al sector 
laboral.  Una bona 
xerrada amb un 
amic, serà allibera-
dora.

cranc
22/06 al 23/07

Dies per posar la 
llar al dia o fins i tot 
per fer mudança. 
Li dones voltes a 
algunes coses i això 
t’estressa massa. 
Comença pel més 
urgent i tot s’anirà 
fent.

verge
24/08 al 23/09

La tensió del Sol 
al teu signe amb 
Mart a la Casa X, 
inclina a haver de 
prendre decisions al 
sector professional. 
Moments de gran 
romanticisme amb la 
parella.

taure
21/04 al 21/05

En l’amor pots 
mostrar-te una mica 
impacient. Voldries 
que les coses 
avancin, però tot de-
mana el seu temps. 
Bon moment per 
organitzar la dieta i 
cuidar-te més.

peixos
20/02 al 20/03

Amb Júpiter i 
Neptú retrògrads 
pren-te un temps 
abans d’actuar. Reps 
molta informació i 
hauràs de filtrar-ne 
el contingut per no 
sobrecarregar el 
sistema nerviós.

lleó
24/07 al 23/08

L’economia et conti-
nua traient una mica 
el son. Et prepares 
per a la tornada a la 
rutina habitual amb 
el ferm propòsit de 
reservar un temps 
només per tu cada 
dia.

bessons
02/05 al 21/06

El bon aspecte 
Mercuri/Mart facilita 
que les coses es 
moguin i tornen les 
ganes d’emprendre. 
Una persona amiga 
podria manifestar 
el seu interès senti-
mental en tu.

OFERTA 
Se vende terreno rustico 

900m en Ulldecona 
a 2km del pueblo. 

Ideal para fines semana, 
caravana barbacoa, tener 

animales, terreno plano, con 
vistas, buen acceso parque 

infantil y lago cerca.
Precio: 9000€

677 712 549
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+ 
a fons

patrimoni
la nostra memòria,

lo nostre patrimoni

FLIX 
PROPIETAT DE BARCELONA!

4

Entre Xerta i Tivenys, ens 
trobem quatre elements 

històrics de gran rellevància: 
l’Assut, el molí fariner, la 
pesquera i la fàbrica del 
ciment hidràulic del segle 
XIX. Tot això en un mateix 
emplaçament.

L’Assut: no tenim evidències ni 
documents que acrediten que 
l’assut el fessin els sarraïns, sí que 
tenim documentació de diver-
sos segles que acrediten la des-
pesa de la ciutat de Tortosa, els 
contractes i concessions admi-
nistratives que feia amb diversos 
arrendadors, així com sentències 
judicials sobre controvèrsia en 
relació amb els drets de pesca 
en l’assut. Aquest privilegi era de 
la ciutat de Tortosa ja que la des-
pesa de construcció de l’Assut 
havia anat al seu càrrec durant 
segles, i així consta documentat. 
En moltes publicacions s’afirma 
que “sembla que l’obra de l’assut 
s’inicià en època islàmica i que 
fou continuada o restaurada a 
mitjan segle XII.” La base d’aques-
ta afirmació té unes dimensions 
bastant reduïdes, i tan sols se sus-
tenta en l’etimologia de la paraula 
“assut”, la qual és d’arrel àrab com 
tantes altres paraules de la nostra 
llengua.
Diversos autors daten la cons-
trucció inicial de l’assut en dife-
rents períodes. Segons Carreras 
Candi, el permís per a la construc-
ció d’assuts a l’Ebre es remunta 
als temps de Ramon Berenguer 
IV. Massip, en canvi, data el primer 
projecte d’Assut l’any 1361. Albert 
Curto, director del nostre arxiu 
comarcal, ens ensenya que la pri-
mera construcció documentada 
la trobem a la meitat del   segle 
XV. Trobem documents amb di-
ferents solucions ortogràfiques: 
açut, acut, asut, assut, azut...

Des del punt de vista de la his-
tòria econòmica, l’assut i les 
séquies de Tortosa van ser en-
tre els segles XIV i XVII una gran 
inversió en obra pública que va 
necessitar d’una forta despesa 
pública, ja que era un important 
centre de treball. La seua fun-
ció principal era la irrigació dels 
camps en un ampli sector del 
terme, cosa que no es va asso-
lir plenament, però les activitats 
secundàries, com la pesquera,   
sí que van funcionar de manera 
òptima, i els molins tradicionals. 

Posteriorment, els de regolf van 
ser essencials per al desenvolu-
pament del territori.

La pesquera, segons el Diccio-
nari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, és: “Paratge, indret, de la 
mar, d’un riu, on abunda el peix”. 
La pesquera de l’Assut naix per la 
construcció d’aquest, i facilita-
va la pesca. La Casa de la Ciutat 
(Ajuntament) la tenia arrendada 
per una quantitat convinguda i 
també l’arrendador tenia l’obli-
gació de garantir l’estructura en 
bones condicions i de garantir el 
pas de les embarcacions. El peix 
dolç provenia de l’Assut i el peix 
d’aigua salada provenia del Del-
ta. Al segle XVI se venia a la ciu-
tat de Tortosa, en unes peixeres 
fetes de pedra i amb ferros per 
elevar el peix. Tal com consta 
en el llibre  de les despeses de la 
ciutat, la saboga era el peix més 
ben valorat de l’època. 
La pesquera tenia “la casa de 
l’assut” que el 1497 s’afonà i és 
reconstruïda el 1520 i el 1534. 
Posteriorment van construir un 
edifici nou entre el 1584 i el 1590 
que va estar en funcionament 
fins que va ser assaltat i cremat 
durant la Guerra dels Segadors.

Al segle XVI, al llibre de rebudes i 
ingressos, hi consten dos ingres-
sos procedents de l’Assut:
1r. IMPOSICIÓ DEL DRET DEL 
PEIX-PEIXATERIA: Gravava el 
peix fresc pescat al mar o a l’As-
sut, que es considerava del ter-
me, i sobre el desembarcat a la 
universitat tortosina. Durant el 
trienni estudiat de la Taula de 
Canvi, al llibre de rebudes tro-
bem Andreu Sentís com a “un 
altre dels arrendadors de la im-

posició del peix”. També el nostre 
Arxiu disposa d’un llibre de rebu-
des anomenat “Llibre del delme 
del peix” amb data de 1601, i se 
conserva el contracte d’arrenda-
ment datat el 1567 de la Pesquera 
de l’Assut. Cal tenir present que 
com que els “peixos no podien 
remuntar el curs del riu degut a 
la presa, eren fàcils de pescar. Al 
costat de la presa van construir 
els molins” .
2. IMPOSICIÓ DEL DRET DELS 
MOLINS DE REGOLF. Segons els 
tractadistes del segle XVI, eren 
de roda horitzontal, i necessi-
taven més aigua que els molins 
hidràulics. Eren la tecnologia 
punta de l’època, que vindria a 
resoldre el problema dels molins 
tradicionals que, degut a la poca 
aigua on estaven situats, no po-
dien moldre tota la provisió ne-
cessària per a la ciutat, per la qual 
cosa eren uns molins estèrils, 
cosa que va obligar el Consell de 
la ciutat a buscar solucions per 
permetre moldre el blat neces-
sari per l’abastiment de la ciutat.

També la importància de l’Assut i 
les dos séquies anava lligada a la 
propietat i als interessos econò-
mics d’alguns estrats socials. Les 
terres existents entre la Tortosa 
emmurallada, Bítem i Tivenys 
eren propietats del bisbe i del 
Capítol de la Seu, per això el gran 
interès per la construcció de la 
séquia que possibilités el reg i 
augmentés la productivitat en 
l’agricultura en les seues here-
tats, fins a tal punt que el mateix 
cardenal Ot de Moncada, l’any 
1454, va arribar a prendre “a tot 
son càrrec les obres per fer la sè-
quia de Tivenys”. Curiós, l’interès 
de la cúria.

Cristòfol Despuig tracta en la 
seua obra la importància de 
l’Assut. L’escriptor va formar 
part del Consell de la ciutat i 
va ser un dels encarregats de 
posar-se en contacte amb Gil 
Morlanes -mestre de fer séqui-
es- i no obstant aquest, no va 
acabar fent la funció de con-
tractista però sí que va definir 
tècnicament el treball. La ma-
terialització de l’obra va ser feta 
pel picapedrer de Flix, Domin-
go Cotxí. Despuig critica en el 
seu llibre que l’obra se paralit-
zés perquè econòmicament se 
considerava inviable, a la qual 
cosa ell deia “...una grandíssima 
maldat, la major que may sia en 
lo món estada...”

El molí fariner,   construït a 
Tortosa   l’any 1575 pel mes-
tre d’obres Macià Pellicer,   que 
emprava la tècnica del regolf i 
és un dels pocs exemples d’ar-
quitectura industrial d’època 
renaixentista a Catalunya, era 
de pedra picada.  Encara se pot 
observar en la primera planta 
aquesta pedra, posteriorment se 
van alçar més plantes de maço-
neria.   Com a curiositat us diré 
que hi havia esculpida una torre, 
símbol de l’escut de Tortosa, i 
algú amb mala fe se va encarre-
gar de trencar-lo per evidenciar 
que Tortosa no n’era la propi-
etària, malmetent el seu propi 
patrimoni històric.

Al costat del molí hi havia un 
embarcador, on se lligaven les 
barques per al transport de la 
farina. Actualment, l’edifici està 
per rehabilitar, tot i ser un dels 
grans potencials que necessita 
d’una actuació urgent.

La fàbrica de ciment hidràulica: 
una de les primeres fàbriques 
que va haver-hi a Espanya, fun-
dada l’any 1885, segons consta 
en “Anuario del comercio y de 
la industria” per Jaime Mayor 
Mayor, passa de pares a fills en 
diverses generacions. El seu 
producte, el ciment, sorgia de la 
riquesa de la terra ja que la ma-
tèria primera  (calç, argila i guix) 
se trobava en la terra i pedreres 
del Coll de Som. La fàbrica te-
nia entre 30-40 treballadors, no 
obstant això, les condicions de 
treball amb la pols del ciment 
castigava els pulmons dels tre-
balladors i era una feina dura.
La proximitat de la fàbrica al riu 
va provocar que riuades li fessin 
destrosses i també l’accés ini-
cial a aquesta era molt compli-
cat. Els penya-segats impedien 
la comunicació i els sacs de ci-
ment sortien en  quatre llaüts, riu 
avall cap a Tortosa, anomenats: 
La Campana, Sant Jaume, San 
Julian i La Hiena. Anys després 
foren substituïts pel pas de bar-
ca. Un dels èxits de la cimentera 
fou que, amb la construcció del 
canal de l’esquerra, van proveir 
el ciment necessari per a l’obra, 
entre d’altres construccions. La 
fàbrica estigué en funcionament 
fins al novembre de 1976 i se’n 
desconeixen les causes del tan-
cament.

Ja podeu visitar l’Assut
i imaginar els quatre elements 

ens els diferents moments 
de l’eix cronològic.

Seguim estimant el patrimoni
i coneixent la seua història!

FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

 ELS QUATRE ELEMENTS: L’ASSUT, LA PESQUERA,
ELS MOLINS DE REGOLF I LA FÀBRICA DE CIMENT
XERTA-TIVENYS
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CINTA ACCENSI MARTÍNEZ
PROFESSORA D’ECONOMIA

INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA

D’esquerra a dreta: Assut, cementera i transport fluvial a l’assut, molí fariner i imatge del molí i assut.


