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««Hem perdut lo Tren, Hem perdut lo Tren, 
recuperem-lo!recuperem-lo!»»

La jutgessa envia a la presó 
l’altra detinguda per l’assalt mortal

a la sala de jocs situada
al Barri de Ferreries, a Tortosa

La jutgessa que investiga l’assalt a la sala de jocs de Ferreries, a 
Tortosa, durant el qual va morir una treballadora i un client va resultar 

ferit, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a 
la dona detinguda dimecres per haver pres part en els fets. La causa 

continua sota secret de sumari. Foto: ACN.
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BOICOT SI, BOICOT NO
Podem cridar al boicot, i 

després què? Sobretot 
quan l’estat en qüestió, 
Qatar, “reconeix els seus 
defectes i intenta corregir-
los”... La pregunta és: en 
triar un país amfitrió, les 
federacions també envien 
un missatge d'esperança 
a determinats països 
per accelerar el seu 
desenvolupament?
Potser també hauran pensat 
que en lloc d'excloure, per 
principis, tot l'Orient Mitjà, 
no seria millor donar suport 
als països en la seua obertu-
ra? La Copa del Món de 2022 
es podria utilitzar per a això? 
Les crides al boicot es mul-
tipliquen,  però cal tenir en 
compte exemple com Brasil i 
l'Índia que ens han demostrat 
que res prova que les demo-
cràcies d'avui "estil occiden-
tal" no alberguin els règims 
populistes antidemocràtics de 
demà. De moment, la Copa 
del Món de la FIFA serà a Qa-
tar i començarà en poc menys 
de dos mesos. Un esdeveni-
ment internacional impulsarà 
el país amfitrió al primer lloc 
de l'actualitat, però per a Qatar 
res és impossible, res és massa 
car, tots els mitjans són bons 
per aconseguir el que volen i 
l'organització d'aquest Mundi-

al n'és l'exemple perfecte. Els 
líders de Qatar no han amagat 
l'import del pressupost desti-
nat a acollir la Copa del Món 
del 2022: 220.000 milions de 
dòlars en total, sense prece-
dents! La construcció de sis 
nous estadis suposa prop de 
deu mil milions de dòlars de 
despesa, lluny dels 220 anun-
ciats. El país pretén, a través 
d'aquest Mundial, la continuï-
tat en el programa de desen-
volupament del país... A més 
dels estadis, veuran la llum in-
nombrables infraestructures: 
línies de metro, hotels, aero-
ports, carreteres... Qatar vol 
mostrar, a través d'aquest es-
deveniment, la potència mun-
dial que estan creant. A més 
cal tenir en compte la difusió 
amb el polèmic contracte XXL 

EDITORIAL

que va signar l’ex estrella de 
futbol, David Beckham, , de 
46 anys, que, segons va reve-
lar The Telegraph, s'ha com-
promès a cedir la seva imatge 
a Qatar durant quinze anys. 
A canvi, l'antic internacional 
anglès rebrà ni més ni menys 
que 178 milions d'euros, és a 
dir, 11,8 milions d'euros anu-
als. Després de gravar aquest 
vídeo publicitari per a Qatar, 
David Beckham va crear polè-
mica assegurant que l'amfitrió 
del Mundial del 2022 repre-
senta la "perfecció" per acollir 
la competició... Unes paraules 
que han estat objecte de fortes 
crítiques a les xarxes socials, 
en particular dels internautes 
que deploren el destí reservat 
a la comunitat LGBT a Qatar. 
L'ONG Amnistia Internacional 

ha condemnat la campanya i 
ha destacat el "pesant historial 
de drets humans" del país. "La 
fama i l'estatus global de Da-
vid Beckham són or per a la 
imatge de Qatar, però hauria 
d'utilitzar aquesta imatge per 
demanar a la FIFA i les autori-
tats de Qatar que abordin els 
terribles abusos que han patit 
desenes de milers de treballa-
dors migrants en construir les  
infraestructures per la Copa 
del Món de la FIFA.
Boicot sí o no? Lo que no es 
pot consentir són la falta de 
respecte als drets humans i les 
aberracions ecològiques que 
permeten celebrar un Mundi-
al en un país on hi ha 60°C a 
l'ombra i on s'han construït, en 
aquests moments tan durs, es-
tadis refrigerats.

Les infermeres de Tarragona demanem una 
vacunació COVID19 i grip conjunta

Actualment estem en 
una de les incidències 

més baixes des de l’inici de 
la pandèmia per COVID!9 
(40 casos per cada 100.000 
habitants) i amb una baixa 
ocupació tant d’UCI com 
de planta hospitalària. 
Una situació que ens fa ser 
optimistes, tot i que som 
conscients que no podem 
baixar la guàrdia.

A més, sabem que ens venen 
uns mesos intensos. En breu 
començarà la campanya de va-
cunació de la quarta dosi de la  
COVID19 per a les persones ma-
jors de 60 anys i col·lectius vul-
nerables, com malalts crònics, i 
professionals de la salut.
Només comptant amb la pobla-
ció de Tarragona major de 60 
anys, ja ens trobem amb 209.063 
persones, a les que haurem de 
sumar bona part dels professio-
nals de la salut, que en el cas dels  
metges i infermeres col·legiades 
a la província ens situa sobre els 
7.844 professionals sanitaris. I a 
aquests, caldrà afegir-hi altres 
professionals del sector salut, 
per descomptat. Tot plegat, ens 
situa a les portes d’administrar 

més de 216.000 dosis de vacu-
nes de la COVID19 en el proper 
trimestre. Una tasca que haurem 
d’acompanyar de la vacunació de 
la grip, que cada any suposa ad-
ministrar quasi 110.000 vacunes.  
Des del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Tarragona (CO-
DITA) demanem que aquesta va-
cunació, tant de la COVID19 com 
de la grip, es faci conjuntament i 
alhora es retardi a quan comen-
cin a baixar les temperatures per 
tal de garantir una millor cober-

tura en els mesos de més fred. 
Però, alhora, no podem oblidar 
que el virus de la COVID-19 ha 
vingut per quedar-se i que, segu-
rament, cada any, la població s’hi 
haurà de vacunar. 
Així doncs, aquesta feina sobre-
vinguda per la COVID-19, i que 
ha suposat que el darrer any i mig  
hàgim administrat 16 milions de 
dosis, ara la tindrem cada any.
I això passa en un context on la 
pandèmia sembla marxar, però 
on ens queda molta feina per 
fer: recuperar intervencions qui-
rúrgiques, seguiment de crònics, 
detecció de malalties,...i on se-
guim patint un dèficit crònic de 
falta d’infermeres, unes 23.000 
aproximadament a tot Catalunya. 
Potser cal també que des de Sa-
lut en siguin conscients.
Però el nostre compromís amb 
la ciutadania és total. I una de les 
nostre feines és vacunar, perquè 
hi estem específicament for-
mades i preparades. Hi vam ser 
durant els mesos més durs de 

la pandèmia, en un procés de 
vacunació que recordem, ja va 
suposar, segons un estudi an-
glès publicat a The Lancet, que 
es salvessin a tot el mon 20 
milions de vides. Res més gra-
tificant per a les infermeres de 
Tarragona, haver-hi contribuït.  
Així doncs, encarem la tardor 
amb la mateixa implicació de 
sempre, perquè som una pro-
fessió vocacional, però a més 
ho fem també amb el com-
promís de ser part implicada, 
per això des del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Tar-
ragona fem una crida perquè 
totes les infermeres de Tarra-
gona i Terres de l’Ebre, com 
cada any, es vacunin tant de la 
grip com de la COVID-19, do-
nat que som personal de risc i 
cal, sobretot,  que protegim els 
nostres pacients.

Lluïsa Brull
Presidenta Col·legi Oficial 

d’Infermeres i Infermers
de Tarragona

Foto: The Guardian
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CAT
El Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) ja desplega 
la fibra òptica per la canonada 
principal del minitransvasa-
ment de l’Ebre per monitorar 
l’estat de conservació de la in-
fraestructura i preveure i evitar 
col·lapses com els de l’Ampolla 
(gener del 2020) i l’Ametlla de 
Mar (desembre del 2021). Es 
tracta d’un projecte innovador 
i referent a Europa (només hi 
ha un sistema similar a Escòcia 
de menys dimensions), amb 
el qual es té informació en 
directe de cada petita ruptura 
del formigó en més de 13.000 
trams de xarxa.

URV
Amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, investigadors 
i investigadores de la URV 
(Universitat Rovira i Virgili)
i l’IISPV, associacions que tre-
ballen amb malalts i famílies 
i també responsables de les 
institucions sanitàries de les 
comarques de Tarragona han  
participat en un acte acadèmic 
per oferir diferents mirades 
sobre un problema que afecta 
900.000 famílies a l’Estat.

ESQUERRA 
REPUBLICANA 
TORTOSA SÍ
El grup municipal d’Esquerra Re-
publicana-Tortosa Sí ha registrat 
una instància a l’Ajuntament en 
què reclama a l’alcaldessa “la 
convocatòria urgent de la Junta 
Local de Seguretat”. Una petició 
que arriba “just després que el 
ple de l’Ajuntament rebutgés la 
necessitat de reforçar la policia 
de barri, tot i les queixes veïnals 
demanant més seguretat i que 
aquesta mateixa setmana hagi 
tingut lloc un atracament mortal 
en un establiment de la ciutat”. 
Esquerra Tortosa també ha 
preguntat al govern municipal 
“quines polítiques de seguretat 
local duu a terme. La percep-
ció d’inseguretat ciutadana 
ha crescut els últims mesos a 
Tortosa i encara que considerem 
l’assalt mortal a un bingo un 
fet puntual, és necessària la 
convocatòria de la Junta Local de 
Seguretat de forma urgent”, ha 
dit el portaveu  Xavier Faura.

BREUS

Trens Dignes i Diàspora Ebrenca demanen al 
Parlament que es recuperi el servei 
de tren ràpid a Barcelona
Trens Dignes i Diàspora Ebren-
ca han tancat una etapa de la 
campanya ‘Hem perdut lo tren’ 
portant la reivindicació al Par-
lament. Després de vuit mesos 
recollint adhesions i suports, 
han traslladat a la comissió de 
Polítiques Digitals i Territori 
la petició que es restableixi el 
tren Avant que oferia una fre-
qüència d’alta velocitat per 
anar a Barcelona des de els 
Terres de l’Ebre. Les entitats 
exigeixen accions concretes 
per a recuperar l’Avant, millo-
rar el servei ferroviari a les Ter-
res de l’Ebre i també la creació 
de l’estació intermodal a l’Al-
dea. Trens Dignes i Diàspora 
Ebrenca mantindran converses 
amb els grups parlamentaris 
per concretar les properes ac-

tuacions.
Les entitat han manifestat que 
“hem anat al Parlament per rei-
vindicar el retorn del tren Avant 
i la millora del servei ferroviari 
entre Barcelona i les Terres de 
l’Ebre. Hi ha consens en la ne-
cessitat de recuperar el servei 

de tren ràpid entre Barcelona i 
les Terres de l’Ebre. Hi ha con-
sens en la necessitat d’una es-
tació intermodal a l’Aldea. Ara 
cal concretar-ho. Hem Perdut 
Lo Tren, recuperem-lo!”.

Foto: Diàspora Ebrenca

SOCIETAT

Un menor que 
hauria participat 

en els fets ha estat 
internat i busquen un 

tercer implicat que 
hauria fugit

La jutgessa envia a la presó l’altra detinguda per 
l’assalt mortal a una sala de jocs de Ferreries
Segons va informar l’Agència 
catalana de Notícies (ACN), ahir 
dijous, la jutgessa que inves-
tiga l’assalt a una sala de jocs 
situada al barri de Ferreries, a 
Tortosa, durant el qual va mo-
rir una treballadora i un client 
va resultar ferit, ha decretat 
presó provisional comunica-
da i sense fiança per a la dona 
detinguda dimecres per haver 
pres part en els fets. La causa 
continua sota secret de sumari. 
Dimarts, un jutge de menors de 
Tarragona va ordenar l’interna-
ment en un centre del menor 
el que va ser detingut també 
dilluns al vespre. Els cossos i 
forces de seguretat segueixen 
buscant un tercer home que 
hauria participat també en l’as-
salt i hauria fugit, possiblement 
a França, per evitar ser arrestat. 
A tots tres se’ls atribueix haver 
irromput a l’interior del local, 
on van disparar mortalment la 
treballadora i, anteriorment, a 
un client que va resultar ferit. 
L’ACN va informar dimarts, que 
dins la gravetat, no es temia per 

la seva vida.
Segons fonts consultades per 
l’ACN, els atracadors van ac-
cedir al local vestits de negre i 
encaputxats. Quan no podien 
aconseguir el que volien van 
ferir l’home i al marxar, just 
després que la víctima mortal 
activés l’alarma, li haurien dis-
parat a boca de canó.
Cal recordar que l’operatiu per 
la detenció dels sospitosos va 
tenir lloc dilluns la tarde a l’en-
torn de la catedral de Tortosa, 
amb una operació conjunta 
dels Mossos i la policia espa-
nyola. Tres dels cinc detinguts 
van quedar amb llibertat unes 
hores després del seu arrest.
La notícia de l’assalt mortal, 
quan es va conèixer dilluns 
matí, va crear consternació. 
Al barri de Ferreries, als Qua-
tre Camins, on està la sala en 
la que van succeir els fets, els 
veïns i les veïnes estaven molt 
afectats. En general, les mos-
tres de rebuig al tràgic succés  
han estat multitudinàries.   
L’Ajuntament de Tortosa va fer 

un comunicat dilluns en el que 
informava que les investigaci-
ons que es van dur a terme van 
conduir a la localització de les 
persones detingudes, “que for-
marien part d’un grup arribat 
de fora de la ciutat i que podria 
estar relacionat amb altres fets 
delictius a altres llocs de l’es-
tat”. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va 
lamentar la mort de la dona i 
les lesions ocasionades a l’ho-

TORTOSA

me i va destacar l’actuació dels 
cossos policials.

“Hi ha consens en 
la necessitat de 

recuperar el servei 
de tren ràpid entre 
Barcelona i l’Ebre”
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JOVENTUTS 
MUSICALS DE 
TORTOSA 
Joventuts Musicals de Tortosa 
ha presentat el 2n cicle de 
concerts per a la temporada 
2022. Una aposta que dona 
continuïtat al treball dut a 
terme durant les darreres 
temporades per l’entitat, 
juntament amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Tortosa. 
L’espectacle ‘Les Cartes de 
Pedrell’, produït conjuntament 
amb l’Ajuntament de Tortosa 
i el departament de Cultura de 
la Generalitat, obrirà el cicle de 
concerts demà dissabte 24 de 
setembre a les 20h, recreant la 
darrera etapa de la seua vida, 
a través de la correspondència. 
L’espectacle serà un dels més 
rellevants de l’Any Pedrell.

ROBATORIS DE 
GARROFES
En Comú Podem, de la mà 
del diputat al Parlament, 
el tortosí Jordi Jordan, ha 
demanat explicacions a la 
Mesa sobre quins són els  
mecanismes activats pel 
govern de la Generalitat per 
frenar el robatori continuat de 
garrofes a les Terres de l’Ebre 
i el Camp de Tarragona. Jordan 
també ha sol·licitat conèixer si 
hi ha previst cap mena d’ajut 
a la pagesia afectada i si es 
modificarà d’alguna manera la 
quantitat de garrofa decomis-
sada perquè sigui motiu de 
detenció. El PSC ha presentat 
una proposta de resolució 
al Parlament per evitar els 
robatoris de garrofes.

Les obres de consolidació del fortí de Tenasses 
revelen l’antic camí cobert 

d’accés al recinte emmurallat
Els treballs de neteja i consoli-
dació que l’Ajuntament de Tor-
tosa ha dut a terme este agost 
a un dels accessos al fortí de 
Tenasses, han tret a la llum el 
paviment de l’antic camí cobert 
pel qual s’accedia a la fortifica-
ció des de Remolins. Les tas-
ques han suposat la retirada de 
l’abundant vegetació que exis-
tia en este espai i la posterior 
retirada de la terra superficial, 
elements que ocultaven com-
pletament el paviment. Es tracta 
d’un camí fet amb còdols, que 
presenta un molt bon estat de 
conservació al tram superior.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé, ha recordat que des del 
2014, quan l’Ajuntament va re-
cuperar la titularitat de la cons-
trucció defensiva, s’han anat du-

ent a terme diferents actuacions 
de consolidació de l’estructura. 
Ara, el pressupost municipal ha 
destinat 100.000 euros als tre-
balls que han posat al descobert 
el camí, i que també suposaran 
més actuacions durant els prò-
xims mesos.
Text i Foto: Ajuntament de Tortosa

Tortosa posarà en valor el pa-
trimoni cutural i natural de la 
ciutat durant este cap de set-
mana. Ho farà, del 23 al 25 de 
setembre, amb les terceres 
jornades de descoberta de 
la ciutat. Inclouen un ampli 
ventall de propostes, que es 
duen a terme, en col·labora-
ció amb l’associació d’Em-
preses Turístiques de Tortosa, 
coincidint amb la comme-
moració del Dia Mundial del 

Turisme del 27 de setembre.
En total, la programació in-
clou més de quaranta activi-
tats. “Estan pensades tant per 
a la gent que ens pot vindre a 
descobrir, com per a la ma-
teixa ciutadania de Tortosa, 
que d’esta manera pot conèi-
xer amb major detall alguns 
de les elements del ric patri-
moni que tenim a la nostra 
ciutat”, explica l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé.

Després d’adquirir-ne 
la titularitat al 2014 
per formar part del 
catàleg municipal, 
l’Ajuntament està 

duent a terme 
diverses actuacions 

d’arranjament a l’espai

La Policia Local 
incorpora 4 agents

La Policia Local de Tortosa 
ha reincorporat esta setma-
na quatre agents, després que 
hagen completat el període de 
formació durant nou mesos a 
l’Escola de Policia de Catalu-
nya. L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, i el regidor de 
Seguretat, Fernando Saporta, 
els han donat la benvinguda 
novament al cos i els han de-
sitjat un bon servei. Així mateix
els han agraït per avançat la 
dedicació i l’entrega que apor-
taran amb la seua faena, en 
benefici de la ciutadania de 

Tortosa. El regidor de Seguretat 
apunta que, amb la incorpora-
ció d’estos agents, “seguim re-
fermant el cos de la Policia Lo-
cal de Tortosa, incorporant uns
efectius que ens ajudaran a po-
der oferir un servei més refor-
çat als carrers”, explica Saporta.

URBANISME

L’arròs tornarà a ser 
protagonista 

L’arròs tornarà a ser el prota-
gonista a les taules dels res-
taurants de Tortosa, a l’inici 
de la tardor. Des d’ahir 22 de 
setembre i fins al 2 d’octubre, 
bars i restaurants de la ciutat 
oferiran tot un seguit de pro-
postes culinàries que tindran 
l’arròs com a un dels seus in-
gredients més destacats. Són 
les segones jornades gastro-
nòmiques que de l’arròs que 
tenen lloc a Tortosa, impul-

sades conjuntament des de 
l’Ajuntament de Tortosa, Pla-
tigot i la Federació Comercial 
Tortosa Més, amb la col·labo-
ració d’Arròs Montsià.
La presentació de les jornades 
va tenir lloc al passeig de l’Ebre 
i va comptar amb una demos-
tració a càrrec del cuiner Ladis 
Alcalà, que va elaborar un ar-
ròs amb abadejo, amb produc-
tes i hortalisses adquirits prè-
viament al Mercat de Tortosa.

Descobrir la ciutat, amb 
motiu del Dia Mundial del 

Turisme

Remodelació del carrer 
Barcelona

Esta setmana ha començat 
una de les actuacions més 
destacades dels pròxims me-
sos a Tortosa, que se centra al 
barri de Sant Llàtzer: la remo-
delació del carrer Barcelona, 
en el tram que va des de la ro-
tonda d’Àngel Acosta fins a la 
rotonda de la plaça de la Unió. 
L’Ajuntament ha informat que 
es tracta d’una actuació que 
farà el vial més amable per a 
les persones, ja que passarà a 

ser de prioritat invertida: en el 
tram entre la plaça Àngel Acos-
ta i el carrer Puigcerdà, el car-
rer estarà situat a un sol nivell. 
A més, s’hi plantarà arbrat i s’hi 
instal·larà nou mobiliari urbà. 
“L’actuació ens permetrà gene-
rar un vial molt més verd, seguir 
creant espais on les persones hi 
siguen les protagonistes, i d’es-
ta manera fer una ciutat més 
amable”, ha detallat l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé.
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JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
DE L’ARRÒS
Una desena de restaurants 
d’Amposta i el Poble Nou par-
ticipen en les Jornades Gastro-
nòmiques de l’Arròs. Diferents 
restaurants ofereixen menús 
especials amb el cereal com a 
protagonista, del 23 de setem-
bre al 23 d’octubre. Coincidint 
amb la sega, els restauradors 
han preparat menús que oscil-
len entre els 20 i els 42 euros.

PREMI AMPOSTA
El compositor Lionel Bel-
trán-Cecilia, Premi Amposta 
2021. La Menció Especial ha 
estat per a l’empresa Remsa per 
la seva implicació en diferents 
projectes socials.

SPORTME
Amposta acull l’última reunió 
del projecte internacional de 
mentoria esportiva SportMe. 
La trobada transnacional ha 
servit per definir les conclusi-
ons, que es presentaran el 25 de 
novembre.

El Festival Internacional de 
Teatre i Circ se celebrarà del

4 al 9 d’octubre

FESTICAM
Fira de Mostres

60 EDICIONS

Serà gratuïta per als 
expositors i es farà 

de forma excepcional 
amb carpes

La 60a edició de la Fira de Mos-
tres d’Amposta serà gratuïta per 
als expositors i es realitzarà de 
forma excepcional amb carpes. 
Aquestes són les principals no-
vetats d’aquest esdeveniment 
que, del 4 al 8 de desembre, 
recuperarà la normalitat. “Sa-
bem que venim d’un any molt 
complicat, per això hem apos-
tat perquè aquesta seixantena 
edició de la Fira sigui, de forma 
puntual, gratuïta per als expo-
sitors”, reblava l’alcalde, Adam 
Tomàs. Una acció que, com 
deia, se suma a les diferents 
mesures per mitigar la situació 
dels negocis locals, com la su-

pressió de la taxa de les terras-
ses durant la crisi per la Covid. 
L’espai de la Fira tindrà un to-
tal de 10.000 metres quadrats, 
3.000 dels quals coberts amb 
dos carpes de 1.500 m2 cadas-
cuna on exposaran prop d’un 
centenar d’expositors, a més 
d’acollir l’espai Ebre Events.

Tallers, instal·lacions, experi-
ències immersives, exhibici-
ons itinerants i espectacles 
de circ, teatre, dansa, titelles 
o clown són algunes de les 
propostes que formen el pro-
grama del Festival Internacio-
nal de Teatre i Circ d’Ampos-
ta, que del 4 al 9 d’octubre 
celebra nou edicions. 
Aquest any s’han programat 

24 propostes multidiscipli-
nàries de 15 companyies di-
ferents que convertiran Am-
posta en un aparador d’arts 
en viu de referència.
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, destacava que “el 
FesticAM és una d’aquelles 
propostes que ens fa sentir 
orgullosos i  ens situa al mapa 
dels actes culturals del país”.
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L’Ajuntament va informar que 
dimarts 20 de setembre la bri-
gada va començar els treballs 
de manteniment dels vorals i 
de les caixes dels camins mu-
nicipals. Les actuacions es van 
iniciat pel camí de les Vall de 
Vinyes i s’allargarà unes set-
manes. Així mateix, dimecres 
van començar els treballs 
d’arranjament i millora dels 
camins de les Ambries i del 
Mas del Rei/ Mas de l’Arrel.
Les obres a les Ambries com-
portaran que el camí quedarà 
tallat fins a nou avís, des de la 
Bassa de les Ferreres fins pas-
sat l’entrador de les Aubagues. 
D’altra banda, les obres al 
Camí del Mas del Rei / Mas de 
l’Arrel faran que el camí esti-
gui tallat fins a nou avís des 
del dimecres, des de la bassa 
del Mas del Rei fins al Mas del 
Carlet.
“Unes obres que compten 
amb el suport econòmic de la 
Generalitat de Catalunya”.

DELTEBRE PAÜLS
Obres de 

manteniment de 
camins

L’AMETLLA

del nucli urbà de la població, 
segons ha informat l’ACN. El 
SEM ha rebut l’avís per l’ofega-
ment a dos quarts i mig d’una 
del migdia. Fins al lloc s’han 
desplaçat dues unitats i l’he-
licòpter. Els efectius mèdics 
que han atès l’home no l’han 
pogut reanimar i, finalment, se 
n’ha certificat la seva mort.

Mor ofegat un home de 82 anys 
en una piscina comunitària de 

l’Ampolla
Un home de 82 anys ha apa-
regut mort en una piscina co-
munitària d’un edifici de l’Am-
polla aquest dimarts al migdia. 
La seva dona l’ha trobat surant 
a l’aigua després d’anar-lo a 
buscar preocupada perquè 
trigava a tornar. La piscina es 
trobava al capdamunt d’un 
edifici de la Ronda de Mar, 

El Parc Fluvial del Delta va gaudir 
d’una nova edició del Rock N’ Riu

El cap de setmana passat, el 
Parc Fluvial del Delta va ser 
l’escenari d’un ampli ventall 
d’activitats en el marc d’una 
nova edició dels Happy Food 
Trucks. Entre aquestes activi-
tats cal destacar el festival de 
música local Rock N’ Riu, el 
qual va tenir lloc les nits del di-
vendres i del dissabte. A banda 
del festival, el Parc Fluvial del 
Delta va acollir la presentació 
de la gira i de l’exposició del 
Rei Lleó que organitza l’entitat 
Feel Dance.
L’alcalde de Deltebre Lluís Soler 
va manifestar que “vam poder 
gaudir d’un espectacle de gran 
i gran nivell, que va emplenar el 
Parc, i que ens genera un im-
mens orgull de poble. La gira 
del Rei Lleó de ben segur que 
serà un èxit que ens ajudarà 
a exportar la marca Deltebre 
a arreu del territori i arreu del 
país”. 

Així mateix, al Parc Fluvial del 
Delta també es van dur a terme 
diferents xerrades, presentació 

de productes i noves col·lec-
cions de moda, i exposició de 
cotxes tuning, entre d’altres. 

Presentació de la gira i
de l’exposició del Rei Lleó

Actes vandàlics a l’àrea recreativa 
de la Via Verda, a Jesús

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha condemnat i rebutjat 
els actes vandàlics ocorre-
guts aquesta setmana a l’àrea 
recreativa de la Via Verda al 
seu pas per Jesús. 
“Tenir cura del mobiliari urbà 
és responsabilitat de tots!”. 
Dimecres la brigada del Con-
sell va haver de desplaçar-se 
de forma extraordinària a 
l’àrea recreativa per reparar 
els danys causats en aquest 
espai públic. 

La taula de negociació col·lec-
tiva formada pels membres del 
comitè d’empresa del personal 
laboral i els diferents represen-
tants de la corporació munici-
pal van signar el passat dijous, 
l’annex del Servei d’Urgències 
Municipal (SUM) al IV Conveni 
Col·lectiu del Personal Laboral 
de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar. Es tracta de la regula-
ció de les condicions de treball 
i econòmiques específiques 

L’Ajuntament acorda amb els 
treballadors del SUM les seves 

condicions laborals

pels treballadors del SUM, que 
degut a les peculiaritats orga-
nitzatives i operatives del cos, 
no estiguin reflectides al con-
veni. Per tota la resta, el per-
sonal es regeix per l’esmentat 
conveni. D’aquesta manera, 
segons apunta el regidor de 
Recursos Humans, Joan Manel 
Tello, les condicions de tots 
els treballadors ja tenen les 
condicions renovades.
(La Cala Ràdio)

Les passejades històriques pel 
nucli urbà i les visites a les For-
tificacions han finalitzat l’estiu 
amb més de 400 participants. 
La regidoria de Turisme ha va-
lorat molt positivament aques-
tes activitats turístiques que 
es van reactivar l’estiu passat 
i enguany han superat les ex-
pectatives. Ambdues propos-
tes han tingut molt èxit i han 
registrat un alt nombre de par-
ticipació. Per una banda, les 
Fortificacions han registrat 230 
participants i les passejades, 
181. Un total de 411 persones, 
durant l’estiu, s’han endinsat 
a la història que s’amaga als 
carrers del municipi i a les For-
tificacions de la Guerra Civil, 
situades a l’Estany. La regidora 
Maite Boquera remarca que la 
voluntat d’aquestes propostes 
és promoure el patrimoni cul-
tural i històric del municipi.

Èxit de les visites 
guiades per les 
Fortificacions i 

al nucli urbà
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L’AMPOLLA

L’Ampolla celebrarà aquest 
diumenge la XXI Festa de la 
Sega, que tindrà lloc de les 11 
a les 14 hores, al port pesquer 
de l’Ampolla.
Com cada any, es transformarà 
el port pesquer en un sequer. 
Allí es mostrarà als visitants el 
procés tradicional de transfor-
mació de l’arròs un cop segat 
fins al moment de l’ensacat.
La festa estarà amenitzada per 
les rondalles típiques del Delta 
amb Guardet Lo Cantador i la 
Rondalla Suc d’Anguila.
Al llarg del matí, les persones 
que s’apropin fins al port pes-
quer degustaran diversos tipus 
d’arròs cuinats en directe pels 
restauradors del municipi, des
de paella, passant per baldana 
d’arròs, així com arròs negre, 
entre altres opcions. 
A més, es podran tastar postres 
i productes elaborats amb 
aquest cereal. 
El tiquet inclou la degustació 
d’un tipus d’arròs al preu de 

XXI Festa de la Sega i tret de sortida a les 
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs

2,50 euros. 
Amb la Festa de la Sega es 
donarà el tret de sortida a les 
Jornades Gastronòmiques de 
l’Arròs de l’Ampolla, que refer-
maran l’Ampolla com a espai 
gastronòmic del Delta. 
Tindran lloc del 24 de setem-
bre al 9 d’octubre. 

El NEO Fest va tornar a Xer-
ta, població on va nàixer. En 
esta tercera edició del festival, 
l’esdeveniment s’ha conso-
lidat com una proposta amb 
èxit Entres els actes de la jor-
nada, més de vint artistes de 
diverses disciplines van pujar 
a l’escenari del NEO Fest per 
fer gaudir els assistents de 
propostes noves. A més, tam-
bé hi havia un market amb 
artesans i comerços petits de 
proximitat, servei de begu-
da i foodtrucks i parades de 
menjar d’agents gastronòmics 
ebrencs. L’objectiu del festival 
és portar al públic general una 
programació que contingue 
totes les disciplines artístiques 
possibles per tal que pugue 
descobrir noves maneres 
d’entendre el territori i l’art. 
L’organització vol donar espai 
als artistes emergents que en-
tren al circuit cultural ebrenc i 
no necessiten marxar per viu-
re del que creen.    

El NEO Fest se 
consolida en la 
tercera edició 

Millora del paviment 
a la sala polivalent 

Ramon Salvadó
L’Ajuntament de l’Aldea ha fina-
litzat les obres de millora de la 
sala Polivalent Ramon Salvadó. 
Aquest equipament municipal 
s’utilitza com a local social de 
l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de l’Aldea. Amb les 
obres d’arranjament s’han am-
pliat els drenatges del pati ex-
terior, per evitar inundacions al 
local social, i s’han millorat els 
359 m2 de paviment existent, el 
qual es trobava molt deteriorat. 
Aquesta actuació ha consistit en 
instal·lar una làmina de polietilè 
per evitar humitats i  paviment 
continu per l’acabat final de 
l’obra.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 
“Aquesta obra, era una reivin-
dicació de feia molts anys per 
part de l’Associació de Jubilats, 

ja que l’estat del paviment els 
perjudicava al moment de rea-
litzar les seues activitats a part 
de la mala imatge que donava; 
des de l’Ajuntament vam creure 
que aquesta era una actuació 
totalment necessària i ens vam 
posar a treballar per solucio-
nar-ho. Desitgem que d’una ve-
gada deixi de ser un problema 
en aquest equipament”.
Les obres d’adequació han tin-
gut un cost de 40.000 € i s’han 
realitzat íntegrament amb em-
preses ubicades al municipi.
Amb l’aturada de l’activitat de 
l’Associació dels Jubilats per les 
obres, s’ha aprofitat per pintar 
el local, el qual ha comptat amb 
la col·laboració dels mateixos 
Jubilats que s’han implicat amb 
tot moment amb l’Ajuntament.

L’ALDEA

L’acte d’inauguració de la reno-
vada pista de la Ramon Salvadó 
va tenir dissabte 17 de setem-
bre, en presència de l’Alcalde 

de l’Aldea Xavier Royo, la res-
ta de la Corporació i  el presi-
dent de l’Associació de Jubilats, 
Guzmán Sech.

La Festa de la Sega 
tindrà lloc 

diumenge de les
 11 a les 14 hores, al 

port pesquer

XERTA

CAT

El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona va informar aquest di-
lluns passat que ha activat el 
pla d’emergència per sequera 
i ha creat el comitè correspo-
nent per informar de la situa-
ció, com contempla el pla.
La situació actual és de pre-
alerta després que les reser-
ves d’aigua del pantà de Me-
quinensa s’hagin mantingut 
per sota dels llindars marcats 
pel pla durant dos mesos i de 
manera sostinguda.

El Consorci d’Aigües de 
Tarragona activa en prealerta el 
pla d’emergència per sequera

Amb l’activació del pla, el 
CAT ha de fer una avaluació 
i anàlisi “més exhaustiva” dels 
indicadors hidrològics, des-
plegar una campanya infor-
mativa per a les institucions 
i comprovar la disponibilitat 
de “possibles recursos alter-
natius” en cas que siguin ne-
cessaris.
El president del Consorci, 
Joan Alginet, ha demanat fer 
“ús responsable i sostenible 
de l’aigua als consorciats”.
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montsià
ALCANARL’IRTA ETIQUETA 500 

CRANCS BLAUS PER 
CONÈIXER ELS PATRONS 

DE MOBILITAT DE 
L’ESPÈCIE AL DELTA

L’IRTA ha etiquetat aquest 
dilluns uns 500 exemplars de 
cranc blau a la pantena de la 
llacuna de l’Encanyissada per 
poder determinar els patrons 
de mobilitat de l’espècie al 
delta de l’Ebre. Amb el suport 
dels pescadors de la Confraria 
de Sant Pere, que capturen 
els crancs, tècnics de l’orga-
nisme i de la Fundació Zoo de 
Barcelona s’encarreguen de 
posar-los una etiqueta iden-
tificativa abans de tornar-los 
a alliberar. La informació 
obtinguda quan els exemplars 
siguin novament pescats per-
metrà determinar millor els 
seus patrons migratoris. La 
primera operació d’aquestes 
característiques, que va tenir 
lloc a la primavera a la zona 
de Riumar, ha permès consta-
tar que, un cop s’aparellen, les 
femelles marxen a mar obert 
a pondre els ous. (ACN)

LA RÀPITA

El responsable de 
l’explotació els va 

sorprendre dins de la 
propietat i va trobar a 

faltar el fruit

3 detinguts pel furt de 500 
quilos de garrofes d’una 
finca

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut tres veïns de la Ràpita 
com a presumptes autors del 
furt de 500 quilos de garro-
fes d’una finca de la població. 
L’arrendatari els hauria sorprès 
a l’interior de la propietat diu-
menge passat. Els individus 
van sortir corrents i van fugir 
amb un vehicle. L’afectat va 
denunciar l’endemà davant 
dels mossos que li havien ple-
gat 500 quilos de garrofes, 
valorades en uns 800 euros. 
Gràcies a la descripció que va 
facilitar, els agents van poder 
detenir-los aquest dilluns i di-

marts. Els arrestats, de 27, 33 
i 38 anys, acumulen diversos 
antecedents per delictes con-
tra el patrimoni. Han quedat 
en llibertat després de pres-
tar declaració en seu policial i 
hauran de comparèixer al jutjat 
quan siguin requerits. (ACN)

Els pescadors rapitencs 
insten a investigar l’impacte 
del canvi climàtic en les 
pesqueries i que se’ls tregui 
pressió
Els pescadors demanen als ci-
entífics que “controlin” l’impac-
te de la contaminació o el canvi 
climàtic sobre les poblacions 
de peixos de les pesqueres del 
Mediterrani, i que així, les ad-
ministracions deixin de pressi-
onar-los i de restringir l’activitat 
pesquera. Ho ha reivindicat el 
president de la Confraria Verge 
del Carme, Eusebio Rosales, en 
l’obertura del Fòrum de la pes-
ca espanyola a la Mediterrània 
que ha acollit la Ràpita, aquest 
dimarts i dimecres. 
La nova llei europea preveu re-
duir un 40% les jornades de la 
pesca d’arrossegament, i des 
de Catalunya, el Govern ha 
posat a treballar l’IcatMar per 

demanar, amb investigació i 
recerca científica, un alleugeri-
ment d’aquestes restriccions a 
Madrid i Brussel·les. (ACN)

La Ràpita ha acollit 
el Fòrum Científic 

de la pesca a la 
Mediterrània
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Del 30 de setembre
al 2 d’octubre

El primer cap de setmana d’oc-
tubre, Sant Jaume d’Enveja 
celebrarà les 10+2 Jornades 
Somriu en commemoració 
al 12è aniversari del pont Lo 
Passador. Mercat, espectacles, 
música, foodtrucks, exposi-
ció i demostració d’arts i oficis 
del camp català… i Festa de la 
sega de l’arròs!. Aquesta tro-
bada de comerços locals que 
organitza l’ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja, arriba a la seva 
10ª edició amb la presència 
del vicepresident de la Diputa-
ció Enric Adell, que inaugurarà 
l’esdeveniment a la zona del 
port fluvial i donarà pas a un 
cap de setmana amb activitats, 
diverses. Podeu trobar tota la 
informació de les activitats a la 
pàgina web de l’ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja.

10+2 edicions 
de les 

Jornades 
Somriu

SANTA BÀRBARA

Durant 8 anys (2014-21) la 
Mancomunitat Taula del Sénia 
i ajuntaments, juntament amb 
entitats culturals, esportives 
i cíviques, i tècnics i persones 
especialitzades, han realitzat 
les JORNADES EUROPEES DE 
PATRIMONI al Territori Sénia, 
que està format per 27 muni-
cipis (15 valencians, 9 catalans i 
3 aragonesos) amb 112.000 ha-
bitants. Segons informa el Diari 
del Maestrat, durant 8 anys de 
celebració s’han fet 172 acti-

Jornades Europees 
de Patrimoni: visita a les 

oliveres mil·lenàries

Tyrika, el Festival Iber 
Després d’una aturada de dos 
anys a causa de la pandèmia de 
covid-19, Alcanar tornarà a viat-
jar als orígens de la seua història 
ibèrica durant el cap de setmana 
del 30 de setembre al 2 d’octu-
bre. 
Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, 
es desenvoluparà principalment 
l’entorn de l’Ermita del Remei i 
el Parc Arqueològic de la Moleta 
del Remei i es complementarà 
amb una taverna ibèrica. Hi gau-
direm de xerrades, tallers didàc-
tics, visites guiades i teatralitza-
des i espectacles de recreació 
històrica que ens permetran re-
viure la nostra història i entendre 
com vivien els nostres avantpas-
sats. Es donarà tret de sortida el 
divendres, 30 de setembre, amb 
les Nits de Tyrika, un especta-
cle cultural que fusiona música 
electrònica d’avantguarda amb 
el món iber. Tyrika està organit-
zat i finançat per l’Ajuntament 
d’Alcanar, amb el suport de l’As-
sociació de Mestresses de Casa 
d’Alcanar i la col·laboració d’en-

titats del municipi, i s’emmarca 
en les activitats del 22è Cap de 
Setmana Ibèric de la Ruta dels 
Ibers, organitzat pel Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.
Totes les activitats de tallers di-
dàctics i visites teatralitzades se-
ran gratuïtes. A més, durant tot 
el cap de setmana, d’11 a 14 h i 
de 17 a 21 h, cada mitja hora hi 

ALCANAR

S JAUME

Les dos principals conclusions 
de la segona campanya d’ex-
cavacions al jaciment de la Co-
gula, situat a Ulldecona, són les 
dimensions de l’assentament i la 
confirmació de l’existència d’un 
petit poblat inicial del bronze fi-
nal, que està just a sota del de la 
primera edat del ferro. L’Ajunta-
ment ha informat que durant els 
8 dies d’excavacions, els mem-
bres del Grup de Recerca en Ar-
queologia Protohistòrica de la 
Universitat de Barcelona (GRAP) 
han documentat una dotze-
na d’àmbits grans allargats, on 
també s’hi ha trobat restes de 
ceràmica. «La Cogula se n’ani-
rà, mínim, a uns 800 m2, quatre 
vegades més del què prevèiem, 
una mica més, per exemple, que 
Sant Jaume d’Alcanar, que en fa 
uns 700», apunten des del GRAP.

Descobreixen 
nous àmbits al 
jaciment de la 

Cogula 

haurà servei de bus gratuït entre 
Alcanar i l’Ermita del Remei. El 
bus sortirà de les parades de la 
ronda del Remei i l’avinguda de 
Catalunya. 

ULLDECONA

El cap de setmana passat, la 
Sénia ja va celebrar la Festa de 
Pallerols. Un dels actes més 
emblemàtics fou el diumenge, 
pel matí, amb la confecció de 
catifes al carrer Major, lo Por-
talet, Carme, Jaume I, Verge de 
Pallerols, Saragossa, Plaça Ca-
talunya, Parc, Plaça Sant Josep, 
Pelai, Sant Miquel, Sant Joan i 
Plaça Major.
I per la tarde, va tenir lloc la 
Missa i la processó amb l’ofrena 
floral a la Mare de Déu de Pa-
llerols.
El proper diumenge es farà la 
romeria a l’ermita, a les 9.30 h 
s’efectuarà la Missa en honor a 
la patrona, a la mateixa ermita. 

Festa de 
Pallerols 

LA SÉNIA

vitats i hi han participat 9.180 
persones. Esta setmana es va 
fer la presentació de les Jor-
nades i les activitats previstes 
per este primer diumenge són: 
a Càlig Visita al garrofer de Ca-
banils i a Santa Bàrbara visita a 
les oliveres mil·lenàries. En el 
moment del nostre tancament, 
ahir, l’Ajuntament de Godall in-
formava que l’activitat prevista 
al municipi queda suspesa per 
les previsions metereològi-
ques. Es farà el 8 d’octubre. 

Avui divendres 23 de setem-
bre al Casal Cívic Trinitari Bel 
d’Alcanar tindrà lloc l’acte 
de presentació del candidat 
d’Esquerra d’Alcanar, les Ca-
ses i Alcanar-Platja a les mu-
nicipals del 2023.
L’acte, que se celebrarà les 
20 hores, comptarà amb 
la participació del candi-
dat Joan Roig Castell i de 
la secretaris general adjunta 
d’ERC i diputada al Parla-
ment Marta Vilalta.

Presentació 
del candidat 
d’Esquerra 
d’Alcanar, 
les Cases 
i Alcanar-

Platja

El Servei de Transport Escolar 
del Montsià trasllada més de 
250 alumnes durant l’inici del 
curs escolar 2022-2023 i 900 
inicien les classes amb l’ajut 
de menjador atorgat.  El curs 
ha començat en més alum-
nat beneficiari de les beques 
menjador i més partida desti-
nada en la primera distribució 
d’ajuts amb 750 mil euros. «Un 
augment que es deu principal-
ment a l’increment dels llindars 
econòmics, que ara ha permès 
a més famílies accedir als ajuts. 
També a l’augment dels dies 
lectius del calendari escolar 
i el preu de menjador ha fet 
que des de l’àrea invertim més 
diners», Susanna Sancho Mai-
gí,  consellera del Consell Co-
marcal del Montsià.
Durant els propers mesos 
s’obrirà el termini perquè les 
famílies puguin demanar els 
ajuts per l’adquisició de llibres i 
material escolar obligatori.

Ajuts en
l’inici del curs

MONTSIÀ
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RIBERA D’EBRE
La locomotora de 
vapor més antiga en 
funcionament a Catalunya

La directora general del Patri-
moni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, Sònia Hernán-
dez, ha presidit l’acte oficial de 
presentació de la locomotora 
MZA 606 “Cuco”, que ha estat 
restaurada pel Museu del Fer-
rocarril a Móra la Nova. 
La locomotora formava part 

d’una sèrie construïda a Bèlgi-
ca el 1885 i va prestar servei al 
dipòsit de Barcelona Poble Nou 
des de l’any 1949 fins el 1968. 
Amb la restauració funcional, la 
“Cuco” es converteix en la lo-
comotora de vapor més antiga 
en funcionament a tota Cata-
lunya.

TERRA ALTA
Es reasfalta del ferm de la Via Verda a 
l’altura de l’estació d’Horta
Aquest dilluns s’han iniciat les 
tasques de reasfaltat del ferm 
de la Via Verda a l’altura de 
l’estació d’Horta de Sant Joan. 
Aquesta actuació s’emmarca en 
l’àmbit de la subvenció nomi-

nativa que atorga la Diputació 
de Tarragona. La durada de les 
obres de millora està prevista 
que sigui d’una setmana, apro-
ximadament. Aquesta actuació 
millorarà un tram del ferm de la 

COMISSIÓ D’URBANISME
La CUTE confirma 
l’autorització 
administrativa de cinc 
petits parcs solars
La Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre (CUTE) ha 
ratificat l’autorització adminis-
trativa per a cinc plantes solars 
fotovoltaiques a la Galera, Ull-
decona, Ascó i Flix. 
La primera és una central de 2 
MW una superfície de captació 
de 2,64 ha. Les d’Ulldecona tin-
dran 2 MW i 4 MW i 3,38 ha i 5,2 
ha de superfície, respectiva-
ment. La planta d’Ascó produi-
rà 2,31 MW i tindrà 3,77 ha de 
superfície i la instal·lació foto-
voltaica de Flix és la més petita, 
amb 584 kW i 1,9 ha. 
Donarà subministrament a una 
estació de bombament i la 
promou la Comunitat de Re-
gants Garrigues Sud. Pel que 
fa al parc eòlic MicroVilalba –1 
aerogenerador de 3 MW-, el 

projecte està en un tràmit ini-
cial i la CUTE ha fet notar que 
es projecta en una zona molt 
massificada. (ACN)

via que es trobava en mal estat 
degut al pas de vehicles i a les 
pluges. Els usuaris que circulin 
per la Via Verda de la TerraAlta 
podran gaudir d’aquesta millora 
en breu.

La Comissió informa 
desfavorablement 

sobre un micro
parc eòlic a Vilalba 

dels Arcs
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Festa Major, 
en honor a 

Sant Miquel
La Festa Major en honor al 
patró, Sant Miquel, comen-
ça avui divendres 23 amb 
el sopar de colles. Dissabte 
24 es farà el pregó, a càrrec 
de Joan Lluís Pinyana, far-
macèutic de Tivenys des de 
1986, i la gran presentació de 
Pubilles i Hereus. Dijous dia 
29 és el dia del patró i quan 
es reprendran els actes fes-
tius que duraran fins el diu-
menge dia 2. 

Roquetes ha estat la 
ciutat escollida per 

dur a terme l’inici de 
la gira del musical

Roquetes encetarà la Gira de 
l’espectacle musical del Rei Lleó

Aquest dimarts s’ha presentat a 
l’Ajuntament de Roquetes l’es-
pectacle musical del Rei Lleó 
que es representarà al Polies-
portiu els dies 15 i 16 d’octubre 
a les 18 h. Es tracta d’una adap-
tació inspirada en el Musical del 
Rei Lleó a càrrec de Feel Dance 
Entertainment. En la roda de 
premsa han estat presents, Ivan 
Garcia, alcalde de Roquetes; 
Cinta Garcia, regidora de Joven-
tut; Enric Bertomeu, director de 
Feel Dance Entertainment i cre-
ador de l’espectacle del Rei Lleó; 
i Susana Guart, subdirectora de 
recursos humans de Feel Dance 
Entertainment.
Roquetes ha estat la ciutat esco-
llida per encetar la gira del musi-
cal que es podrà veure per dife-
rents poblacions de les Terres de 
l’Ebre i ciutats de Catalunya. L’al-
calde, Ivan Garcia, ha destacat 
l’aposta clara de l’equip de go-
vern per la cultura i en aquesta 
ocasió per la cultura en l’àmbit 
familiar. Al pavelló poliesportiu 

s’instal·larà, per primera vegada 
al territori, un teatre mòbil de 
grans dimensions, per aquest 
motiu l’alcalde ha volgut agrair 
a les entitats esportives la seva 
comprensió perquè no podran 
disposar del pavelló durant la 
setmana que durarà el muntatge 
i representació de l’espectacle. 

15 I 16 D’OCTUBRE

Finalment, Ivan Garcia, també ha 
volgut agrair a la regidora, Cinta 
Garcia, el seu treball per poder 
portar a Roquetes aquest musi-
cal. Les entrades es poden com-
prar al preu de 18 euros a la pà-
gina web: https://entertainment.
feeldance.cat/el-rei-leo
Nota i foto: Roquetes Comunicació

El cap de setmana de l’1 i 2 
d’octubre se celebraran les II 
Jornades Apícoles al Perelló. 
Interessants ponències so-
bre apicultura, concurs de 
mels, Mercat d’apicultors a 
la Plaça Jaume II, visites a la 
planta de cera...

Jornades 
Apícoles

L’ALDEA

L’Aldea va gaudir diumenge 
passat d’una multitudinària fes-
ta de la Sega de l’Arròs a la Fin-
ca de Ravanals. 
Una jornada festiva on es va 
tornar al passat, per reviu-
re com es segava l’arròs pels 
avantpassats, amb la suor i l’es-
forç dels segadors. La tradició 
és ben viva al municipi aldeà. 
D’altra banda, Arrossaires del 
Delta de l’Ebre organitza el 
pròxim dilluns, 26 de setem-
bre, la segona edició de la Sega 
Gastronòmica al Mas Tramun-

Multitudinària Festa de la 
Sega, a la Finca de Ravanals

EL PERELLÓ
Ports inverteix 1 milió

d’euros en la construcció de la 
llotja de peix del port fluvial

DELTEBRE

tano de Deltebre, una finca 
dedicada a l’arròs artesanal i 
que gestiona Nomen Foods. Es 
tracta d’una jornada professio-
nal dirigida a restauradors, dis-
tribuïdors i també a periodistes 
especialitzats i responsables 
polítics. L’esdeveniment comp-
tarà amb els xefs més recone-
guts en l’elaboració d’arròs i en 
el que es farà demostracions 
tant de receptes tradicionals 
amb arròs, com de receptes 
d’autor i també de cuina ori-
ental.

L’empresa pública Ports de la 
Generalitat ha dut a terme les 
obres de la llotja de peix del 
port fluvial de Deltebre per-
què els pescadors puguin fer la 
comercialització del peix dins 
de les instal·lacions portuàries, 
millorant la qualitat, la traça-
bilitat del producte, acomplint 
la normativa sanitària vigent de 
les llotges en tancaments, re-
vestiments, paviments i xarxes 
de serveis. Aquest ha estat un 
edifici molt demandat pel sec-
tor pesquer que permetrà fer la 
subhasta del peix, la seva ma-
nipulació i la seva distribució 
dins del mateix recinte portu-
ari. L’objectiu d’aquest edifici 
és donar millor servei als pes-
cadors i a la flota actual de 24 
embarcacions d’arts menors 
que treballen al port. La cons-
trucció de l’edifici ha suposat 
una inversió de gairebé 1 milió 
d’euros. El secretari de Mobi-

litat i Logística i president de 
Ports de la Generalitat, Isidre 
Gavín, acompanyat de l’alcal-
de de Deltebre, Lluís Soler, el 
director general de Ports de la 
Generalitat, Pere Vila, i el patró 
major de la Confraria de Pes-
cadors de Deltebre, Lluís Àngel 
Casanova, han visitat aquest 
dijous les obres realitzades a la 
llotja del port de Deltebre.
Gavín ha remarcat que la de 
Deltebre és “una llotja moderna 
i adequada per facilitar la feina 
als pescadors, funcionant amb 
energies renovables per ajudar 
al medi ambient i a l’economia 
del sector pesquer ebrenc”. El 
secretari ha posat de relleu la 
voluntat del Govern que “els 
ports siguin autèntics motors
econòmics i dinamitzadors 
del territori”. “La llotja serà un 
atractiu turístic des d’on es 
promourà el peix de proximi-
tat”, ha afegit.
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Esquerra denuncia que 
“es vulgui traslladar la 
responsabilitat de la 
prohibició, que és de 
l’Estat, a qui no la té”

Gas: “el govern espanyol ha de fer una moratòria de la prohibició de 
cremar restes vegetals i ha de canviar la llei”
Paco Gas, secretari de Transi-
ció Ecològica de la Federació 
de l’Ebre d’Esquerra Republi-
cana,  ha afirmat que “l’Art.27.3 
de la llei espanyola sobre resi-
dus i sols contaminants és la 
responsable que no es pu-
guin cremar restes vegetals al 
camp, al marge de l’excepció 
per plagues o perill d’incendi”. 
A la vegada l’ha qualificat “de 
despropòsit” i ha alertat que 
“els increments de costos que 
representa pels productors pot 
comportar l’abandonament de 
finques”.
El representant republicà ha 
reclamat al “govern espanyol 
que faci una moratòria i que es 
permeti a la pagesia continu-
ar cremant les restes vegetals, 
mentre es troba una solució 
per canviar la llei i eliminar-ne 
la prohibició”.
Gas ha criticat  que “el PSC in-
tenta crear confusió traslladant 
a la Generalitat la responsa-
bilitat de la prohibició, quan 

POLÍTICA

aquesta és exclusivament del 
govern espanyol”. D’aquí que 
hagi lamentat que “una vega-
da més, el PSC en comptes de 
defensar els interessos de la 
pagesia, intenta tapar les ver-
gonyes del PSOE, traslladant la 
responsabilitat a qui no la té.”
El representant republicà ha 
apuntat que “al País Valencià 
alguns pobles poden continuar 
cremant restes vegetals perquè 
la Generalitat Valenciana s’ha 
acollit a una normativa pròpia, 
anterior a l’aprovació de la Llei 
estatal, que fa referència als 
Plans Locals de Cremes”. Una 
“exempció” que el govern es-
panyol l’hi  ha acceptat per “un 

va les restes vegetals a la seva 
finca, ara s’ho haurà de triturar 
o bé ho haurà de portar a la 
deixalleria, que no cabran, o bé 
ho deixaran pels contenidors, 
o simplement; i és el que ens 
temem, faran abocaments il·le-
gals”.
Garcia ha denunciat que 
“aquesta prohibició ens aporta 
un problema a una cosa que 
funcionava bé, i l’Estat no ens 
enviarà als ajuntaments els 
recursos per a gestionar-ho. 
D’aquí que demanem que ca-
dascú pugui continuar auto-
gestionant-se les seves restes 
vegetals amb la crema, com 
fins ara”.
Per la seua part, Junts per 
l’Ebre afirma que “la llei 7/2022 
no prohibeix la crema de resi-
dus de l’agricultura i demana 
celeritat al Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural el Reglament de 
desenvolupament que habiliti 
la crema”.

termini màxim de tres anys”; i 
que permet a 392 municipis 
que tenen aprovats els Plans, 
continuar cremant diferents ti-
pus de residus, entre els quals, 
les restes vegetals. “Per tant, no 
és veritat que a tot el País Va-
lencià és pot cremar”, ha dit.
Gas també ha recordat que al-
tres governs autonòmics  han  
intentat aplicar una normativa 
pròpia per autoritzar la crema 
de restes vegetals, però no ho 

han aconseguit. “Esquerra pre-
sentarem a tots els ajuntaments 
i consells comarcals mocions 
demanant el canvi de la Llei, i 
també diferents iniciatives par-
lamentàries amb l’objectiu que 
es pugui revertir la prohibició”.
Ivan Garcia, alcalde de Roque-
tes, ha rebutjat el contingut 
de la llei: “aquesta normati-
va comportarà unes despeses 
elevades als Ajuntaments per-
què la gent que fins ara crema-
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SEGONA 
CATALANA, QUE 
ATRACTIVA  
La pilota va començar a rodar 
a la segona catalana i pels re-
sultats vistos a la 1a jornada, 
els dos grups estaran molt 
igualats, només cal veure 
un Ebre Escala desfermat, 
un Remolins-Bitem que va 
demostrar que donarà guerra 
i un ascendit, l’Arboç que 
gairebé va donar la sorpresa 
contra el favorit. Aldeana 
i Ulldecona van refermar 
que quedaran entre els 4 
primers. I ull el Tortosa a la 
segona Volta. Recordem que 
els punts de la primera fase 
s’acumulen per a la segona. 
Però això és una barbaritat o, 
millor dit, una cacicada. Qui-
na pena que per a la tempo-
rada vinent no puguem tenir 
aquesta lliga ebrenca, tan 
apassionant i tornarem a la 
clàssica de 18 equips. I comp-
te a la dada que aquí d’això 
no se’n parla però es farà a 
la primavera: si pugen tres 
equips ebrencs, de les quatre 
places que hi ha, m’aposto 
amb vostès que podem veure 
la renúncia d’algun equip de 
no voler estar a la 1 catalana 
per ser deficitària. 
Per primera vegada des que 
escric a Més Ebre, aconse-
gueixo un repte: els onzes 
inicials d’aquesta primera 
jornada plasmats en un gran 
pòster a les planes 18 i 19 de 
Més Ebre. 

Gràcies als que em van aju-
dar. Bonic póster, bonica lliga 
ens espera.

CELMA

TORNEIG 
PITARQUE  
Felicitats i gràcies als qui vau 
fer possible la desena edició 
del Torneig Pitarque, a l’Am-
polla. Sou molt grans. Després 
de dos anys, hi havia molta 
il.lusió per celebrar este desè 
torneig. I vau estar molt a 
l’altura. Professionalitat i gran 
tracte humà que fou transmès 
per equips participants, que 
van apuntar que el torneig és 
un referent i dels destacats 
per l’entramat organitzatiu. 
Moltes hores, dies i setmanes 
de feina. Mesos. 
Estem d’acord que no s’ha-
gués volgut mai crear este 
torneig. Però la realitat és 
esta. I el record a Jordi sempre 
existirà gràcies a tots els 
amics i amigues que allí esteu 
de forma incondicional. Canal 
Terres de l’Ebre també va col.
laborar amb un programa 
especial de més de 4 hores, en 
directe. En general, la satisfac-
ció que hi havia en acabar el 
torneig reflectia que la feina 
s’havia fet bé. Enhorabona. 

MICHEL TERCERA RFEF

Diumenge 25. 
El partit de Canal 
Terres de l’Ebre 

(22.30 h)
Aldeana-Ebre Escola

5 minuts fatídics per la Rapitenca, al 
camp del San Cristóbal (3-2)

Amb el 0-1, els locals 
van fer 3 gols en 

5 minuts 
(del 31 al 36)

La Rapitenca va perdre en el 
primer desplaçament de la 
temporada, al camp del San 
Cristóbal (3-2). Guillem Mar-
tínez, amb una gran culmi-
nació, va fer el 0-1 Però en 
5 minuts, del 31 al 36, el San  
Cristobal va empatar i va re-
muntar amb el 3-1. A la segona 
meitat, la Rapitenca va fer un 
pas avant i va entrar en el partit 
amb el gol de Yatma. Tot i tenir 
una ocasió Edgar per empatar, 
el 3-2 fou definitiu.
Albert Company, tècnic de la 
Rapitenca, opinava que “va ser 
un partit molt disputat. D’en-
trada, vam aguantar bé el pri-
mer quart d’hora que sabíem 
que ells sortirien amb molta 
empenta, molt directes. Vam 
contrarestar-ho, tenint a més 
una ocasió Edgar per marcar. 
Ells també van tenir-ne una, 
en la primera fase del duel. A 

partit d’aquí, el partit va igua-
lar-se i, arran d’un atac fantàstic, 
ben definit, Guillem va establir el 
0-1. Llavors vam entrar en una 
fase en què vam estar còmo-
des mentre a ells els va afectar 
el gol rebut. Però va arribar la 
jugada fatídica. D’un córner a 
favor nostre, hi ha una rellisca-
da i ells van aprofitar-la per fer 
una contra i establir l’empat. En 
aquell moment vam ser natros 
qui vam acusar el cop rebut.  
De seguida vam encaixar el 2-1 
i ens vam descentrar, passant 
uns moments molt dolents en 
els que ens van fer el 3-1, arran 
d’una errada en un llançament 
de banda que va acabar amb 
el penal. Al descans vam parlar 
d’intentar no encaixar més, i po-
sar-nos en el partit amb un gol. 
Va ser així. A la segona meitat 
ells van perdre l’impuls i nosal-
tres, tot i no tenir ocasions molt 

Diumenge 25 de setembre, a 
partir de les 22.30 hores, Ca-
nal Terres de l’Ebre oferirà el 
partit Aldeana-Ebre Escola, 
de la Segona catalana. 
Dilluns (21.30h), l’analitza-
rem a  Minut 91, a Canal TE.

Conveni Hife i UE Rapitenca

Fernando García, president de la Unió Esportiva Rapitenca (UER), i José Ma Chavarría, Conseller Dele-
gat d’HIFE, han signat el conveni de col·laboració pel qual l’empresa HIFE posa a disposició de la UER la 
seva experiència i coneixement en desplaçaments i esdeveniments esportius. Gràcies a aquest acord 
HIFE realitzarà els trasllats en autocar de la UER en les seves competicions oficials. D’aquesta manera 
s’amplia el compromís d’ambdues entitats amb l’esport del territori, tant amateur com de base. El pri-
mer equip de la Rapitenca ja va viatjar en l’autocar diumenge passat, al camp del San Cristóbal. 

clares, vam estar a a prop de 
la seua àrea. El gol de Yatma 
ens va posar dins de la con-
frontació i vam insistir, jugant 
a camp contrari. L’empat sem-
blava que podia arribar, gau-
dint d’una ocasió Edgar que va 
evitar el seu porter“. El mister 
afegia que “vam competir bé i 
la part positiva és que hem fet 
sis gols, sent els màxims rea-
litzadors. Però hem de tancar 
més la nostra porteria i hem de 
ser el suficientment sòlids per 
quan marquem dos gols fora 
de casa, ens hem d’emportar 
els punts sí o sí de qualsevol 
camp”.  
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SEGONA CATALANA
Quesada lidera el triomf 
faldut, contra el Tortosa (4-2)

L’Ulldecona va guanyar el Torto-
sa (4-2) en un gran partit. Els vi-
sitants van remuntar un 2-0 a la 
represa, i van estar a prop de fer 
el 2-3. Però quan pitjor ho esta-
va passant l’Ulldecona, va venir 
el 3-2 que va reforçar els locals 
que es van imposar. Quesada 
va fer 3 gols locals. Eric va fer 
l’altre. Genís, de penal, i Manu 
van marcar pel Tortosa. Gerard 
Capera, tècnic de l’Ulldecona: 
“vam marcar aviat i això ens va 
donar tranquil.litat davant d’un 
rival que va apretar molt dalt, un 
gran equip. Va costar molt man-
tenir el ritme del Tortosa. I vam 
poder fer-ho. Vam intentar estar 
segurs en defensa, no cometent 
errades i vam aprofitar la qualitat 

que tenim davant per colpejar 
quan vam crear les ocasions”.
Fabregat, tècnic del Tortosa: “el 
partit l’hem de valorar i aprendre 
dels motius que ens han costat 
la derrota, per rectificar moltes 
coses, hem d’atacar millor i de-
fensar amb més intensitat. Vam 
dominar en moltes facetes del 
joc però sense eficàcia i l’Ullde-
cona, amb automatismes creats i 
amb bons jugadors dalt, en cada 
jugada d’atac ens va crear massa 
perill per al que proposava. Ells 
sense generar tant i sense tenir 
tanta iniciativa ni tant de control 
del partit van tenir més profun-
ditat i efectivitat.  La seua victòria 
va ser justa”. Kebba i Kabir van 
debutar amb el Tortosa.

Hat-tric de Pep per a l’Ebre 
Escola, davant l’Ampolla 

L’Ebre Escola és el primer líder 
després de golejar a l’Ampolla 
per 4-0. Pep Montesó, amb 3 
gols, un d’ells espectacular, va 
ser el protagonista. 
Josep Balart, tècnic de l’Ebre Es-
cola: “vam fer un molt bon par-
tit. La primera meitat va ser més 
igualada i el gol de Pep va donar 
molta confiança. A la represa, 
l’equip va seguir ben posat i va 
ser més intens, molt bé física-
ment. Va saber generar espais i 
Pep va fer el 2-0, amb un gran 
gol. Acte seguit, Pep va marcar 
el 3-0 i l’equip va continuar ge-
nerant altres arribades fins que 
Buera va marcar el 4-0. Con-
tents per l’actitud i el treball i per 
una victòria que va ser merescu-

da”. Mario Javaloyes, tècnic de 
l’Ampolla: “la primera meitat va 
ser anivellada, amb molt de res-
pecte. L’Ebre ens va agafar l’es-
quena, amb els centrals oberts, 
en una jugada que va culminar 
Montesó amb l’1-0. A la represa, 
vam fer algunes modificacions i 
vam començar bé. Però vam re-
bre el 2-0 i tot i fer més canvis 
del sistema ja no vam poder en-
trar en el partit. I en una transició 
ràpida ens van marcar el 3-0. Cal 
aprendre dels errors i rectificar i 
seguir treballant per millorar en 
el proper partit”.
En la propera jornada, l’Ampolla 
rebrà l’Ulldecona i l’Ebre Escola 
visitarà l’Aldeana en el partit de 
Canal Terres de l’Ebre. 

El R-Bítem salva un punt, en 
el derbi amb el Catalònia
Remolins-Bítem i Catalònia van 
empatar (1-1) en el derbi. Partit 
intens i molt emocionant.
Jordi Vallés, tècnic del R Bítem: 
“la primera meitat va ser iguala-
da, marcada per ser la primera 
jornada. De totes formes, tal com 
va anar, penso que no mereixi-
em arribar al descans amb des-
avantatge. A la represa l’equip va 
sortir amb més convicció i va fer 
un pas avant. Vam generar oca-
sions. És cert que amb espais, el 
Catalònia va tenir un parell de 
possibilitats però natros també 
en vam crear per empatar abans. 
En afegit va arribar l’1-1 que crec 
que vam merèixer. Ens va faltar 

eficàcia en les oportunitats que 
vam crear a la represa”. Pau Ale-
gria, mister del Catalònia: “a la 
primera meitat vam estar millor, 
sent molt intensos i estant ben 
col.locats, tot i que no vam crear 
moltes ocasions. John, amb un 
gran gol, va fer el 0-1. A la re-
presa, el R Bítem va pressionar 
més amunt i a natros ens va cos-
tar. Ells van crear ocasions i cal 
destacar el nostre porter. Natros, 
amb espais, també vam tenir-ne 
tres per decidir. Al final va venir 
el gol del Bítem. Un empat fora 
en la primera jornada és positiu 
però sap greu perquè ja tocàvem 
la victòria”.

L’Aldeana s’emporta la 
victòria de la Sénia (2-3)
Victòria de l’Aldeana en la pri-
mera jornada a la Sénia (2-3), en 
un duel elèctric. La Sénia es va 
avançar dues vegades amb grans 
gols d’Ivan Capitan i de Carlos. 
Nacho, pichichi de l’Aldeana,  va 
replicar empatant poc després. 
A la represa un golàs d’Aleix Sal-
vadó va valdre el 2-3. David Vi-
lanova, tècnic de la Sénia: “a la 
primera meitat vam fer un bon 
treball, ens va faltar la veterània 
per conservar els avantatges al 
marcador. Ens van empatar dues 
vegades acte seguit de marcar 
natros. A la represa, les sensa-
cions no van ser tan bones. No 
vam ser capaços de crear perill. 

Ens va faltar ser més pacients i 
ells en una transició ràpida ens 
van marcar el 2-3”. Ferran Simó, 
tècnic de “un partit súper intens 
en un camp molt complicat en 
el que la temporada passada la 
Sénia va cedir pocs punts, i en 
el que en aquesta en sumarà 
molts. Vam competir, refent-nos 
a les adversitats, empatant dos 
cops. Al descans vam rectificar 
els errors defensius que ens van 
penalitzar a la primera meitat. I a 
la represa vam reaccionar i vam 
jugar més a camp contrari, fent 
el 2-3. Molt satisfets. L’equip res-
pon”. Pau Meca (Nàstic juvenil 
de Divisió d’Honor) va debutar. 

CAMARLES I 
MÓRA LA NOVA  
EMPATEN SENSE 
GOLS
Camarles i Móra la Nova van 
empatar en la primera jornada. 
Carlos Gilabert, tècnic del Ca-
marles: “vam entrar força bé 
al partit, més intensos i en els 
primers minuts vam crear dues 
ocasions de gol que no vam 
materialitzar. No vam poder 
obrir el partit, tot i tenir pos-

sibilitats per fer-ho. Penso que 
la primera meitat en general va 
ser del Camarles. A la segona, el 
partit es va igualar. Però si algú 
va tenir opcions vam ser natros. 
El Móra la Nova que, per a mi, 
té un equipàs, gairebé no va 
generar ocasions. Vam pressio-
nar molt i no els vam fer trobar 
còmodes. Crec que el Camar-
les es va merèixer més, tal com 
va anar la confrontació. No 
obstant, content perquè li vam 
plantar cara a un gran rival. Als 
punts, haguéssim guanyat. Però 
això va de gols i no vam poder 

marcar-ne cap, malgrat dispo-
sar de possibilitats, sobre tot a 
la primera meitat”.
Per la seua part, Ambrós Se-
gura, tècnic del Móra la Nova: 
“el Camarles va sortir molt in-
tens i va apretar dalt. A natros 
ens va costar molt entrar en el 
partit i poder proposar el nos-
tre joc. Ells van tancar molt els 
espais. A més, als primers 15 
minuts, van generar ocasions. 
Posteriorment, ja a la segona 
meitat, el partit va igualar-se, i 
a mesura que avançava es veia 
que podia acabar 0-0 perquè 

EMPAT A 
VILASECA
El Jesús i Maria va empa-
tar en la primera jornada 
del grup 6A, a Vilaseca 
(1-1). El tècnic Lluís Fornés 
explica que “molt content 
per la imatge donada. Tot 
i que penso que ens falten 
un parell de setmanes de 
treball, vam estar molt bé. 
La primera meitat va ser de 
respecte entre els equips, 
clàssic en una primera 
jornada. Arran d’una acció 
de Joab per banda va haver 
un penal indiscutible i Jordi 
ens va avançar. A la segona 
art vam sortir  amb més 
convicció. Als primers mi-
nuts vam tenir dues opcions 
molt clares. Del possible 0-2 
es va passar a l’empat del 
Vilaseca arran d’un córner. 
Amb l’1-1 el Vilaseca es va 
dedicar a fer un joc directe 
que va ser complicat de de-
fensar. En esta fase ells van 
tenir dues o tres ocasions 
que no van saber materia-
litzar. Vam fer canvis i vam 
posar velocitat dalt. I en 
els darrers minuts ens van 
anul.lar un gol per un fora 
de joc dubtós. I vam fer dos 
contres amb David i Jonatan 
que haguessin pogut do-
nar-nos la victòria. Per tant, 
valorar el punt al camp d’un 
bon rival. Contents i a seguir 
treballant per millorar”.   

UD JESÚS I 
MARIA

1. Ebre Escola
2. Ulldecona
3. Aldeana
4. Catalònia
5. R-Bítem
6. Camarles
7.  M Nova 
8. la Sénia
9. Tortosa
10. Ampolla

4
4
3
1
1
0
0
2
2
0

0
2
2
1
1
0
0
3
4
4

3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

6 b                 GF       GC     PNTS

ja va haver, amb els minuts, 
molt de respecte, buscant no 
cometre errades.  Ells van cre-
ar una ocasió més i nosaltres 
també vam gaudir de la nostra. 
Al final, cal donar el punt com 
a bo, al camp d’un rival molt 
intens i que va complicar el 
nostre joc.  Hem d’intentar fer 
més positiu aquest punt en la 
propera jornada, a casa con-
tra la Sénia”. Per la seua part, 
el Camarles visitarà demà el 
Catalònia.  Amb el Camarles, 
diumenge passat, va debutar 
el darrer fitxatge Xavi Beranuy.

1. Pobla B
2. Canonja
3. Roda Berà
4. Salou 
5. Morell
6. J i Maria
7.   Vilaseca 
8. Arboç
9. Riudoms
10. Vendrell

3
2
1
2
2
1
1
1
0
1

1
1
0
2
2
1
1
2
1
3

3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

6 a                 GF       GC     PNTS
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nota: el  numéric representa la classificació d’aquell 
any a la Tercera catalana.

ELS EQUIPS BY JOAQUIN CELMA

UE RAPITENCA EBRE ESCOLA

CF ULLDECONA UE ALDEANA

CF CAMARLES C AT MÓRA LA NOVA
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ELS EQUIPS BY JOAQUIN CELMA

UE R-BÍTEM CF JESÚS CATALÒNIA

CD TORTOSA CF LA SÉNIA

CF AMPOLLA UD JESÚS I MARIA

BY JOAQUIN CELMA
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CF AMPOSTA
II Torneig
Manolo Añó
Diumenge passat va tenir lloc al 
Municipal d’Amposta el segon 
Torneig Manolo Añó. Un trofeu 
que és un reconeixement per 
una persona molt carismàtica 
i estimada i que continua vin-
culada al CF Amposta, des de 
fa dècades. El propi Manolo va 
donar els trofeus en acabar el 
torneig.
Pel que fa als partits, en el pri-
mer, Cambrils U i Reddis van 
empatar a zero (el Cambrils es 
va imposar en els penals). El 
Reddis i l’Amposta també van 
empatar sense gols, guanyant 
el Reddis als penals. Finalment, 
Amposta i Cambrils U van em-
patar (1-1), imposant-se el 
Cambrils U als penals. D’aques-
ta forma fou el guanyador. D’al-
tra banda, informar que el jove 
Iker Fornós, jugador de l’Am-
posta cadet, ha fitxat pel Nàstic 
de Divisió d’Honor.
Fotos: Facebook CF Amposta.

EL PERELLÓ
Memorial Amadeu Cid

El cap de setmana passat es va 
disputar al Perelló el Memorial 
Amadeu Cid. 
En esta ocasió van jugar el Cam-
brils Unió, el Camarles B i el con-
junt local. 
Els resultats van ser els següents: 
Cambrils U-Camarles (2-1), 
Perelló-Camarles (1-0) i Pere-
lló-Cambrils U (0-2). 

Dos dels fills amb els nets van fer 
l’acte de lliurament de trofeus. 
D’altra banda, dins de l’actualitat 
de l’equip perellonenc, esmentar 
que Uri Labella i Elvis Machine 
no acabaran fitxant amb l’equip. 
En principi es va informar que 
eren nous fitxatges, i així era a 
l’inici de la pretemporada. Però 
finalment no s’incorporen. 

L’AMPOLLA
El Torneig Pitarque torna a 
ser un gran èxit
Diumenge passat va tenir lloc la 
jornada final del torneig de Fut-
bol Base Jordi Pitarque Ceprià, a 
l’Ampolla. El Barça va ser-ne el 
campió en guanyar el Saragossa 
a la final per 5-0. A les semifi-
nals, els blauigrana van superar a  
l’At de Madrid, equip que debu-
tava al Torneig, per 3-0. A l’altra, 
Saragossa i Espanyol van empa-
tar a zero i als penals els arago-
nesos van estar més encertats.
Amb l’entrega de trofeus es va 
fer la cloenda d’esta desena 
edició d’un esdeveniment que 
ja és un referent en els tornejos 
de futbol base a l’estat, fins i tot 
sent internacional amb la pre-
sència de l’Olímpic de Marsella. 
Una gran feina des de l’Associ-
ació Esportiva Jordi Pitarque, 
vigilant tots els detalls en l’or-
ganització. També del director 
del torneig, Josep Roca. Així 
mateix, cal destacar la gran im-
plicació dels voluntaris i les vo-
luntàries, amics de Jordi. Posar 
en valor també l’Ajuntament de 
l’Ampolla pel seu suport a un 

esdeveniment que té gran valor 
emocional i també per la seua 
solidaritat amb les aportacions 
per la investigació de les morts 
sobtades. I en l’aspecte espor-
tiu, una gran cita en l’agenda de 
grans clubs de l’Estat i també de 
clubs de la demarcació i del ter-
ritori ebrenc. 
El moment més emotiu 
d’aquesta edició va ser quan es 
va descobrir la placa a les instal.
lacions esportives municipals 
de l’Ampolla, que des de diu-
menge porten el nom de Jordi 
Pitarque Ceprià. Després de dos 
anys, el Torneig va tornar amb 
força i va ser tot un èxit. Canal 
Terres de l’Ebre, amb un Minut 
91 especial, també va fer costat 
al Torneig amb un programa de 
més de 4 hores en directe, des 
de les instal.lacions esportives 
de l’Ampolla, amb entrevistes i la 
transmissió de les semifinals i de 
la final. Per tot plegat, un agraï-
ment enorme a tots i totes que 
van fer possible el Torneig i ja cal 
pensar en el proper.  
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BY JOAQUIN CELMA

BÍTEM
Novè Memorial Pepe Roig

Durant les festes de Bítem, es 
va disputar el 9è Memorial Pepe 
Roig amb un quadrangular Fe-
mení Futbol 7. 
El guanyador va ser el CD La 
Cava, en segon lloc va quedar la  

UE Remolins-Bitem, la tercera 
plaça fou per la UE Rapitenca i 
la quarta per la UE Campredó.
Amb el torneig, es va recordar  
un any més al company Pepe 
Roig, persona carismàtica i molt 

HANDBOL
Club 

Handbol 
Amposta

Derrota del sènior femení del 
Club Handbol Amposta en la 
primera jornada de la Divisió 
d’Honor Plata, a la pista del 
Levante (33-18). 
El Levante, equip molt físic 
i conjuntat de la temporada 
anterior no va donar opcions 
a l’Amposta, que arribava a 
València amb les baixes im-
portants d’última hora de Ma-
rina Gasca i Joana Rieres.
L’Amposta, un equip encara 
en adaptació, juntament amb 
les baixes abans esmentades, 
s’haurà de refer anímicament 
de cara la propera confron-
tació, demà dissabte a les 19 
hores, rebent al Gavà, quan 
l’equip es presentarà davant la 
seva afició. ALINEACIÓ: Laia, 
Feli, Georgina, Andrea, Esther 
(6), Abril (1), Sílvia  (3), Núria, 
Rut (3), Juliette, Alexandra, 
Judit (3) i Maria (2).

CENTRE ESPORTS TORTOSA
Trofeu Joan Sabaté i Geladó

El sènior masculí del C.E. Torto-
sa va fer el segon partit de pre-
temporada, primer com a local 
en un test important com és 
el trofeu Joan Sabaté i Geladó 
i davant un equip de categoria 
superior com és el C.H. Beni-
carló. Partit molt igualat aca-
bant la primera part dos gols 
per baix i a punt d’igualar els 
tortosins en   diverses vegades. 
La represa també va ser molt 
competida arribant-se al final 
amb un ajustat 34-35. Per la 
seua part, el juvenil femení va 
perdre 25-27 contra la Canonja. 
El cadet masculí del CE Torto-
sa va disputar les Fases Classi-

ficatòries per la Lliga Catalana. 
Va perdre contra l’Esplugues A, 
que fou superior davant d’un 
equip encara en fase d’adapta-
ció (20-48). El segon part fou 
a Sant Quirze (24-28) on es va 
assolir un triomf molt treballat 
i ben merescut. Finalment, el 
tercer partit es va jugar el diu-
menge al pavelló de Ferreries 
contra el Mubak BM La Roca. 
Malgrat tenir la victòria a tocar, 
el CE Tortosa va acabar empa-
tant 34-34. Meritòria segona 
plaça en el grup. Per últim, l’in-
fantil femení va participar en un 
triangular amistós amb el CH 
Amposta A i B.

CICLISME
Gran Fondo SB Hotels Terres 
de l’Ebre
La nova edició de la “Gran Fondo 
SB Hotels Terres de l’Ebre” es va 
celebrar dissabte 17 de setembre 
a Tortosa i va comptar amb la 
participació de 450 ciclistes vin-
guts d’arreu del territori. 
Aquesta marxa cicloturista, que 
es va celebrar per primera ve-
gada l’any 1981, es va recuperar 
el 2019, es va tornar a aturar el 
2020 per la pandèmia, ha tornat 
aquest 2022 amb molta força.
L’Hotel SB Corona Tortosa es va 
convertir en el centre neuràlgic 
de l’esdeveniment cicloturista 
acollint l’inici i el final de prova. 
A les 8 h, els cicloturistes van 
iniciar un recorregut de 125km 
que els va portar per la banda 
esquerra del riu Ebre, passant 
per les poblacions de Bítem, Ti-
venys i fins arribar a Benifallet. És 
llavors quan els participants van 
creuar el riu per iniciar el circuit 
que els va portar fins a la capi-
tal de la Terra Alta, Gandesa, per 
seguir l’ascens fins a Bot i Horta 
de Sant Joan. Després d’un bon 

avituallament, els cicloturistes 
van iniciar el descens fins arri-
bar de nou al riu, contretament 
a l’altura de Xerta, per seguir per 
la part dreta de l’Ebre i arribar de 
nou a la meta.
Sobre les 13 h, van començar 
a arribar els primers ciclistes i 
és en aquest punt on van tenir 
l’opció de quedar-se a meta o 
continuar el circuit per acabar 
coronant l’imponent Mont Caro 
de 1.441m d’altitud i assolir la xi-
fra de 169 km recorreguts i 2.843 
m de desnivell positiu acumulat. 
A l’arribada, tots els participants 
van rebre una medalla comme-
morativa i han pogut degustar 
un plat de paella cortesia d’Arròs 
Montsià.
La “Gran Fondo SB Hotels Ter-
res de l’Ebre” ha participat amb 
el projecte solidari Emma. A més 
de les donacions que els parti-
cipants van poder fer en el mo-
ment de realitzar la inscripció SB 
Hotels ha fet una aportació al 
projecte Emma de 15.000 €.

estimada. 
La seua vidua va fer el llança-
ment d’honor. Van participar 4 
equips habituals de la Lliga de 
futbol Femení de les nostres 
terres.

L'ALDEA
Renaix el Bàsquet
38 anys després

Des de dissabte passat el teixit 
esportiu de l’Aldea està d’enho-
rabona: el Club Bàsquet l’Aldea 
renaix 38 anys després. 
A la carpa coberta de la UE Al-
deana es va realitzar un trian-
gular de bàsquet entre el CBT 
Tarragona, el CB Ulldecona i el 
CB l’Aldea. 
Abans es va fer la presentació 
dels jugadors i jugadores que 
defensaran els colors de l’Aldea 
davant el seu públic amb pre-
sència de l’Alcalde de l’Aldea 
Xavier Royo, el president del 

CB l’Aldea, Jordi Torta, el Re-
gidor d’Acció Esportiva Carlos 
Gilabert i Ramon Marqués Vi-
cepresident de la Delegació de 
Tarragona de la Federació Cata-
lana de Basquet . “Enhorabona 
al CB l’Aldea per fer que l’Aldea 
tingui de nou equip de bàsquet”. 
D’altra banda, informar que 
l’Aldea infantil (equip mixte) es 
va imposar, en el Torneig Jordi 
Angelats. Un torneig que va su-
perar les expectatives i que va 
servir per recordar una persona 
força carismàtica i volguda. 
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CONILL 
AMB SAMFAINA

INGREDIENTS (4 RACIONS):  
1 conill gran tallat a octaus
1 pebrot vermell gran
una albergínia grossa
2 cebes
6 tomàquets madurs
brou de pollastre (mig litre)

PREPARACIÓ:
Hi ha diverses maneres de fer la 

samfaina, amb l'albergínia des del 

principi o al final, o a la meitat de la 

cocció, o completament separada...

jo crec que a meitat de la cocció és 

força interessant! Sofregim primer 

la ceba amb el pebrot i a mitja coc-

ció hi incorporem el tomàquet, ta-

llat a daus, sense pell ni llavors. Tot 

això ho fem en una cassola amb 

l'oli d'enrossir els trossos de conill 

prèviament salpebrats. Paral·lela-

ment, tallem a daus l'albergínia i 

la coem en una paella a part. 

Quan comença a estar toveta la 

tirem a la cassola "principal", re-

menem una miqueta i hi afegim 

els trossos de conill. Cobrim amb 

el brou i deixem coure a foc lent, 

mirant que l’albergínia no es des-

faci i que el brou quedi quasi to-

talment absorbit pel guisat, però 

mirant d’evitar que aquest quedi 

sec. 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

IMMOB I L I ÀR 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

AMPOSTA
5 CHICAS
NUEVAS

TE ESPERAMOS 

643 636 701

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Has decidit priorit-
zar la salut i pren-
dre't les coses amb 
calma. Algú podria 
fixar-se en els teus 
talents i donar-te 
una oportunitat. 
Creu més en tu i el 
camí s'obrirà.

aquari
21/01 al 19/02

Dies d'atendre algu-
nes obligacions que 
havies aparcat i ja no 
poden esperar. Po-
dries trobar l'amor 
molt a prop de 
casa, en una reunió 
d'escala o comprant 
al supermercat.

sagitari
23/11 al 21/12

Una persona del teu 
passat sentimental 
t'observa en una 
xarxa social. T'agra-
daria canviar de fei-
na, però no saps per 
on començar i un 
dels teus contactes 
et pot ajudar.

escorpí
24/10 al 22/11

Fas un exercici de 
selecció d'entre els 
teus contactes per-
què no vols perdre 
més temps amb les 
persones equivoca-
des. Pots rebre el 
regal d'una persona 
d'edat avançada.

balança
24/09 al 23/10

Si ets dels que els 
agrada sortir, ara 
tens més ganes 
d'estar a casa i 
gaudir de la tranqui-
l·litat. Amb la parella 
parleu d'assumptes 
pendents i haureu 
d'arribar a acords.

àries
21/03 al 20/04

En l'amor no acon-
segueixes el que 
vols i això t'angoixa, 
però no forcis res, si 
no és compartit, és 
que no pot ser. Un 
amic et pot propo-
sar un negoci o que 
treballis per ell.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna minvant et 
pot portar a la re-
flexió, el fet que esti-
guis més centrat en 
les emocions. Dies 
de més desplaça-
ments, possiblement 
perquè tens noves 
ocupacions laborals.

verge
24/08 al 23/09

Període de canvis 
interns. Vols treure 
el millor de tu i 
apropar-te als que 
estimes. Podries 
recuperar uns diners 
que et deuen o que 
t'arribi l'aprovació 
d'un crèdit o ajut.

taure
21/04 al 21/05

Ets més conscient 
que has de fer exer-
cici per equilibrar la 
salut i t'apuntes al 
gimnàs o comences 
a caminar. Pot sorgir 
una oportunitat 
laboral a un indret 
llunyà.

peixos
20/02 al 20/03

Pots viure un moment 
desagradable amb un 
veí de caràcter difícil. 
No afegeixis més llen-
ya al foc. Li agrades 
a una persona molt 
diferent de tu i et 
busca per conèixer-te 
millor.

lleó
24/07 al 23/08

Podries col·laborar 
econòmicament 
en alguna causa. 
Possiblement, facis 
canvis a la teva dieta 
i comencis a prescin-
dir d'alguns aliments. 
Recordes el passat 
amb enyorança.

bessons
02/05 al 21/06

T'agradaria treballar 
des de casa i mous 
els fils que pots per 
assolir-ho. Mercuri 
retrògrad per la 
Casa V pot fer-te 
replantejar tenir 
descendència l'any 
vinent.

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

NOVEDAD
Masajes, copas, sexo 

y mucho más...
Somos chicas independientes 

llama a cualquiera de 
nuestros números.

Martina 
632 146 386

Melisa
632 338 796

Alexa
664 163 662
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JOAN SALVADÓ BONET 
DISSENY AMB ADN DELTAIC
COFUNDADOR DE LA FIRMA MOSCHINO, HOMENATJA A LES DONES DEL MÓN RURAL

Després de l'èxit obtingut 
per "Deltaica i Valenta", 

un homenatge a les dones 
de la seva família que el van 
criar i a totes aquelles dones 
que van ajudar a crear el Delta 
d'avui, l'exposició ubicada a 
Deltebre, a l'espai expositiu 
DeltArt, emprendra un moment 
de reflexió. A nivell cultural 
i patrimonial, sense dubte, 
amb aquesta exposició i 
amb les seues vivencies, se'n 
pot escriure un llibre, a més 
d'esvandir-la i pregonar-la per 
dins i fora de les nostres terres.  
Cal fer correr la veu perquè s'ho 
val.

La història de la moda reflecteix 
l'evolució cronològica de les pe-
ces de vestir i d'això Joan Salva-
dó en té molta experiència per la 
seua dilatada trajectòria en l'art de 
vestir i pel coratge que comporta 
arriscar-se. A Salvadó no l'interes-
sa parlar del passat, és home del 
present, de l'avui; tot i que el seu 
pas per les millors firmes de moda 
nacionals i internacionals l'han le-
gitimat per conèixer a personatges 
com : Fiorucci on va iniciar la seva 
trajectòria, Franco Moschino, amb 
qui va fundar la marca Moschi-
no, Aspesi amb qui va treballar 20 
anys, Blumarine important marca 
de brodats contemporanis, Oleg 
Cassini, el dissenyador fetitxe de 
Jacqueline Kennedy, entre altres.
Ara, el seu destí, buscat i desitjat, 
és Deltebre i continuar impartint 
els seus coneixements a l'Institut 
Europeu de Disseny de Barcelona. 
Comencem la visita al primer pis 
on estant els davantals, confecci-
onats a base de peces funcionals 
i estilístiques on cadascun reflec-
teix la  seua  història. Ens parem 
davant del davantal dedicat a la 
mare.

Com el descriuria?
Els bordats de la falda del davan-
tal estan fets a mà i s'han utilitzat 
més de 25 colors per crear-los. La 
peça original la vaig comprar fa 
més de 20 anys a una galeria d'art 
d'Oaxaca (Mèxic) i forma part del 
vestit de Tehuana. La pintora Frida 
Kahlo el portava en moltes oca-
sions. En aquells temps ja em va 
costar molts diners, però el treball, 
fet a mà, s'ho valia.
La meva germana,  Maru, va res-
taurar la falda, i pel que fa a la 
part superior del davantal, són uns 
lluentons que formaven part d'un 
fulard de seda/llana que va fer la 
meva amiga, Sanchita Ajjampur, ja 
fa molts anys.
Què és el que més li agrada 
de la seua feina?
La creació!
Cada peça té la  seua  histò-
ria?
Sí, cada peça està creada avui 
amb els millors teixits que tinc al 
meu abast, però amb els records 
que conservo de les persones a 
qui els dedico. Gràcies a les mans 
màgiques de l'Associació  ADAS  i 
de l'Associació Dones de Delte-
bre, cada peça és ja una realitat.
Ja sé que no li agrada par-
lar de  seu  passat, però cal 
recordar que Franco Moschi-
no  i vostè, eren considerats 
una espècie "d'enfants  terri-
bles" de la moda quan vau 
fundar la firma a principi 
dels anys  80. Què recorda 
d'aquells anys?
Des del principi vam tenir una 
connexió que ens faria compartir 
un tram del camí de la vida. Als 
anys vuitanta i hi havia una over-
dose  –sobredosi– de moda. 
Franco i jo no volíem canviar el 
món, però teníem molt clar el 
projecte que volíem.
I quin era este concepte?
El concepte nostre va ser, no fer 
res de nou!
Res de nou en un món com la 
moda?
(riu) Efectivament, vam aprofitar 
el patrimoni que ja hi havia de 
grans modistes com Balenciaga, 
Chanel, etc., i ho vam reinter-
pretar! Ens divertíem recreant el 
que ja estava fet afegint un sen-
tit d'humor. Va ser tot un èxit. 
Vam treballar junts uns nou anys. 
Després, jo vaig agafar una altra 

direcció i  Franco  va continuar 
amb Moschino.
Va viure molts moments es-
pecials?
Sí, recordo especialment les pri-
meres desfilades de  Moschino. 
Les provocacions sobre el siste-
ma de la moda i les reivindicaci-
ons socials ens feien únics.
Troba a faltar aquells dies?
No. Fa sis anys que vaig deixar 
aquest món per tornar a Deltebre. 
Ara no podria treballar en l'actual 
sistema de la moda perquè ja no 
treballaria a gust.
Què espera trobar a Delte-
bre?
Torno a casa, a les meves arrels. 
El delta de l'Ebre m'encanta. Des-
prés de tots aquests anys en grans 
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ciutats, com Nova York, Milà i 
Barcelona, per a mi el nou luxe 
és l'espai, el temps i el silenci que 
tinc a Deltebre.
També és professor a l'Ins-
titut Europeu de Disseny de 
Barcelona.
M'encanta la docència perquè és 
molt més interessant que treballar 
en el sector de la moda. Els joves 
estudiants encara no estan 'con-
taminats'. És molt bonic perquè 
ens ajudem mútuament; jo amb 
la meva experiència i ells em re-
galen la frescor i les seves il·lusi-
ons. 
I d'aquesta il·lusió sorgeix 
“Deltaica i Valenta?
Actualment, la situació social que 
afecta a tot el món ens hauria de 

fer reflexionar i prioritzar, però 
sempre deixem que altres ho fa-
cin per  natros. En  lo  meu cas, i 
ara que tinc més temps disponi-
ble, he volgut donar visibilitat a 
les dones, a les que m'han criat, 
a les dones del món rural, a les 
dones que saben cosir, brodar, fer 
cistells, ganxet..., perquè tal com 
vam fer amb Moschino seria ge-
nial reinterpretar la indumentària 
rural, com per exemple los calço-
tets del jonquet, una peça que no 
tenim en consideració i de la que 
ens hauríem de sentir orgullosos.
Quan s'acabin les exposici-
ons, que en farà d'aquestes 
més de setanta peces?
Possiblement,  se subhastaran i 
part dels diners aniran a ONG.

Primera part: La 
inauguració i petita 
història de vida de 

Joan Salvadó Bonet es 
pot veure a l'edició 1103 
del divendres 5 d'agost, 
a l'hemeroteca del Més 

Ebre www.mesebre.cat
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