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El riu Ebre batega amb força
pels carrers de Barcelona
El clam en defensa del riu Ebre i el seu Delta va tornar a ressonar fort diumenge passat al centre de Barcelona. 15.000 persones, segons l'Ajuntament, convocades per més de 60 entitats, partits polítics i sindicats van secundar la manifestació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) contra el Pla Hidrològic de
Conca, en una mena de ‘continuació’ o ‘partit de tornada’ de la històrica concentració del passat 7 de febrer a Amposta. Foto: Cristina Calderer.
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Avui divendres i demà dissabte, al parc municipal

Primera acampada
FoodTrucks a Tortosa

Avui és notícia

L'Ajuntament de Tortosa ha impulsat aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure i dinamitzar el comerç de la ciutat. Les furgos arriben avui al matí, amb l'objectiu de fer mercat i adquirir els productes amb què preparar els menjars que començaran a oferir la tarda-nit del mateix divendres i tot el dissabte. Una dotzena d’elles, de venda ambulant de
P3
menjar, s'instal·laran al parc municipal de Tortosa on estaran fins demà.

Terres de l’Ebre. Set detinguts a Tortosa en
un operatiu contra una organització criminal
P4
que estafava per internet.

Terres de l’Ebre. Amposta impulsa un
Banc de Terres per recuperar unes 4000
P8
hectàrees.

Esports. El Tortosa rebrà demà dissabte
l’Hermes en la tornada de la promoció
P14
(20h). El Flix visitarà el Salou.
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Milers i milers de gotes han fet possible la riuada del 5J

El passat 5 de Juny, Dia Mundial del Medi Ambient, el centre de Barcelona es va pintar de blau amb l’objectiu d’implicar a tot el país en la lluita d’aquesta emblemàtica Reserva Internacional de la Biosfera que és el Delta de l'Ebre. L’objectiu principal d’aquesta gran manifestació era demanar la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre
aprovat pel govern del PP que significà la sentència de mort del Delta de l’Ebre i que arguments tècnics avalen que aquest Pla Hidrològic de l’Ebre incompleix significativament les directives europees d’hàbitats, aus i aigua (450.000 hectàrees de nous regadius i 50 nous embassaments). Amb el suport de tots els partits polítics catalans –excepte el Partit Popular i Ciutadans-, els manifestants, arribats de tota Catalunya, de València i Aragó, han sortit de la plaça Universitat i han acabat amb un acte reivindicatiu contra el denominat pla de conques.
N de la R: articles d’opinió els podeu trobar al web de més ebre: wwwmesebre.cat

PLE DE L’AJUNTAMENT

Deltebre aprova la redacció del Pla Especial
per a l’ampliació del Port Esportiu

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la redacció del Pla Especial
d’ampliació del Port Pesquer i Esportiu de Deltebre i així poder donar
resposta a la demanda de nous punts d’amarratge per a embarcacions.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “des
de l’actual equip de govern treballem en la línia d’impulsar el sector
turístic i l’ampliació del port fluvial és una de les actuacions que s’emmarquen en aquest objectiu i que han de permetre fer un impuls rellevant al municipi”.
En el transcurs del plenari, i en la línia d’ajuda a la ciutadania amb
menys recursos, també s’ha aprovat la modificació de les bases reguladores d’ajuts socials per tal d’incloure bonificacions per aquelles famílies
que vulguin dur els seus xiquets i xiquetes a l’escola bressol i no tinguin
suficients recursos.
Finalment el mateix ple ha tramitat, amb els vots a favor de CiU, CESD,
PP i en contra de la CUP i ERC, l’aprovació definitiva de modificació de
l’equipament de l’escola bressol amb la finalitat d’ubicar l’Escola de
Música i disposar del servei homologat. L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha detallat que “aquesta és la solució més eficient per tal que
puguem disposar d’una Escola de Música Municipal i poder donar resposta a una de les reclamacions històriques del municipi i, al mateix
temps, poder donar ús i servei a un equipament que, a hores d’ara, està
infrautilitzat”. Una modificació de la concessió que per a l’Ajuntament
ha tingut cost 0 a causa de les gestions del govern municipal.

Els Mossos d’Esquadra detenen dos
homes per robar en una finca rural
Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria
de Tortosa van detenir entre els passats dies 25 i 30 de maig, dos homes de
34 i 38 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de l’Ametlla de Mar i Amposta
respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força
en una finca rural del terme municipal de l’Ametlla de Mar.
Els fets es remunten al passat 19 de maig, quan la propietària d’una finca
agrícola va denunciar que li havien sostret un camió ploma de l’interior de la
seva propietat.

OPINIÓ. LA GENT GRAN TAMBÉ PARLA...SI LA DEIXEN...

El monument a la Batalla de l’Ebre
Aquesta vegada vaig decidir no participar en la “consulta no vinculant – xarlotada “ celebrada el passat dissabte 28 de maig.
Què voleu que us digui ? Aquestes “ocurrències” em semblen d’allò més espatarrants, quan no fa gaire temps el govern de l’ajuntament de Tortosa, amb els
vots de CiU, va tombar una proposta de l’oposició que demanava el mateix que
s’ha fet ara. Els governants de l’ajuntament de Tortosa ens tenen acostumats a
aquests canvis radicals de criteris i manera de fer les coses, però m’agradarà fer
unes consideracions envers aquest tema, que detallo seguidament: 1.- El dia 21
de juny de 1966 vaig assistir, juntament amb la que dos mesos després seria la
meva dona, a la inauguració oficial d’aquest maleït monument. Ningú em va obligar a anar-hi, igual que a la gran quantitat de tortosins i tortosines que també hi
eren, molts més que els que van anar a votar el dia 28/5. 2.-Dit això, també cal
recordar que alguns familiars, amics i coneguts no van poder sortir dels Reguers,
per estar considerats “no adictos al régimen”.3.- Érem molts als que no ens agradava gens ni mica els rètols que figuraven al monument, a més a més redactats
en castellà, però d’això alguns se’n van adonar al cap d’uns 20 o 25 anys. 4.- Als
anys 80, amb l’alcalde Vicent Beguer, es van treure alguns símbols, com el Víctor
que l’àguila portava entre les urpes i la placa que deia “ Al Caudillo de la Cruzada
y de los 25 años de paz“. 5.- L’any 1999 es va firmar un pacte contranatura entre
el PP i les esquerres ( IU + PSC ), que va fer alcalde de Tortosa al Sr. Joan SABATÉ
BORRÁS, de IU aleshores. L’any 2003 aquest monument passà a formar part del
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA. Potser de “aquellos polvos
vinieron estos lodos”.. 6.- L’any 2008, amb l’alcalde actual, es van retirar les plaques que feien referència a la inauguració i la menció dels caiguts del bàndol anomenat “nacional”. Però van continuar mantenint la creu de Sant Jaume i el lema
que apareix encara avui a la pilastra “ A los combatientes que hallaron gloria en
la Batalla del Ebro” . 7.- Ara, l’advocat madrileny especialitzat en Drets Humans
i la Memòria Històrica, Eduardo RANZ, ha presentat aquest mateix dimarts dia
31/5 una demanda davant del jutjat contenciós-administratiu de Tarragona contra l’ajuntament de Tortosa. Ignoro si aquest senyor també ha presentat alguna
demanda a l’ajuntament de l’Escorial pel Valle de los Caidos. 8.- Tota la premsa
catalana i espanyola s’ha fet ressò d’aquest fet, i no paren de marejar la perdiu,
amb el que hem de fer i no hem de fer els tortosins. 9.- Arribat a aquest punt em
pregunto: - Com punyetes es pot reinterpretar un monument d’aquestes característiques? - Què farà a partir d’ara l’ajuntament de Tortosa? - Deixarà passar el
temps, que passi el 26J, i ja veurem? 10.- Personalment, vull manifestar que al
llarg d’aquests 50 anys m’he acostumat a veure aquest monument al bell mig del
riu, per la qual cosa proposo que es retiri de manera immediata el lema escrit a la
pilastra i se’n posi un altre, que més o menys digui: “ A tots els habitants de les
Terres de l’Ebre que varen morir en la guerra civil espanyola 1936-39”. “ Que mai
més el nostre riu Ebre torni a ser testimoni directe d’una batalla a mort entre germans”. Amb això, a mi personalment no em desagradarà la seva conservació, tot
i que l’ajuntament haurà de posar-se les piles per la seua redignificació (neteja i
enllumenat), no sigui que una vegada feta la consulta, ens caigui a trossos al mig
del riu, per la corrosió. També m’agradaria veure a la vora del riu unes plaques on
es relatés el que va succeir entre 1936-39, d’una manera verídica i consensuada.
Angel Tafalla Grau
Jubilat. Els Reguers, juny de 2016.

Voluntaris de ‘la Caixa’: Jornada
de jocs tradicionals
Voluntaris de ”la Caixa” a Terres de l'Ebre han
organitzat una jornada de jocs tradicionals i esportius no competitius en benefici de 60 nens en
risc d'exclusió social en el marc del Dia del Voluntari de "la Caixa" 2016. En paraules del director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
Jaume Giró: «Els voluntaris de ”la Caixa” són
l’arquetip de la solidaritat, de l’esforç anònim i desinteressat per oferir oportunitats
a persones en situació de vulnerabilitat i fer possible que el conjunt de la societat
avanci. Només amb l’ajuda dels voluntaris, els millors ambaixadors de l’Obra Social,
som capaços d’arribar a les persones que ho necessiten quan més ho necessiten».
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EN UN MINUT

Un nou manifest en defensa del riu Ebre

Protesta de les
Cooperatives
L’autoanomenada plataforma de cooperatives
antifons obligatori de
seccions de crèdit, es va
manifestar aquest dimecres al matí davant les
portes del Parlament de
Catalunya, al Parc de la
Ciutadella de Barcelona.
Els cooperativistes protesten per mostrar el seu
rebuig frontal a la creació del fons obligatori
que ha de servir per a fer
front a possibles fallides
de cooperatives. La protesta es va convocar
amb poques hores de
marge perquè, segons
expliquen «coincideix
amb què s'ha de debatre
i aprovar la convalidació
del Decret Llei 2/2016
de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998
de 13 maig, de regulació
del funcionament de les
seccions de crèdit de les
cooperatives». A la protesta d'aquest dimecres
van ser-hi presents cooperativistes arribats amb
tres autocars des de les
Terres de l'Ebre, que es
van ajuntar amb els cooperativistes provinents
de les comarques lleidatanes.
El candidat del Partit
Popular per Tarragona,
Jordi Roca, es va reunir
aquest dimarts amb
integrants de les cooperatives
a
Tortosa,
Gandesa i Amposta. El
dirigent popular ha
expressat el rebuig de la
seva formació «a la decisió de la Generalitat de
crear un fons que obligarà a les cooperatives a
aportar el 3% del seu
passiu per tal de crear un
fons de contingència».

Unes 15.000 persones secunden la manifestació contra el Pla Hidrològic de Conca, diumenge a Barcelona
El clam en defensa del riu
Ebre i el seu Delta va tornar a ressonar fort diumenge passat al centre de
Barcelona. 15.000 persones, segons l'Ajuntament,
convocades per més de 60
entitats, partits polítics i
sindicats secunden la
manifestació
de
la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) contra el Pla
Hidrològic de Conca, en
una mena de ‘continuació’
o ‘partit de tornada’ de la
històrica concentració del
passat 7 de febrer a
Amposta. Segons ACN,
una riuada de gent va sortir aquest 5J de la plaça
Universitat en un marcat
ambient festiu i reivindicatiu, i per defensa que la
lluita per l’Ebre és la de tot
un país i no només d’un
territori. La manifestació
vol ser la prova de foc defi-

nitiva per convèncer la
Comissió Europea que faci
modificar l’actual Pla
Hidrològic de la Conca de
l’Ebre al govern espanyol.
El
portaveu
de
la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, Manolo Tomàs, ha

afirmat que l'objectiu de la
manifestació fou aconseguir ressò a Brussel·les per
tal "que la Comissió
Europea no cedeixi a les
pressions del govern del
PP i l'obligui a modificar el
Pla Hidrològic de l'Ebre

perquè adopti el cabal suficient per al manteniment
del Delta". Tomàs ha destacat la importància de la
manifestació a Barcelona i
ha declarat: "Sabem que si
guanyem Catalunya ens
presentem molt bé a

Primera acampada FoodTrucks a Tortosa

“Alcanar, municipi pioner en la
realització de la campanya
contra el mosquit tigre”

Avui divendres i demà dissabte, al parc municipal

Una dotzena de furgonetes de venda ambulant de menjar s'instal·len avui divendres i
demà dissabte al parc municipal de Tortosa. Es tracta del FoodTrucks, entrepans d'autor,
receptes orgàniques, productes km 0 i una estètica evocadora de l'Amèrica dels 60's i de
la Route 66. Benvinguts al Happy FoodTrucks Tour'16, una iniciativa empresarial, que
compta amb el patrocini d'Estrella Damm, i que aprofita la irrupció al nostre país d'una
moda amb més d'un segle d'existència en altres latituds, que degudament posada al dia
ha esdevingut tot un fenomen que atreu visitants per allà on passa. L'Ajuntament de Tortosa ha impulsat aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure i dinamitzar el comerç de
la ciutat. Les furgos arriben avui al matí, amb l'objectiu de fer mercat i adquirir els productes amb què preparar els menjars que començaran a oferir la tarda-nit del mateix divendres i tot el dissabte. La impulsora d'aquesta iniciativa, Bego García, explica que la filosofia foodtruck és molt familiar, per això hi haurà activitats per als més menuts -tallers de
malabars i similars- i els horaris -fins a la 1 de la matinada com a molt- s'han ajustat amb
aquest objectiu. Hi haurà música els dos dies, divendres la Big Band Tortosa i dissabte el
cuartet de jazz Lone Rhino Club. També hi haurà un market amb productes handmade,
majoritàriament locals. Pel que fa als menjars, hi haurà una oferta variada, amb les clàssiques hamburgueses ianquis però també amb una generosa oferta per a vegans.

Europa". De fet, ha afirmat que, coincidint amb la
commemoració del Dia del
Medi Ambient, la manifestació també ha de ser un
"reconeixement"
dels
catalans cap a la lluita de la
gent de l'Ebre i ha afirmat
que ens sentim "molt
recolzats". Per la seva part,
el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
ha destacat que el pla
hidrològic proposat pel
govern
espanyol
és
"dolent per als cabals
ecològics, per al delta i per
als regadius perquè no
aposta per la seva modernització".
Ha afegit que el Govern
continuarà "lluitant amb
totes les energies" contra
aquest pla a través d'un
contenciós-administratiu a
l'Estat i a través de la Unió
Europea.

Alcanar és el municipi pioner a les Terres de l’Ebre en
la realització de tractaments per evitar la proliferació
del mosquit tigre. Segons nota de l’Ajuntament. Així
ho ha assegurat Raül Escosa, director tècnic del
Copate, qui ha destacat l’interès i la insistència del regidor de Medi Ambient, Jordi Bort, davant el Consorci
per iniciar la campanya. El primer tractament es va dur
a terme el passat mes de maig a Alcanar Platja, les
Cases d’Alcanar i Alcanar i es repetirà en dues aplicacions més durant l’estiu. Aquest actua sobre les larves
del mosquit impedint la seva eclosió i s’aplica als
embornals, fonts i llocs públics que poden ser punts de
cria de l’insecte. El regidor ha explicat que “més enllà
de ser el primer municipi en la realització d’aquests
tractaments, el nostre objectiu no és altre que el de
millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

Exp. 356/2015

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió extraordinària celebrada en data 27 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el projecte d’expropiació
forçosa dels immobles situats al carrer Saragossa, 37 i carrer Aragó, 30, de la Sénia, per reordenació urbanística i ampliació del carrer Aragó.
De conformitat amb els articles 113 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 211 del Reglament de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini d' un mes, mitjançant
anunci que s’inserirà en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.lasenia.cat), en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la província, perquè els que puguin resultar afectats formulin les observacions i reclamacions
que estimin convenients, en particular en el que concerneix a titularitat o valoració dels seus respectius drets.
L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament durant horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h.
La Sénia, 2 de juny de 2016

L’alcaldessa en funcions (DA 179/2016)
Isa Castell Solà
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Set detinguts a Tortosa en un operatiu contra una
organització criminal que estafava per Internet
Se'ls investiga per possibles delictes de blanqueig de capitals, falsificació documental i estafa
Una operació conjunta
entre Mossos d'Esquadra i
la policia espanyola es va
saldar amb set detinguts a
Tortosa, aquest dimarts al
matí. Es tracta de cinc
homes, tots de nacionalitat romanesa, i dues
dones, una també romanesa i l'altra de nacionalitat marroquí. Tenen entre
18 i 46 anys.
L'operatiu es va posar en
marxa a primera hora del
matí amb registres a tres
domicilis, dos a Tortosa, al
barri del Temple i del Sant
Llàtzer, i un tercer a
l'Ampolla. Segons informa
ACN, també es va registrar el concessionari de

vehicles de segona mà
que, almenys un dels

detinguts, tenia al barri de
Ferreries (imatge de la

foto). En l'operatiu es van
decomissar dotze vehicles

d'alta gama.
Els arrestats s'enfronten a
possibles delictes de blanqueig de capitals, falsificació documental i estafa
amb l'agreujant de pertinença a organització criminal. Fonts de la investigació han apuntat que la
principal activitat delictiva
del grup es basava en
estafes per Internet possiblement relacionades amb
assegurances. L'operació
es va dur a terme tutelada
pel jutjat d'instrucció
número 5 de Tortosa.
El seu titular va decretar
l’ingrès a presò de cinc de
les set persones detingudes. Foto: ACN.

Cristina Girón, d’ERC, pren possessió com a Regidora
A l’Ajuntament de Tortosa
El Ple ordinari del mes de
juny ha aprovat aquest
dilluns les noves tarifes del
transport públic urbà de
viatgers, que seran vigents a
partir del proper 1 de juliol.
Entre les principals novetats
destaca l'abaratiment de
fins a un 46 per cent, en el
cas de jubilats, pensionistes
i/o majors de 65 anys amb
ingressos inferiors a l'1,5
IRSC, i la rebaixa del bitllet
senzill, que passa de costar
1,45 a 1 euro. La targeta
multiviatge també inclou
una rebaixa del 25% i la
dels estudiants del 20%.
Segons
nota
de

’Ajuntament, en l'apartat de
propostes de grups municipals, el Ple ha aprovat dues
mocions del PSC, una de
suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris i una altra que
demana sumar-se a la xarxa
de ciutats lliures del tràfic de
dones, xiquetes i xiquets
destinats a la prostitució.
Per contra, s'ha rebutjat la
proposta conjunta de PSC i
Movem demanant la cessió
d'un espai a l'edifici del
Carrilet a l'Associació de
Jubilats i Jubilades i de Gent
Gran del barri del Temple,
així com la presentada per

Mor un veí de Tortosa de 70 anys
en ser atropellat
En un pas de vianants

Joan M.M., de 70 anys i veí de Tortosa, va morir
aquest dimarts poc després d'haver estat atropellat en
un pas de vianants a la Rambla Felip Pedrell, a l’altura
del pont roig que connecta amb la via verda.
Els fets van passar al voltant de les 19.15 hores quan
una furgoneta va embestir la víctima, que creuava el
pas acompanyat d'un gos.
Els serveis d'emergències van atendre l'home in situ i
el van evaquar immediatament a l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, on va morir minuts després d'ingressar víctima dels politraumatismes soferts.

“L’accident es va produir a la Rambla
Felip Pedrell, a l’altura del pont roig”

Movem per crear plans d'ocupació per fer front a l'atur
i a la millora de la ciutat.
Tampoc ha prosperat la iniciativa del PSC en relació al
servei de manteniment del
cementiri municipal. El Ple
va començar amb la presa
de possessió de Cristina
Girón com nova regidora
del grup municipal d'ERC,
en substitució de Marc
Puigdomènech, que va cessar el Ple passat.
Girón assumirà les regidories
de
Joventut
i
Agermanaments. El Ple
ordinari va servir també per
visualitzar la composició del

nou govern, després de la
recent entrada dels quatre
regidors d'ERC, que junt als
8 de CiU configuren l'atual
equip de govern.
Arran d’aquest Ple, des del
PSC es considerar que “el
govern evidencia la seva

manca de sensibilitat cap els
ciutadans de Tortosa en
rebutjar les mocions que
demanaven un espai per a
la gent gran del Temple i un
correcte manteniment del
cementiri municipal”.

Unes noves escales metàl·liques milloraran l'accés a
l'Hospital de Tortosa des de l'aparcament del Fossat
La nova estructura respectarà l'escala actual

Dimecres van començar a
col·locar i fonamentar unes
noves escales metàl·liques
amb les quals es vol millorar
l'accessibilitat a l'Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa
des de l'aparcament ubicat a
l'antic Fossat de les muralles.
Tal com informa ACN, fins
ara s'havien d'utilitzar unes
antigues escales irregulars de
pedra i camins de terra per
anar d'aquesta zona de pàrquing fins al centre hospitalari. Els treballs duraran una
setmana.
Foto: ACN.
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*L’AJUNTAMENT DE TORTOSA ha començat les
obres de modificació del
tram del camí de Tortosa a
Amposta en l’accés al
Centre de Tecnificació de
Rem, a Campredó. Es tracta d’un tram de 124 metres
i una superfície de pavimentació de 933 m2.
L’obra consisteix a modificar el traçat actual, que parteix les instal·lacions del
Club de Rem Tortosa,
dibuixant-ne un de nou
longitudinal, que recorre el
perímetre exterior de la
finca.
*JESÚS: demà dissabte 11
de juny tindrà lloc la tradicional romeria a l’Ermita de
Sant Bernabé. Tothom que
hi vulgui participar ha d’estar a les 18.30h al pati de la
Immaculada per enfilar,
acompanyats de les Gralles
i Tabals de Jesús, el camí
cap a l’ermita amb Sant
Bernabé al capdavant. Així
mateix, l’EMD de Jesús, la
Secció de Festes i les entitats del poble ja treballen en
l’organització dels actes per
celebrar la revetlla de Sant
Joan el proper dijous 23 de
juny.
*LA RÀPITA celebra la
Festa del Mar, aquest cap
de setmana, amb activitats
nautoques, desgustacions
gastronòmiques i mostra de
comerç. Així mateix, demà
dissabte 11 de juny a les
19h s’inaugura al Museu de
la Mar de l’Ebre l’exposició
“El Montsià. Pobles i gent,
paisatges i cultura”̀.
L’objectiu fonamental de
l’exposició és enfortir el
sentiment de pertinença al
propi municipi i a la pròpia
comarca, i en particular
donar a conèixer els diferents municipis que conformen la comarca del
Montsià al públic que la
visiti.
*L’AGRUPACIÓ LOCAL
DEL PSC D’AMPOSTA ha
acordat no penjar propaganda electoral a la ciutat
durant la campanya electoral que comença demà la
mitjanit. Així pels carrers i
places de la capital del
Montsià, durant aquests
dies no es veurà ni una sola
pancarta o tanca, ni cartells,
ni banderoles del PSC. Els
socialistes d’Amposta entenen que aquesta decisió
donarà resposta
a les
demandes que s’han fet d’
estalvi, ja que és una reedició de la campanya que es
va fer fa 6 mesos.
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Amposta impulsa un Banc de Terres
per recuperar unes 4.000 hectàrees
de conreus de secà abandonats

Un terç de la superfície
agrícola del terme municipal d'Amposta està erma i
abandonada. Es tracta de
terrenys on es cultivava
productes de secà, com
l'olivera, l'ametller o el
garrofer. Com ha detallat
el regidor de Pagesia i
Medi
Natural,
Dani
Forcadell (a la foto), s'ha
estimat en unes 4.000
hectàrees la superfície que
podria entrar a formar
part del recent creat Banc
de Terres municipal.
Segons ACN, el reglament
per començar a reunir
propietaris i arrendataris es va aprovar en el darrer ple municipal i el consistori ha obert
un període de difusió i promoció per trobar els candidats que cedeixin les finques i els
candidats per cultivar-les. Des del seu paper d'intermediació i assessorament,
l'Ajuntament d'Amposta prioritzarà reunir persones grans sense relleu generacional
que no poden seguir mantenint els seus camps i persones joves en situació d'atur o
pagesos que vulguin ampliar la seva producció. Hi haurà descomptes de fins al 95%
en l'IBI rústic. El problema d'abandonament agrícola a Amposta es concentra en la part
nord oest del terme municipal, aquell que es coneix com les Garrigues, i on s'ubiquen
els cultius de secà, la majoria abandonats o en procés de ser-ho. Una primera valoració dels tècnics municipals apunten que 4.000 de 14.000 hectàrees estan en aquesta
situació i són potencials candidates per al Banc de Terres que ha començat a impulsar
l'Ajuntament de la capital del Montsià.

Roquetes remodela l'Hort de Cruells per
potenciar-lo com a parc de la ciutat
Treballs de la primera fase de reordenació

L'Ajuntament
de
Roquetes està realitzant
una sèrie de treballs que
formen part de la primera fase de reordenació del
Parc de l'Hort de Cruells.
Els Serveis Municipals de
l'Ajuntament
de
Roquetes han soterrat
totes les distribucions de
llum de dins del parc per
evitar els cables aeris i les
instal·lacions supèrflues,
instal·lant totes les connexions de forma fixa i
adequada. A més de les
millores elèctriques també s'han plantat més arbres, concretament 6 plataners i 6 arbres
de l’amor, en les zones del parc on es porten a terme les diferents activitats, el que permetrà gaudir d'un espai en millors condicions i amb més ombra, sobretot en els actes que
se celebren durant de les Festes. Durant les obres, els tècnics han observat que per motius
de seguretat era aconsellable arrencar el gran l'eucaliptus situat al mig del parc, pel perill
que representava la seva possible caiguda per no tenir arrels suficients que el subjectessin amb garanties. En aquesta primera fase també s'ha actuat al parc infantil de l'Hort de
Cruells, repintant les tanques que l'envolten i tot l'equipament infantil, i pròximament es
canviaran els gronxadors més degradats. També al parc infantil de la Raval Nova s'han
fet obres per restituir l'aglomerat de goma trencat i desgastat de la zona dels gronxadors.
El regidor d'Obres públiques, Serveis i Béns, Paco Cabanes, ha explicat que aquesta primera fase forma part d'un projecte que vol fer de l'Hort de Cruells el parc de la ciutat.
En una segona fase, prevista per als pròxims pressupostos, es farà una actuació consistent en la construcció d'uns passadissos que permetran passejar pel mig de la vegetació
que estarà degudament delimitada. Cabanes també ha avançat que enguany any està
previst arreglar definitivament alguns dels carrers més degradats de la ciutat.
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Televisions locals entren
a la graella de Movistar+
El Canal Terres de l'Ebre hi tindrà una presència
destacada participant en diversos programes

La presentació, que s'ha
fet aquest dilluns a l'auditori de la Torre Telefònica a
Barcelona, ha inaugurat el
primer dial digital de la
Xarxa de Comunicació
Local, que estarà integrat
dins la plataforma audiovisual Movistar+. Es tracta
de la primera experiència a
nivell de tot l'estat espanyol, on la programació
local es podrà veure dins
de les plataformes de pagaments, previstes només per a les grans cadenes nacionals.
La programació feta per les televisions locals de tot Catalunya, adherides a la Xarxa de
Comunicació Local, es podrà veure pel nou dial que s'ha creat, el número 159, anomenat Movistar + 'La Xarxa Televisions'. Es tracta d'un canal que té previst posar-se en
marxa a partir de la revetlla de Sant Joan, el proper 24 de juny. L'acte, ha comptat amb
la presència dels quatre presidents de les Diputacions catalanes, així com del director
general de Telefònica a Catalunya, Kim Faura.
El gran avantatge que suposarà aquests canal de continguts exclusivament locals és que
podran veure's, inicialment a tot Catalunya, i potencialment a tot l'estat espanyol per a
casos puntuals i excepcionals, si s'aconsegueix l’interès de l'audiència. Així, aquest estiu,
els principals esdeveniments de les Terres de l'Ebre, com la Mostra de Jazz o la Festa del
Renaixement de Tortosa, així, com les festes majors d'Amposta, Deltebre o La Ràpita,
tindran opció a veure's en àmbits fins ara inimaginables.

La final del concurs musical ‘A XALAR’
arriba a Roquetes
El dissabte 18 de juny, a l’Hort de Cruells
El portaveu de les Joventuts
Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) de les
Terres de l’Ebre, Àlex de la
Guia, acompanyat de l’alcalde
de
Roquetes,
Francesc Gas (a la foto);
han presentat la final de la
quarta edició del concurs
per grups de música novells
‘A XALAR’. El concurs se
celebrarà el dissabte, 18 de
juny, a partir de les 22.30 h
a l’Hort de Cruells. El guanyador tindrà com a premi
poder inaugurar, l’any vinent, des de l’escenari principal el Festival de l’Acampada
Jove. De la Guia, després d’agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Roquetes, ha
recordat que ‘A XALAR’ té com a objectius ‘d’una banda ajudar, els grups de música novells de les nostres comarques, projectant-los i promocionant la cultura ebrenca arreu dels Països Catalans, en un espai que és punt de trobada del jovent independentista de les Terres de l'Ebre; i de l’altra, pretén reivindicar la defensa del territori i dels valors republicans’.
El passat divendres 27 de maig les JERC de l’Ebre, organitzadors del ‘A XALAR’,
varen tancar el període de votació, que es realitzava mitjançant via Facebook, per
decidir quins 4 grups passaven a la final. Els quatre grups guanyadors, i que tocaran segons el següent ordre són: AXIS OF FEAR, REREGUARDA, SETRILL i EL
MAFIO, que ha estat el més votat. Al finalitzar el concurs, i per tancar la vetllada,
actuarà com a convidat el grup de versions Ben Endins. L’entrada al ‘A XALAR’ és
gratuïta. El guanyador de ‘A XALAR’ s’escollirà pel públic assistent al concurs que
podrà votar mitjançant el tiquet de la consumició. Aquest tiquet, amb el nom del
grup, s’introduirà en una de les tres urnes precintades que es posaran a disposició
dels assistents, i que cadascuna correspondrà a un grup diferent. L’alcalde de
Roquetes, Francesc Gas ha destacat el fet de poder celebrar el concurs ‘A XALAR’
a l’Hort de Cruells, ‘espai de referència de la música tradicional ebrenca’. Gas ha
afirmat que ‘és molt saludable que el jovent organitzi actes on es pugui trobar música, debat, compromís i reivindicació’
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*GANDESA: diumenge
vinent, IX Trobada de
Puntaires, a la plaça de
l’esglèsia. A les 10.30 es
preveu l’inici del treball de
les puntaires. I demà dissabte, nova edició de
MusicGand. Ja en són 19,
al patí de les escoles velles.
*MÓRA
D’EBRE
l’Ajuntament comunica
que el proper diumenge,
12 de juny, la Regidoria
d'Acció Social organitza
una caminada solidària. El
punt de trobada serà
davant de l'Escola Lluis
Viñas,
a
l'avinguda
Comarques Catalanes, a
les 8.30 h.
*ASCÓ, demà, a Ascó, es
celebraran els 40 Jocs
Esportius de la Ribera
d'Ebre. Es farà una desfilada a la pista d'atletisme
amb tots els centres que
han participat en aquests
jocs, amb representants
de les comarques de la
Terra Alta i el Priorat
també i com a reconeixement a tots els impulsors.
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El reactor II d’Ascó torna a estar
connectat a la xarxa elèctrica
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Tres vins de la Ribera d’Ebre, premiats
al concurs de vins embotellats
De la DO Tarragona

Després d’una aturada de manteniment
La unitat II de la central
nuclear d’Ascó torna a
estar connectada a la
xarxa elèctrica des de
dimarts la tarde, un cop
finalitzats els treballs de la
23a recàrrega de combustible. Segons ha informat
l’Associació Nuclear AscóVandellós II, l’operació de
recàrrega ha comptat
amb la participació de
més d’un miler de treballadors aportats per diferents empreses de serveis.
Aquest personal especialitzat ha executat 11.700
ordres de treball, la major
part de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu, inclosa
la renovació de 64 dels
157 elements combustibles de reactor. Entre els
treballs realitzades durant
l’aturada, s’han aplicat
mesures del projecte anomenat
‘Reforç
de
Seguretat’ derivat de les

recomanacions posteriors
a l’accident de la central
japonesa de Fukushima
de l’any 2011. En aquest
sentit, un comunicat emès
per la central destaca la
instal·lació de recombinadors passius d’hidrogen a
l’edifici de contenció, la
modificació dels segells de
les bombes de refrigerant
del reactor i diverses
millores a la cavitat del

reactor i a l’edifici de contenció. Aproximadament
la meitat dels treballadors
que han participat en l’operació de manteniment
són residents a la demarcació de Tarragona.
Segons fonts de la central,
aquest personal d’empreses de serveis que s’ha
afegit als treballadors de
la central ha rebut una
formació específica.

Anellament de polls de cigonya blanca a Sebes

Suñer Merlot, de Vins Suñer de Ginestar, s’ha endut
aquest any el primer premi en la categoria Negre Criat
en Fusta del concurs de vins embotellats de la DO
Tarragona, un premi que aquest any arriba a la seva 22a
edició. També Molí de Rue de Vinebre ha obtingut un
segon premi aexequo amb el seu Mims Rosat, juntament amb Cellers Unió de Reus, en la categoria de
Rosats. I Biopaumerà de Rasquera ha obtingut el segon
premi en la categoria de Vins Negres Joves en fusta pel
vi ecològic Iuvenis. Els cellers de la Ribera han destacat
aquest any en el concurs, consolidant la comarca com
una zona d’expansió de la DO Tarragona. L’acte de lliurament dels premis, presidit pel president de la DO
Tarragona, Josep Lluís Grogués, es va fer abans de la
celebració de la Fira del Vi que tindrà lloc des d’avui i
fins diumenge a la Rambla de Tarragona.

‘Ebre, del bressol a la Batalla’
Premi del públic al FIC Cat

Així es tenen dades dels que retornen del seu viatge migrador
Com es va fent d'ençà l'any 2003, en què les cigonyes van
començar a criar a la Reserva Natural de Sebes, a Flix, enguany
també s’ha efectuat l'anellament dels polls nascuts. En concret
s'anellaren un total de 17 polls dels 7 nius més propers a l'itinerari de la Reserva, ja que es va realitzar des d'una grua amb cistella.
Enguany, per aquesta jornada, que va tenir lloc dimarts, es comptava amb el patrocini del Vilar Riu de Baix, que financiava part de
les despeses de la contractació de la grua.
Com en altres anys es va aprofitar per fer coincidir l'activitat al voltant del Dia Mundial del Medi Ambient, i enguany de la Setmana
de la Natura (organitzada arreu de Catalunya). També es va aprofitar la presència a la Reserva de Sebes d'un col·legi dels que visitava la zona en el marc de l'Entorn d'Aprenentatge de Sebes i
Meandre de Flix. Gràcies a aquest anellament es tenen dades dels
adults que crien a Sebes i dels polls que retornen del seu viatge
migrador.

La pel·lícula ‘Ebre, del
bressol a la Batalla’
s’ha endut el premi
del públic al Festival
de
Internacional
Cinema en Català
(FIC-CAT) de Roda
de Berà. El Festival va
cloure dimarts la
novena edició, amb
el lliurament d'onze
premis dels films participants en la secció oficial. Precisament la pel·lícula sobre la Lleva del
Biberó va ser l’encarregada d’obrir el festival el passat dimarts en la
primera projecció a Catalunya. L’acte de presentació de la pel·lícula
fou divendres passat, al cinema de la Societat Unió Gandesana, de
Gandesa.
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La Diada dels Fideus Rossejats omplirà
el port pesquer de l’Ametlla de Mar
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Gas, nou president de la Fundació
Observatori de l'Ebre
Substitueix al Dr Josep Maria Garrell

*LA GENERALITAT ha
avançat l’import d'1,6
milions d’euros dels pressupostos del departament
d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca per poder tramitar
la convocatòria d’ajuts
amb la màxima celeritat
possible. Ha aprovat les
bases reguladores dels
ajuts al sector pesquer en
els àmbits de paralització
temporal d'activitats pesqueres (vedes), d'acord
amb el Fons Europeu
Marítim i de la Pesca
(FEMP).
*GOVERN
anuncia
250.000 euros per rehabilitar el poble vell de
Corbera d'Ebre. Raül
Romeva, conseller d’Afers
Exteriors,
Relacions
Institucionals
i
Transparència, va prometre més treball i més inversions per mantenir i recuperar la memòria històrica
d’un episodi que “no s’ha
de produir mai més”.

Diumenge vinent, dia 12 de juny

Aquest diumenge 12 de
juny, durant tot el matí, el
port pesquer de l'Ametlla
de Mar serà l'escenari de
la 22a edició de la Diada
dels Fideus Rossejats, una
cita important en el
calendari gastronòmic
d'aquest municipi mariner del Baix Ebre. A més,
aquesta Diada servirà per
cloure
les
Jornades
Gastronòmiques
dels
Fideus Rossejats i el Peix
Blau, que des del passat
divendres 3 de juny proposen diferents plats i
tapes -unes més tradicionals i les altres més creatives- amb el peix blau
com a protagonista.
9 restaurants i 19 bars de
l'Ametlla de Mar participen enguany en aquestes
jornades, impulsades per
l'Àrea Municipal de
Turisme, oferint una gastronomia de gran qualitat

a preus assequibles. Els
menús als restaurants
ronden entre 22 i 30
euros per persona, i en el
cas de les tapes totes
tenen un preu de 2,5
euros amb tapa i quinto
Heineken, que és el
patrocinador oficial de la

ruta.
De moment, segons assegura Damià Llaó, gerent
de l'Àrea Municipal de
Turisme, «tenim notícies
que les Jornades estan
anant molt bé, amb
molta participació».

L’Ametlla renegocia el deute per la residència d’avis
Encara no ha obert portes

El nou govern de l’Ametlla de Mar (ERC i Compromís
per la Cala) està desentrellant diverses operacions
urbanístiques per l’anterior govern municipal. Aquesta
setmana passada, s’ha signat un nou contracte per
renegociar el deute amb l’empresa constructora de la
nova residència d’avis, acabada des del 2012 i que
encara no ha obert portes. Tal com informa ebredigital.cat, “l’objectiu, a més d’aturar tots els temes judicials, és respondre al pagament d’un edifici que ja
tenim construït i que l’objectiu final és obrir-lo com a residència d’avis”, assegura l’alcalde, Jordi Gaseni.
Així, el ple ha ratificat la modificació del conveni, ja signat, per ampliar de 10 a 20 anys el dret de superfície i el pagament. Segons el nou acord, el consistori pagarà uns 450.000 euros anuals. “Havíem de fernos càrrec de fins a 8 milions d’euros, que era el total de l’obra”, recorda Gaseni, que reconeix que “el
pagament ens ofega però hem de ser realistes i hem d’afrontar aquests pagaments per un equipament
que està acabat des del 2012”.
D’altra banda, dins de l’actualitat calera, l’Ametlla de Mar i Palamós inicien el procés per a poder-se agermanar i oficialitzar una intensa relació que des de fa molts anys tenen les dues poblacions.

L'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, ha assumit la
presidència de la Fundació Observatori de l'Ebre. Gas
substitueix al Dr. Josep Maria Garrell, rector de la
Universitat Ramon Llull (URL), segons es va ratificar a
la reunió del Patronat de la Fundació, divendres passat. Sense que aquest relleu alteri la pertinença de
l’Observatori a la URL, la renovació de la presidència
de la institució es deu a un canvi en l’estructura del
Patronat de la Fundació. Tal com informa
ebredigital.cat, la URL, que fins ara presidia
l’Observatori, i la Companyia de Jesús, deixen de ser
patrons d’aquesta institució del Baix Ebre. A partir
d’ara, la presidència serà exercida per l’Ajuntament de
Roquetes, a través del seu alcalde.

Balfegó captura les 1.500 tones de
tonyina vermella
Assignades en quatre dies

Els diferents vaixells que integren la flota de Grup Balfegó (dos del
propi grup i 7 de nacionalitat francesa) han completat la seva quota
de pesca de tonyina vermella assignada aquesta temporada, 1.500
tones, en només quatre dies de pesca. La flota ha certificat les seves
captures a les autoritats competents espanyoles i europees i està ja
en els seus ports de procedència. La flota disposava d'un mes per
pescar (26 de maig-24 de juny), i tornen a demostrar així l'abundància actual en l'estoc de tonyina vermella.
Balfegó aposta per reforçar la recuperació de la tonyina vermella i
reclama un pla de gestió que segueixi permetent la sostenibilitat de
l'espècie. Paral·lelament, reivindica noves oportunitats de negoci i un
marc estable per a les flotes històriques responsables i sostenibles.
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Deltebre enceta els actes d’estiu amb
unes renovades Festes de l’Arròs
Se celebraran a la Finca de Bombita, del 17 al 19 de juny

El proper cap de setmana del 17 al 19 de juny, Deltebre celebrarà la Festa de la
Plantada que enguany, com a principals novetats, amplia la seva programació i estrena ubicació, ja que es trasllada a un espai de domini públic: la Finca de Bombita.
Segons nota de l’Ajuntament, l’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “des de l’equip de
govern hem plantejat unes festes plenament renovades amb la finalitat d’obrir aquesta celebració a la ciutadania de Deltebre i no només als visitants”. Així doncs, si abans
les festes es concentraven en un dia, enguany aquestes duraran tot el cap de setmana
amb un programa d’activitats complet per a tots els públics i que compta amb la
col·laboració de diferents entitats i associacions del municipi. A més, aquesta edició es
celebrarà a la Finca de Bombita una vegada aconseguits els permisos del ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient, alhora propietari de la finca, i de la Generalitat de
Catalunya després de les gestions de l’equip de govern. L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha agraït la predisposició de les dues administracions competents i ha explicat
que “per primera vegada, aquestes festes no es celebraran en una finca privada en promoció d’un negoci particular i sense cap tipus de lliure concurrència, sinó en un espai
públic, privilegiat i emblemàtic al Delta de l’Ebre com és la Finca de Bombita”. El tinent
d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, Kilian Franch, ha comentat que “en aquestes
festes volem anar un pas més enllà del que s’havia fet habitualment i volem representar les feines tradicionals i com aquestes han anat evolucionant fins al dia d’avui”. Així,
el tret de sortida tindrà lloc el divendres, 17 de juny, a partir de les 20h amb la inauguració oficial i un concert a càrrec de Pep Gimeno Botifarra, Silvia Ampolla i Miquel Gil.
L’equip de govern també ha presentat la nova marca turística de Deltebre. En aquest
sentit, Atracció Natural és l’eslògan que acompanya el logotip amb la finalitat, tal i com
ha detallat la tinenta d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, Anna
Giménez, de “definir l’atracció que sorgeix de forma natural entre el visitant i el nostre
municipi”. Tal i com ha detallat Giménez, l’eslògan queda integrat en el logotip, adoptant el seu color, per “generar en el seu conjunt una imatge forta, moderna i amb personalitat, que defineixi el caràcter turístic de Deltebre”.

Seminari de Creativitat
Culinària
“Classe magistral impartida per Jeroni Castell”

El xef del Restaurant les Moles
d'Ulldecona, Jeroni Castell, ha
impartit la classe magistral en
l'última sessió del primer
Seminari
de
Creativitat
Culinària amb producte de proximitat que ha tingut lloc a l'espai de cuina d'EbreTerra, a
Deltebre. Prop d'una vintena de
restauradors professionals han assistit a aquest seminari
dirigit per la cuinera Margaret Nofre i que ha estat organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre a través del
projecte Baix Ebre Avant.
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Un nou pla d’ocupació permet contractar
cinc aturats per fer treballs de
manteniment
A la Via Verda, el Camí Natural de l’Ebre i el GR-92

Cinc persones aturades s'han incorporat aquest dimecres al Consell Comarcal del Baix
Ebre per fer treballs de manteniment a la Via Verda, el Camí natural de l'Ebre i el GR-92
durant els propers sis mesos. Aquestes cinc contractacions s'inclouen en el Pla
d'Ocupació Baix Ebre 2016, que impulsa la Diputació de Tarragona amb la col·laboració
de l'ens comarcal. Les persones que hi participen rebran també formació complementària dirigida a millorar les seves habilitats personals i professionals i afavorir la posterior
inserció al mercat laboral.
El conseller comarcal Enric Adell, en nom de la institució comarcal, els ha donat la benvinguda i ha agraït el treball de la Diputació de Tarragona per a la realització d'aquest
pla d'ocupació que fa possible el manteniment d'entorns naturals del Baix Ebre (imatge
de la foto). La Via Verda és actualment un dels principals actius turístics i de lleure de la
comarca, utilitzat setmanalment per centenars de persones, que requereix un manteniment constant.
Catàleg de xerrades
El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix a les associacions de gent gran de la comarca
un nou catàleg de xerrades i tallers formatius sobre aspectes relacionats amb el Baix
Ebre. Aquest nou catàleg ha estat presentat quest dimecres en el Consell Consultiu de la
Gent Gran del Baix Ebre, celebrat a la sala d'actes de la seu comarcal.
El catàleg consta enguany de 10 xerrades i dos tallers que van a càrrec de tècnics de la
institució comarcal. El contingut de les conferències van des de temes socials com la Llei
de la dependència a aspectes més divulgatius com la importància de reciclar, la incidència de la mosca negra o fer turisme i salut, amb una sortida a la Via Verda.
El catàleg també inclou xerrades sobre el funcionament de les depuradores, l'adaptació
de la llar per fer front als problemes de mobilitat o el Consell Comarcal, que inclou visites guiades al Centre d'Inspiració Turística EbreTerra i a l'edifici de la institució comarcal.
Pel que fa als tallers se'n proposen dos: un sobre internet i les noves xarxes socials, i un
altre sobre els rumors en l'àmbit dels serveis socials.

DIVENDRES 10
DE JUNY
DE 2016

www.mesebre.cat

Esquerra es reivindicarà
“com la força més útil per defensar les
Terres de l’Ebre”
Diumenge, acte al parc de Garbí, a la Ràpita (12h)
El president de la
Federació
de
l’Ebre d’Esquerra
Republicana de
Catalunya, Albert
Salvadó, ha fet
saber que encaren
la campanya per
les
eleccions
vinents del 26 de
juny amb ‘la
voluntat de ser la
primera força a les
Terres de l’Ebre,
perquè som la
força més útil per
defensar la nostra gent i el nostre territori‘. Salvadó s’ha mostrat molt satisfet per la feina
feta a les Corts Espanyoles durant els quatre mesos que va durar l’anterior legislatura:
‘El senador Miquel Aubà amb les seves iniciatives va donar compliment als compromisos adquirits i va traslladar la major part dels problemes, necessitats i reivindicacions que
tenim aquí’. El president republicà ha fet una crida a la mobilització del vot: ‘Cal que hi
hagi una participació destacada perquè sabem que el canvi a Espanya no és possible, i
és necessari demostrar amb la nostra presència que l’únic canvi possible i real és la
República Catalana’. L’acte central de campanya a les Terres de l’Ebre es celebrarà el proper dimarts 14 de juny a les 20 hores a la Plaça Ramon Berenguer IV d’Amposta, i comptarà amb la presència de Gabriel Rufián, Oriol Junqueras, Ana Surra, Jordi Salvador,
Miquel Aubà i Carme Navarro. Diumenge vinent també destaca l’acte al parc Garbí de
la Ràpita amb la participació del Conseller de Justícia, Carles Mundó, el Secretari General
d’Hisenda, Lluís Salvadó, i els candidats ebrencs, Aubà i Navarro.
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Bel: “Treballarem per defensar els
interessos del nostre territori
i de la ciutadania”
Presentació de candidatures de Convergència Democràtica
L’embarcador
de Tortosa ha
estat el lloc
escollit per tal
de presentar les
candidatures al
Congrés i al
Senat
de
Convergència
Democràtica
per a les properes eleccions del
26 de juny.
Els dos caps de
llista repeteixen
respecte el passat mes de desembre: Ferran Bel al Congrés i Carles Pellicer al Senat, conformant unes candidatures compromeses amb el territori i que donen veu i força al
municipalisme amb perfils com l’exalcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i també Mar
Vázquez, Oriol Vázquez, Marc Ayala o Sara Gil. En aquest sentit, el candidat al Congrés,
Ferran Bel, ha explicat que “volem treballar per reivindicar millores imprescindibles que
han estat llargament ajornades a les nostres comarques i que afecten de manera directa a la ciutadania. Som gent responsable i compromesa amb el servei públic”. Exemples
d’aquestes millores són les infraestructures viàries i ferroviàries, la creació d’ocupació, la
competitivitat de les empreses, els preus de l’energia, així com també qüestions territorials rellevants com és el cas de la defensa del cabal ambiental del riu Ebre, la descontaminació de Flix i la lluita contra la regressió del Delta de l’Ebre. El candidats de CDC de
Tarragona al Congrés dels diputats s’han reunit amb membres d’ADIF Tarragona per tal
d’analitzar l’estat actual del servei a la demarcació i els motius que han portat als sindicats a convocar vagues en dies alterns fins a finals d’agost.
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PARLEM AMB LA SEUA PRESIDENTA, NÚRIA ESPANYA

CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre
E LS

GOSSOS TENEN UNA CAPACITAT EXTRAORDINÀRIA DE PERDONAR

L'Associació Engrescats de
les Terres de l'Ebre és la
gestora des del 2015 de la
municipal
gossera
d'Amposta. Parlem amb la
seua presidenta, Núria
Espanya
Més Ebre: Engrescats de les
Terres de l'Ebre va néixer
l'any 2015. Quants associats i voluntaris/es teniu
actualment?
Núria Espanya: Tenim un
centenar de socis i uns 30
voluntaris/es.
ME: ME: Fa poc vau guanyar el Premi Amposta 2015
en reconeixement a la vostra tasca de protecció dels
gossos i per la feina de sensibilització.
NE: Si, és cert, vam estar
molt contentes i orgulloses
del premi. Sempre és bo que
et valorin la feina que fas.
ME: Parlem de salvar 200
gossos a l'any... És una xifra
força important!
NE: Sí, la veritat és que és
una xifra alta sense contar
els que retornen als propietaris, que també en són uns
quants. Això és un reflex de
què hi ha molt abandonament i moltes camades
indesitjades.
ME: Amb l'arribada de l'estiu es segueix incrementant
el nombre d'abandonaments de mascotes?
NE: Nosaltres no notem
aquest increment, però sí
que ens trobem molts gossos en temporada de caça,
moltíssims. Després, a la primavera i la tardor, trobem
camades als contenidors
d'escombraries. Aquests són
els nostres pics de gossos
abandonats. La resta de
l'any és constant.
ME: Què creus que s'hauria
de fer a les persones que
abandonen les seves mascotes?
NE: Crec que el que no
s'hauria de fer és arribar a
aquest punt. Ningú t'obliga
a agafar un animal. Si no el
pots tenir 15 anys, no l'agafis. Si t'has de quedar embarassada i no el voldràs, no
l'adoptis. Si t'has de canviar
de casa, no l'adoptis. És
fàcil! On hi ha molta feina
per fer, és amb la gent que
té els seus animals lligats les
24 hores al dia tancats en
gosseres petites, els qui els
fan criar i llencen les cries al
riu, els qui participen en
baralles... Aquí sí que la llei

hauria de ser més dura!
ME: Què ha de fer una persona o família interessada a
adoptar un animal de companyia?
NE: Ha d'estar d'acord tota
la família. És una decisió
important, que dóna moltes
satisfaccions, però que
també dóna feina. Si estan
decidits, que ens truquen al
620847048, o que ens contactin pel face.
ME: Un cop adoptat l'animal, se segueix algun tipus
de control de la seva vida
en la seva nova família?
NE: Els primers mesos sí, i a
l'any pel tema de l'esterilització. Hi ha gent que ens
envia moltes fotos, i altres
no tant. Si tot és correcte,
confiem en la gent, si ens
arriben veus que el gos no
està en condicions, el recuperem.
ME: On esteu ubicats?
NE: Estem a Amposta, prop
de la C12.
ME: Quants gossos per
adoptar teniu actualment?
NE: Tenim uns 90 gossos.
ME: Lo millor i lo pitjor que
recordes en aquest any
d'activitat?
NE: Lo millor sempre són les
adopcions d'adults que
fa temps que estan en
natros. Per exemple, l'adopció fa molt poquet de Poli,
ha sigut una alegria.
L'entrada a la protectora al
gener va ser una passada
per a nosaltres, un dels nos-

tres somnis.
Lo pitjor, són les troballes
que fem d'algun gos en
molt mal estat. Quan natros
l'agafem, se li ha acabat el
sofriment. Però pensar en lo
patiment que ha passat
aquell gos fins a arribar en
aquest estat, ens esgarrifa i
ens fa plorar molt.
ME: Accepteu voluntaris?
Quines tasques realitza un
voluntari /a. Hi ha riscos,
impactes emocionals, despeses financeres o altres
que s'han de considerar
abans de prendre aquesta
decisió?
NE: Si, acceptem voluntaris.
N'hi ha que netegen, alguns
passegen gossos, altres porten els gossos al veterinari,
fan de paletes, de pintors
per millorar la protectora.
Altres surten a les parades
per recaptar pinso, altres ens
ajuden en temes legals,
altres en temes bancaris...
pots fer una mica de tot. Per
ser voluntari has de ser
major d'edat, o venir acompanyat. Els riscos? Com en
tot, si fas les coses bé i fas
cas, no n'hi ha. Pel que fa a
despeses no n'hi ha, i emocionalment ... Els nostres
gossos estan feliços a la
prote, potser al principi ens
xoca veure tants gossos,
però quan els coneixes, ja
t'enamores d'ells i ja no et
fan pena, tens ganes d'estar
amb ells i cuidar-los.
ME: Quins són els desafia-

ments, els reptes, als quals
s'ha d'enfrontar la vostra
associació?
NE: Tenim molts reptes per
aconseguir. Volem sensibilitzar i educar, en l'esterilització, identificació i la protecció dels gossos i gats a nivell
comarcal. A Amposta hem
avançat molt, però ens hem
d'estendre als pobles veïns,
als masos, a les casetes, hi
ha molt per fer.
ME: Com es finança una
associació
d'aquestes
característiques?
NE: L'Ajuntament d'Amposta
aporta uns diners mensuals
per al manteniment del dia a
dia de la protectora, però les
operacions, els tractaments
veterinaris (que és on tenim la
despesa més alta), ens financem gràcies als socis, teaming, i els donatius. El pinso
per als gossos, sempre és de
donatius de campanyes que
fem.
ME: Moltes gosseres o
associacions protectores
fan servir mètodes de tall
eutanàsic per evitar el patiment
dels
animals.
D'altres, en canvi, estan en
contra d'aquestes pràctiques. Quina és la vostra
postura?
NE:
Nosaltres
tenim
eutanàsia 0. Anem a per
totes per salvar la vida d'un
gos. Pensem que es mereix
una segona oportunitat,
que els seus antics propietaris, li han negat. Així que

fem lo possible per recuperar-lo i només després de
lluitar molt, si el veterinari
ens diu que la medicina ja
no pot fer res més, els ajudem a morir, però amb
aquests tres anys, només
ens ha passat dos cops.I
quan diem de lluitar molt,
és anar als millors especialistes allà on estiguin.
ME: Un altre tema que està
sempre tristament d'actualitat és el maltractament
que molts d'aquests animals han patit. Imagino
que heu tingut casos d'animals que hagin arribat a la
gossera amb símptomes de
maltractament, què es fa
en aquests casos? Els costa
tornar a confiar amb l'ésser
humà?
NE: Els gossos tenen una
capacitat extraordinària de
perdonar, i fer pàgina nova.
Sí que n'hi ha que els costa
més que d'altres, però amb
amor i una bona casa d'acollida lo impossible es fa
possible en poc temps.

ME: Què hauria de fer
aquella persona que es trobés a un animal abandonat?
NE: Depèn de ciutat on el
trobi. Lo correcte és trucar a
la policia local del terme
que l'ha trobat, ells saben
quina protectora té contractat el servei de recollida.
ME: Quin seria el perfil de
la persona que abandona
un animal?
NE: No hi ha un perfil concret. Tothom, depenen del
moment de la seva vida i si
no està ben sensibilitzat,
pot arribar a abandonar un
animal. És la sortida més
fàcil. Només s'aturarà si té
una bona educació de
valors.
ME: Heu fet xerrades de
sensibilització a les escoles?
NE: Sí, moltes. Cada vegada
que ens avisen, anem. Hem
estat a Amposta, El Perelló,
la
Ràpita,
Freginals,
Deltebre...
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ESTADI JOSEP OTERO (20 H)

Il.lusions roigiblanques

El Tortosa rep demà dissabte l’Hermes en el partit de
tornada, havent empatat en l’anada (1-1)
El Tortosa va aconseguir un
molt bon resultat en l’anada de
la promoció d’ascens a Primera
catalana (1-1). Un empat molt
positiu tenint en compte que la
Fundació Privada Hermes va
demostrar el que ja sé sabia,
que és un gran equip. Un equip
fort, físic, amb jugadors de qualitat i que, a més, domina força
bé les accions a pilota aturada. I
que està ben adaptat al camp
de Mongat, on juga com a local.

Permanència
Si puja el Tortosa, se
salva el Remolins-Bítem i
l’Ascó B. Móra Nova ha
d’esperar que puge el Flix
també.

El Tortosa, dissabte passat, va
patir. I no poc. Sobre tot en el
darrer tram de la primera meitat, quan els locals van fer el
gol, arran d’un córner (39’). Djibi va marcar. El pal i Figo, providencial, van evitar el 2-0. A la
represa, al Tortosa li costava
controlar el partit i l’Hermes
s’imposava. Fins que va arribar
el moment clau. Falta lateral i
Bjibi que tornava a marcar. L’assistent va anular el gol. Figo va
traure i Gallego va pentinar. El
crac Mochi va veure la jugada i
va empatar. Com Messi, va
aparèixer quan més se’l necessitava. I va fer-ho.
L’Hermes va acusar el gol de
l’empat i el Tortosa va crèixer.
Llavors es va fer fort i va traure

l’ofici que feia falta. L’equip va
donar la cara. L’Hermes, malgrat no tenia la intensitat dela
primera meitat, va tornar a gaudir de dues bones opcions per a
marcar. Per tant, empat que fou
imperial tal com va anar el par-

El Flix buscarà remuntar un 0-2
li va escapar la pilota i Juli, a
porta buida, va fer el 0-1. El
Flix va acusar el gol rebut. I
el Salou, en una contra,
aprofitant la passivitat defensiva local en el replegament, va marcar el 0-2, gol
de Maireles, el pichichi. A
partir d’aquí, intents precipitats del Flix, més amb el cor
que amb el cap, i ocasions
en accions a pilota aturada
que no van ser aprofitades.
Al final del partit van haver-

tit. Demà, resolució a l’estadi
Josep Otero (20h). Partit il.lusionant però que es preveu
complicat. Molt. Tot i el marcador favorable, queda molt per
fer. Entrada general a 10 euros i
els socis en pagaran 5.

Els dos equips ebrencs que tenen partits de
tornada demà dissabte de les promocions vesteixen de roigiblanc. En l’anada, els tortosins
van traure un gran resultat, del camp de l’Hermes, molt valuós considerant la qualitat del rival que és un equip molt ferm, amb aspiracions
i amb jugadors que podrien competir en categories superiors.
Per la seua part, el Flix no va tenir el mateix desenllaç. Però els
de Rius, amb el suport de la seua afició, viatgen a Salou conscients que ho tenen complicat però amb il.lusió per intentar-ho.
Per al Tortosa, que no es confongui ningú, la tornada de
demà serà també molt complicada, tot i el marcador, a priori,
favorable de l’anada. El rival serà molt difícil de superar. En
qualsevol cas, es presenta un partit que ha regenerat el sentiment roigiblanc i, després d’una temporada molt irregular i
amb moments de dubtes, el tècnic David ha sabut reconduir
un equip amb el que ja no s’hi comptava. I allí està, a falta del
darrer impuls. Després d’anys amb moltes decepcions, el Tortosa té una gran cita amb la història, demà dissabte a l’estadi.

Al final del partit de dissabte
passat, van existir incidències en
l’accés als vestidors. Jordi Vallés,
segon tècnic del Tortosa, fou
agredit i va necessitar assistèn-

cia mèdica amb una ambulància que va desplaçar-se fins el
camp de Mongat on juga l’Hermes. Foto: regionalfutbol.com

GERMAN INGLÈS, FINS ARA SEGON DE RUBIO, MARXA A LA RAPITENCA

DEMÀ VISITA EL SALOU, EN LA TORNADA (19H)

El Flix va perdre (0-2) en el
partit d’anada de la promoció d’ascens a Segona catalana. Un resutat advers que
intentarà remuntar demà. El
partit va ser d’empat. Fou
molt igualat i, a la primera
meitat, les ocasions foren repartides, principalment creades en llançaments a pilota
aturada. A la represa, aviat,
arran d’un córner, al porter
local, Jordi, que havia evitat
abans una ocasió visitant, se
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hi incidències. Moments de
nervis amb enfrontaments i
batussa entre diversos jugadors i aficionats. El president
del Salou no va estar correcte però tampoc va ser-ho la
resposta que va tenir a la
seua acció.

6 minuts
En 6 minuts (50 i 56) el
Salou va marcar els gols.

DOMINGO ALEGRE S’INCORPORA COM A COORDINADOR ESPORTIU

Bartolo entrenarà la UE Aldeana
Tal com vam avançar la setmana passada, Bartolo Meca torna a l’Aldeana per entrenar al primer
equip. Ho farà tenint al seu germà Albert com a segon. També es reincorpora al club Domingo Alegre,
que farà funcions de coordinador esportiu, com un enllaç entre cos tècnic i directiva. D’altra banda, també com vam avançar, es confirma el fitxatge de Robert Avinyó pel Pinell.

Castillejo, nou entrenador de l’Ascó
Santi Castillejo entrenarà l’Ascó on ja no continua Palau, director tècnic que hi havia fins ara al club.
L’opció de Fabregat existia però finalment l’entitat riberenca s’ha declinat per la de l’exmister de l’Olot. Per acabar, la subvenció municipal ja ha quedat definida “estem molt satisfets de la predisposició
i ajuda de l’Ajuntament. Cal destacar-ho”, dei el president Miquel Pérez.

JA HA ESTAT PRESENTAT

Fernando Garcia, nou mister del Catalònia
Cinta Querol serà la presidenta
Fernando Garcia, segon de
Crespo els darrers anys, és el
nou tècnic del Catalònia.
Aquesta setmana ja ha estat
presentat oficialment, al costat
de la que serà la nova presidenta, Cinta Querol. El dia 17
es farà l’asemblea i allí es coneixerà oficialment la nova
president i la nova junta. A la
plana 16 podeu trobar més actualitat quant a fitxatges i rumorologia del moment, en la
secció de Joaquin Celma.
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JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
BOMBA A LA RAPITENCA
A Fernando Garcia, secretari tècnic, li agrada moure fitxa i jugar a escacs. Si la va
moure, cessant a Nando i amb l'arribada de
Pallarés, que va ser encertada, ara amb la
marxa d'aquest, l’aposta és German Inglés,
que era segon a l’Ascó. I com a segon míster, ‘Jota’ Vizcarro. Preparador físic, Subi, ex
Roquetenc, i Norbert, entrenador de porters Nobert. Tots exjugadors del club i, també, es
posa un accent molt rapitenc a la banqueta. L'aposta és bona però arriscada. Pallarés va
ascendir al Morell, de segona catalana a tercera divisió, i en tres jornades a la Rapitenca ha
deixat un bon sabor de boca, salvant-la. Deixa l'equip per tema laboral i també per la distància. Ha fitxat pel Vilanova.

Pulsacions de la jornada
*736 JUGADORS EBRENCS ANALITZATS DURANT TOTA LA TEMPORADA. Hem publicat el
rànquing dels millors jugadors ebrencs dels 31 equips, de la 1a catalana fins a la tercera catalana. Han estat 66 dels tres representants de 1a., 252 de segona catalana i 418 de tercera que
sumen un total de 736 jugadors ebrenc. Al juliol publicaré el rànquing total per categories.
*INTERROGANTS EN DIVERSOS EQUIPS. Nova directiva a S. Bàrbara, un grup de 8 pares de
jugadors de futbol base encapçalat per Jordi Gisbert. A Alcanar el president, excepte sorpreses,
serà Oriol. A Sant Jaume avui divendres hi ha eleccions. A Ginestar, el futur està incert, mentre
al Jesús Catalònia hi ha assemblea el dia 17, i es presentarà la nova junta i la presidenta, Cinta.
*FC ASCO. ARRIBA UN NOU MISTER. El nou míster de l’Ascó és Santi Castillejo, ex del Reus,
Nàstic, Llangostera i Olot, gran entrenador, humil i un bon psicòleg. Com a jugador va marcar
183 gols a 2a divisió B. Té molt cache i és un fitxatge ‘mediàtic’ per a l’Ascó. Com vaig dir fa
temps, Rubio no seguiria. Podria anar com a segon de Castillejo, Miki Aguza, del Reddis.

Els canvis d’entrenadors
Dels 31 entrenadors que van començar la passada temporada, des de la 1a catalana fins a la 3a, de les nostres terres, quinze van canviar. O sigui, la meitat. Una
barbaritat. ¿Volen més dades? Dels entrenadors de 1a i 2a catalana que van
començar la passada campanya, en aquesta només en queden dos: Rafael
Navarro del Gandesa i Capera a l’Ampolla. ¿Ens hem tornats bojos? Els canvis a
les banquetes ha estat considerable. A que no saben que Teixidó va estar a punt
d'anar a la Rapitenca, que Enric Alaixendri, en dos dies, el van visitar les directives de la Cava i de l’Ulldecona. Guillermo Camarero, en un dia, podia pendre
tres decisions: seguir a la Cava, anar a l’Ulldecona i fitxar finalment pel juvenil
del Tortosa. Sergi Navarro va decidir no continuar a l'Ulldecona i no ha esperat
que el tornessin a trucar des de Tortosa. Torna a casa, a la Cava, quan ha pogut
estar també en l’agenda de la Rapitenca. David ‘Cuquet’ pot seguir al Tortosa on
també podria arribar Àngel Garcia segons on jugui l’equip. Sorpresa a la
Rapitenca, no segueix Pallarés i un tàndem agafa l’equip amb German InglésVizcarro. A Batea càsting total d'entrenadors: Miquel Bes, Hilari, German Ingles
i Carlos Blanch. Encara no ha començat el moviment dels fitxatges però quant
entrenadors ja veuen que la cosa està que crema...A falta de tancar-se totes les
banquetes de futbol ebrenc, molts entrenadors que la temporada passada entrenaven es quedaran a l'atur tot esperant ofertes. Pot ser el cas de grans entrenadors com Nando Crespo, Mario Maza, Bartolí, Parra, Àngel Guiu, Jordi Fabregat,
Pedro Garcia, Cantó, Alejandro Alonso o Cotaina que potser no seguiria si l’Ascó
baixa. Lizaso vol seguir al Móra la Nova, estigui on estigui l’equip.

Àngel Garcia
Bartolí
Bartolo
Dani Sereno
Forastero
Morales
Nacho
Nando
Oscar Masseti
Robert
Ruben Viudez
Subi
Teixidó
Jordi Vallés

Top secret
*NACHO PÉREZ I GUILLERMO CAMARERO, A PER LA CONQUESTA DEL FUTBOL BASE DEL
TORTOSA. El primer en arribar fou Nacho Pérez, que serà el coordinador del futbol base. A ara
arriba Guillermo Camarero que entrenarà el juvenil i serà coordinador dels dos juvenils. En l'estructura del futbol base també estaran Òscar Rumenese, Iñaki Cubells i Adrià Estrada, que era segon
d’Enric al Jesús Catalònia i que va estar al futbol base de la Rapitenca.
*DAVID ‘CUQUET’, SEGUIRÀ? Ell ja ho ha comunicat a alguns jugadors. Ara el gran desenllaç, la
gran incognita és si arribarà Àngel Garcia. Però pot passar de tot en aquest club, també segons el
què passi demà en la tornada de la promoció. Les incògnites continuen a l'aire.
*SÚPER CRAC CHIMENO. Es normal. Té tres ofertes: la Cava, Ulldecona i Rapitenca.
*NICO AGUIAR, LA NÚVIA DESITJADA. Aquest davanter no volia jugar aquesta temporada però
finalment va fitxar-lo l’Horta on ha marcat 8 gols en 9 partits. El que el fitxi estarà d'enhorabona.
Nico pot arribar a garantir 25 gols durant una temporada.

EQUIP

TÈCNIC

Ascó
Rapitenca
J. i Maria
Morell
Cambrils
Vilaseca

Castillejo
German/Vizcarro
Teixidó
Angoy?
Lluís Albesa
Edu Franco

Fernando Garcia entrenarà el Cata.

SEGONA CATALANA

EQUIP
Amposta
Batea
Camarles
Cambrils Un.
El Catllar
Gandesa
Hospitalet
La Cava
La Riera
Reddis
Roda
Segur
Torredem.
Tortosa
Ulldecona
Valls
Vendrell
Salou o Flix

TÈCNIC
Beto
?
Xavi Cid
Amores
Sereno/ Pedra
Rafel Navarro
Òscar i Quique?
Sergi Navarro
Mercadé
?
Chacón
Pachon
?
David/Àngel Garcia?
Enric Alaixendri
José López
Jordi Bernal
? / Rius?

Raül
Dani Sereno
Pallarés
Juanjo Serrano

Campredo
Remolins- Bitem
Rapitenca
La Senia

Esteban
Miquel Cotaina

Vilalba
Asco B

Sergi Cid
Albert Company
Pedro Garcia

Roquetenc
Amposta
Deltebre

LES BOTES D’OR DEL FUTBOL EBRENC
Si aquesta temporada, li hagués de donar un premi al millor jugador ho tindria molt clar. Per a mi
seria Chimeno. 37 anys i ha marcat 32 gols, 23 més
que la temporada passada. El segon seria per Agus,
del Batea, 61 dianes 1,73 per partit. El tercer estaria compartit entre Mochi, del Tortosa, amb 31 gols,
i Dilla amb 30, jugador que ha duplicat els de la
passada campanya.

TÈCNIC

Marc Bel
Alcanar
Bartolo Meca
Aldeana
Balta Capera
Ampolla
Marc Vilabrú?
Ametlla
Jordi Roca?
Corbera
Rius?
Flix
?
Godall
Fernando Garcia
Catalònia
J i Maria B Gerard Capera
Juanjo Serrano
La Sénia
Paco Muñoz
Olimpic
Narcís Labòria
Perelló
Robert Aviñó
Pinell
Camarero?
R-Bítem
Roquetenc David Poy
Anton/Mario
S Jaume
S. Bàrbara Cantó?/P.Garcia?
Jordi Vallés?
Vilalba

Xavi Cid
David Escandell
Gerard Capera

Jesús i Maria
Godall
Camarles
Tortosa
Jesus Y Maria B

Teixidó
Mario Maza

Guillermo Camarero va decidir no seguir a la Cava. Enric Alaixendri estava a l’òrbita del
club blanciblau. Però al final es va arribar a un acord amb Sergi Navarro, que torna a
casa després de cinc temporades. Des de llavors no ha parat, segon míster del Tortosa
i després van arribar els èxits al Remolins-Bítem, on va estar dues campanyes, acabant
8è i 3è i en la lliga recentment acabada, fou cinquè a l’Ulldecona. ¿Per què torna Sergio
Navarro a La Cava? Molt fàcil, perquè les dues parts s’estimen. Al cos tècnic estarà com
a segon l'inseparable Aleix Ferré, que també torna a casa. I com entrenador de porters,
Òscar Montesinos. En quant a les altes i les baixes, hi hauran bastants moviments, sis
fitxatges podrien arribar.

TERCERA CATALANA

EQUIP

EQUIP

Sergi Navarro, el fill pròdig torna a casa

ESTAT DE LES BANQUETES PER A LA TEMPORADA 2016/17
3A DIVISIÓ I 1A CAT.

AL FINAL

TÈCNIC A L’INICI

Marc Bel, nou tècnic de l’Alcanar.

Robert, nou mister del Pinell.
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FAMÍLIA DE FUTBOL
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«Vivim en una societat en què només es valora
el triomf; tota la resta s’associa al fracàs»

XX

By: Joaquin Celma

AVUI: NANDO CRESPO
Va ser un bon jugador i
ara és entrenador. El seu
pare va ser àrbitre de 1a
divisió, durant 13 temporades. Nando ha viscut futbol des del bressol. Li agrada conversar,
jugar, quan pot, amb els
veterans, quan pot, tots
els dies fa una hora
d'esport i encara li
queda temps per treballar i estar amb la família. La seva manera de
veure el futbol i els seus
pensaments estan en
aquesta entrevista.
Pregunta: Sou una família futbolera?.
Resposta: El meu pare
va ser àrbitre des de
molt jove. Va arribar a la
1a divisió i va xiular-hi
des dels anys 75 al 87. I
després fou informador
d'àrbitres també de primera. El meu germà fou
àrbitre fins a segona
divisió B i 4t àrbitre a
Primera i Segona divisió
durant moltes temporades. El seu fill actualment també arbitra.
Des de petit he viscut el
futbol des de l'òptica de
jugador i arbitral pel
meu pare i germà, a més
de poder-los acompanyar en els seus partits i
poder viure-ho des de
dins. Tinc dues germanes més que, lògicament, també han viscut
l’ambient esportiu que
sempre s’ha respirat a
casa.
P: El teu pare, com a
àrbitre, t’haurà donat
molts consells?.
R: Si, ell i el meu germà
també, sobretot inculcant la importància del
respecte a l'àrbitre i a les
decisions que pren. Em
costava una mica, com a
juador, perquè era molt
temperamental. Com a
entrenador ho he de
viure i ho visc més tranquil i intento transmetre
calma i serenitat, no pots
perdre els papers, encara
que de vegades el sentiment, les situacions del
moment, pot ajudar a
fer-ho. Però no pots
caure en aquest parany,
ets el responsable d’un
grup i has de donar
exemple. Tant el meu
pare ell com el meu
germà han estat dos
referents en molts
aspectes i m’han guiat
per apendre i saber
superar les adversitats.
No puc oblidar a la

meua mare, que ens ha
aguantat a tots i ha estat
també un exemple per
com ho ha fet, i a la
meva parella que sempre m'ha recolzat.
P: El teu lema de la vida?
R: Intentar fer les coses
el millor possible amb tot
el que tries, el futbol, la
família i el treball. Si tens
i vols exigir, has d'actuar
conforme al que exigeixes. No és fàcil i comets
molts errors en tot, però
cal intentar imposar-se
amb la màxima exigència.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Felicitat i també
moments complicats.
Sempre em sentiré jugador, encara jugo tot el
que puc, al passadís de
casa amb el meu fill si fa
falta. Pel que fa als
moments complicats, les
lesions, els mals resultats, i els instants en els
que comproves com és
d’injust
el
futbol.
Llavors, però, apareixen
valors que et fan millor:
superar la frustració,
constància,
fermesa,
confiança amb les teves
possibilitats i de l’equip...
També m’ha aportat
moltes amistats, he
conegut gent genial, he
disfrutat molt amb companys, amb qui mantens
sempre relació.
P: T’agrada jugar un bon
partit o guanyar?.
R: Guanyar és necessari i
tots volem fer-ho, però
diria que prefereixo
jugar bé per a guanyar. I
si guanyes saber per què
i gaudir o controlar el
que fas en un partit i
perquè ho fas. Saber
jugar per guanyar, hi ha
equips que guanyen i no
saben perquè ho han
fet. Pots perdre i tenir
una gran lliçó dels errors
comesos. Està clar que el
resultat és molt important per a tots els equips,
entrenadors i projectes, i
els dóna credibilitat, solidesa i confiança, però
abans d'exigir guanyar
s'han de tenir fonaments, i apendre a
entendre el joc el millor
possible, i això, al futbol
amateur, és un camí llarg
i no hi ha ni paciència ni
comprensió de les situacions ni valoració de la
feina que es fa. Moltes
setmanes has merescut
molt però no has acon-

seguit res, però com no
guanyes hi ha necessitat
de desacreditar-te, simplement perquè no
guanyes. No s'analitza
absolutament
res,
només el resultat.
Vivim en una societat en
què només es valora el
triomf, tota la resta s'associa al fracàs. Si guanyes ets bo i si perds ets
dolent, així de simple, no
es valora el procés, que
per mi és el més important. Al final de cada
temporada
només
guanya un, per tant tots
els altres, segons la lògica dominant, han fracassat. No crec que sigui
el missatge més edificant que es pugui donar,
sobretot si tenim en
compte als nens, per
exemple.
P: Compta’m la teua trajectòria?.
R: Més que repassar la
meva trajectòria, em
quedo amb que he estat
a molts equips i vestidors
i he donat sempre el
màxim que he tingut,
m’ha agradat entrenar i
he intentat aportar el
màxim de les meves
possibilitats. Sempre et
queda com a record els
ascensos aconseguits
amb
R-Bítem,
el
Roquetenc i l’Amposta.
Trobo molt a faltar la
vida interna com a jugador dins del vestidor, saltar al camp a entrenar,
l’hora abans del partit,
canviar-se, els calentaments pensant que
faràs, això no em cansa-

ria de viure-ho.
P: Com t’inicies com
entrenador?
R: Va ser José Luis
Tarazona qui m’ho va
proposar l'any que van
signar a Àngel García.
Havia estat amb els dos
com a jugador i em van
oferir la possibilitat d'entrar al cos tècnic.
Després,
també
a
l’Amposta, la mateixa
temporada, vaig estar
amb Jordi Fabregat amb
qui vaig aprendre moltíssim, detalls i aspectes
que no els dónes
importància quan jugues
o que no els veus i que
milloren molt al jugador.
Va ser una experiència
enorme estar al costat
de Fabregat, un gran
coneixedor i transmissor
del que és el futbol.
P: Per què et vas fer
entrenador?
R: Ja en els últims anys
de jugador sentia que ho
volia ser, simplement pel
fet de poder aportar
alguna cosa, transmetre,
encara que sigui mínima
per als jugadors, perquè
puguin progressar, per
poder ser millors. A mi
m'hauria agradat que
m'haguessin
aportat
més la veritat, sobretot
en edat de formació,
tenia ganes i fam d'aprendre i ser millor, i no
vaig tenir possibilitats.
P: Quina és la teua filosofia de joc?.
R: Ser protagonistes atacant, tenir la pilota el
màxim possible, desequilibrar i desorganitzar

el contrari , jugar al seu
camp, ser intensos amb i
sense pilota, recuperarla ràpid per tornar a atacar, en definitiva tenir un
equip que visqui i jugui
per arriscar-se, i el difícil
és trobar la manera de
que el risc sigui el més
control.lat possible però
això necessita de temps i
de molt de treball. Hi ha
posssibilitats de perdre
fins que els conceptes
no s'adquireixen i ho
assumeixo. La millor
defensa és atacar i atacar. Prefereixo això,
encara que hi ha mil
opcions en el futbol i
totes són respectables,
però per a mi sempre
tindrà més mèrit i serà
més rellevant el que tria
sortir a no especular
amb el resultat ni a esperar
l'error
rival.
Actualment l'èxit de
l'Atlètic de Madrid dóna
molta força als que opinen el contrari.
P: Què va passar al
Tortosa?
R: Va ser una gran experiència com a primer
entrenador en el club
més important de la
nostra zona, tot i que
ara està a Segona catalana. Sempre agrairé a
Juanjo Rovira i a Rogelio
Figueres la possibilitat
que em van donar. Vaig
estar dues temporades,
la primera vam acabar
tercers a tres punts de la
promoció fent una gran
campanya amb un
equip molt jove i amb
moltes dificultats. La

By: Joaquin Celma
segona temporada la
gestionem malament al
juny, crec que em vaig
equivocar en moltes
decisions i al final va
passar una mica del que
he respós abans. No ho
sé, simplement va arribar aquest moment en
què notava que no tenia
ni la confiança del club
ni podia treure més dels
jugadors que tenia. No
em sentia fort ni amb
uns ni amb altres. La responsabilitat va ser meva
i vaig aprendre molt d'aquesta situació i m'hagués agradat poder
aportar més al club, que
mereix sortir de la situació esportiva en què es
troba.
P: I a la Rapitenca?.
R: Un equip que volia
apostar per una forma
de fer encarada a que
l’aficionat s’identifiqués i
gaudís amb el seu equip,
és el que buscava, trobar
un equip que aposti clarament per un estil.
Estava convençut que
tindria la calma i la
paciència necessàries per
gestionar-ho, treballar,
tenir el suport del club
mentre es desenvolupa
el procés de formar tot
això, que és llarg i requereix de moltes coses. Els
que prenen les decisions
van decidir que dos
mesos de falta de resultats eren més importants, ho respecto però
la meva decepció amb
ells és molt gran perquè
acabàvem de començar
i l’equip tenia arguments
més que sòlids per a
seguir treballant.
P: Te s’ha criticat perquè
no canvies la teua proposta, tot i que no hi
hagin resultats positius.
R: Els entrenadors s’han
d’adaptar als jugadors
que tenen i treure el
màxim rendiment d’ells,
i crec que en la majoria
de casos ho hem fet.
L’estil no es negociable,
tu pots variar coses,
aspectes, ser més directe
en un moment donat,
tenir variants, etc però
l’estil no es pot canviar, a
mi em preocupa com
atacar millor i saber més
en aquest aspecte. La
fase ofensiva i defensiva
van lligades i no es
poden separar, els fonaments defensius són
claus i importantíssims i
s’han de treballar però

per a desenvolupar-los
s’han de donar una sèrie
de consignes clares. En
canvi per atacar organitzadament el treball és
infinit, fer entendre el
futbol posicional, combinar per saber moure el
contrari, entendre com
crear i ocupar els espais,
on estan les superioritats, jugar a les zones on
més t’interessa, saber
quan has d’atacar ràpid i
quan no, quan estàs tu i
el rival organitzats o no,
tenir precisió, intensitat,
velocitat mental, gestual, presa de decisions
correcta que no comprometin a l'equip,.. no
acabariem mai. No és
normal que un equip
que busca el resultat
permanentment a través
del joc no sigui reconegut, atacar espais petits i
defesar espais grans és
molt complicat, i quan
tens aquest estil el joc,
els partits i els contraris
et porten a això. Aquest
any a la rapitenca, la
segona volta ha sigut
una mostra del que
comentem. La primera
volta fou bona però t’analitzen, et veuen i els
rivals encara et cedeixen
més la pilota, es repleguen més i t’obliguen a
atacar en menys espais i
a defensar en més
distàncies a la teva
esquena, i això ho estàvem treballant i millorant, és difícil però els
últims tres partits que
vaig estar a la Rapitenca
són un orgull per a mi, el
cos tècnic i els jugadors,
vam fer tres partits
bonísssims contra grans
rivals, vam concedir
molt poc i vam crear
moltes oportunitats, no
vam tenir eficàcia però si
analitzes tot el que va fer
l’equip aquells partits, és
per aplaudir als jugadors
i saber que anàvem pel
bon camí.

PROPER:

BARTOLO MECA
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‘Tots els gols’ premia els millors esportistes

Divendres passat, dia 3 de juny,
l'auditori Felip Pedrell de
Tortosa
va
ser
l'escenari de la dècima edició
de la Festa del Futbol Ebrenc,
organitzada pel programa Tots
els Gols, d'Imagina Ràdio. En
aquesta edició especial, que
celebrava el dècim any de la
gala, 172 esportistes, entitats i
persones vinculades al món de
l'esport van rebre un reconeixement a la seua tasca en
la temporada 2015-2016.
Els reconeixements més destacats van ser per al desaparegut
Josep Otero (emprenta esportiva), el tennista Albert

Montañés (trajectòria internacional), la saltadora de perxa
Meritxell Benito i el ciclista
Josep Betalú (millors esportistes
ebrencs de la temporada), i
Adam
Raga
(millor
esportista ebrenc de la història).
El Trofeu Jordi Pitarque al millor
jugador de futbol de la temporada va ser per a José R. Chillon
del CD Tortosa. L'entrega d'aquests guardons, els més destacats de la nit, va anar
a càrrec de Ferran Bel, alcalde
de Tortosa; Cinta Espuny,
representant territorial de
l'Esport a les Terres de l'Ebre; i
Emili Descarrega, gerent

LA UE ALDEANA

DIVENDRES 10
DE JUNY
DE 2016

del Grup SB. Una altra de les
fotos esperades de la nit era
veure
dalt
de
l'escenari als onze futbolistes
ebrencs escollits a l'onze ideal
de la temporada, que van rebre
el premi de mans d'Andreu
Subies, president de la
Federació Catalana de Futbol.
Aquesta edició de la festa va
tindre
Apasa
com
a
convidada especial, l'Associació
de Famílies de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i del
Desenvolupament de la
comarca del Montsià. A la foto,
l’onze ideal de la temporada,
amb el president Subies.

Torneig Solidari "Junts per la solidaritat"
Arriba el Torneig Solidari 'Junts per la solidaritat'
organitzat per l'Ebre Escola Esportiva amb la col·laboració de Tortosaesport/Ajuntament de Tortosa, i que
tindrà lloc aquest cap de setmana 11 i 12 de juny a
l'Estadi Municipal Josep Otero de Tortosa. Aquest
torneig ha estat presentat pel regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa, Joaquim del Pino, i pel president de l'Ebre Escola Esportiva, Josep García. Al
mateix estadi hi haurà instal·lada una taula de recollida de material escolar i de material esportiu per a
totes aquelles persones que en vulguin fer donació.
Aquest material esportiu podrà ser apte per a qualsevol tipus d'esport, no exclusivament per a la pràctica
del futbol. Demà dissabte 11 es jugaran els partits
corresponents a la categoria Benjamins (8 equips)
amb la celebració de 20 partits, i el diumenge 12 es
faran els corresponents a la categoria Alevins (16
equips) amb 40 partits a disputar. Els diferents equips
en competició arribaran de tot Catalunya i de la resta
de l'Estat.
‘DESAFIO’ PORTERS. CHEMA ESCOLA. CAMP SANTA CREU (CATALÒNIA). 9 JULIOL

SEGONA EDICIÓ

CAMPUS A ULLDECONA. DEL 24 A L’1 DE JULIOL

Campus d’Estiu

Origin Race, ‘un nou èxit’

Oriol Romeu Experience

La UE Aldeana, una vegada ha acabat el torneig, ja ofereix el
Campus que tindrà lloc a les instal.lacions esportives de l’1 al 31
de juliol. Inscripcions estan obertes per aquesta primera edició
per tots els interessats.

El passat 4 de juny es va celebrar la segona edició de l'Origin
Race a la ciutat de Tortosa. Com en la primera edició, durant el
recorregut els participants es van trobar diferents obstacles tant
naturals com artificials, en aquest cas un total de 12. Es va viure
un gran ambient ja des d'abans de l'inci de la cursa, destacant
l'escalfament realitzat pel patrocinador principal de la cursa
(Fitness Colors). A les 20h es donava el tret de sortida amb una
participació de gairebé 100 participants. Un gran nombre d'espectadors van gaurdir de la cursa, principalment, situats a la
ribera del riu Ebre, des d'on es podia contemplar gran part del
recorregut, i a la Plaça de l'Absis des d'on es va realitzar la sortida i l'arribada. Des de l'organització es fa una valoració molt
positiva de la prova per la implicació de tots els participants i de
tots els voluntaris i, es preveu que la cursa continui creixent en
les pròximes edicions. EQUIPS: 1- (32:32) MAJARES, 2(33:20) LEONES SUELTOS i 3- (37:22) FARAON. FEMENÍ: 1(38:55) ARIADNA LUQUE. 2 (42:47) ROXANA. 3- (45:33)
MARIA ABRIL. MASCULÍ: 1- (31:29) JOSEP VILANOVA, 2(31:32) RAMON CASTELLS. 3- (31:50) EDU SABORIDO
ESCURRIOLA.

Oriol Romeu (jugador faldut del Southampton de la Premier
League) i el seu equip de treball presenten aquest matí a
l’Ajuntament d’Ulldeconaa l’AJUNTAMENT d’ULLDECONA, el
III ORIOL ROMEU EXPERIENCE, campus de futbol què porta el
seu nom. A la presentació assistirà també Núria Ventura, alcaldessa d’Ulldecona.
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El Batea goleja a
l’Alcarràs (5-1)

L’Ascó desmenteix que vulgui adquirir la
plaça del Torredembarra

El Batea va golejar l’Alcarràs
(5-1) en el partit de la Copa
Catalunya que disputa com a
campió de la Tercera catalana. El conjunt lleidatà es va
avançar en el marcador però
Agus, en dues ocasions,
David, també en dues, i Jordi
Vilanova van remuntar. O
sigui, el campió no s’atura ni
a la Copa. Agustí ha superat
els 60 gols. El Batea passa a la
cinquena
eliminatòria.
La junta segueix fent gestions
per concretar el nou entrenador.

Recepció als remers olímpics
El passat 17 de maig a les instal.lacions del Club
de Rem Banyoles es va celebrar un acte de
suport i acomiadament als remers que participaren a les repesques pels JJOO Rio 2016 a
càrrec de les federacions catalana i espanyola
de rem i l´alcalde de Banyoles. Una volta celebrades les regates, el dia 30 de maig tots els
esportistes catalans classificats (olímpics i paralímpics) per a les olimpiades van ser rebuts al
palau de la Generalitat pel president Carles
Puigdemont.
De l´estat espanyol hi ha classificats 4 remers (tots catalans), dels quals esta Anna Boada
(Olimpic de Barcelona), Aina Cid (Club Nàutic Amposta) i Pau Vela i Àlex Sigurbjönsson (Club
de Rem Tortosa) a més de Xavi Vela que participarà amb la selecció del Brasil.

II Torneig EMD Bítem

Diumenge passat dia 5 de juny, es va disputar en Categoría
Infantil, el 2n Torneig EMD de Bítem, a Bitem durant tot el dia,
amb els equips participants de: CF ALCANYÍS, C.F. VINARÓS
UNITED, CD TORTOSA, E.F. DELTA DE L'EBRE, C.F. LA SÈNIA,
C.F. JESÚS CATALONIA, EBRE ESCOLA ESPORTIVA i U.E.
REMOLINS-BITEM. El campió en una gran final va ser el CF
Alcanyís enfront el CF LA SÈNIA. Una pena màxima abans de
acabar la primera meitat va donar la victòria definitiva al equip
Aragonés. El tercer Classificat va ser l'Escola Delta de l'Ebre, que
va derrotar a la UE Remolins-Bitem per 1 a 0. Destacar l'actuació de l'equip local que va perdre contra els Campions a semifinals als penals després d'empatar a 1.
Millors jugadors
Millor Porter: Aaron Navarro de l'Escola Delta de l'Ebre.
Millor Jugador: Paco Garcia Navas de la UE R-Bitem (a la foto).
“Agraïr a l’EMD de Bítem la seva col.laboració així com a Citrics
CUGAT i a Cítrics SERRET. També agraïr als col.laboradors que
hi van participar”.
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SI EL CLUB TORRENC NO ACABA COMPETINT A SEGONA CATALANA

TORNEIG DE MÓRA LA NOVA

EN CATEGORIA INFANTIL

diarimés
ebre

La UE Torredembarra va anunciar dilluns passat, en un comunicat, que, si no s’amplia la subvenció de l’Ajuntamet envers el
club, es plantejarà no competir a la Segona catalana, amb el primer equip. Si que ho farien els planters que enguany estaran
coordinats per Isaac Fernandez. Aquesta situació ha generat
nombroses reaccions pel fet que hi ha quatre descensos compensats. En el cas que el Torredembarra acabés renunciant a
jugar a Segona, un equip dels que baixa per compensaació es
podria salvar. La UE R Bítem se salva si puja el Tortosa, però si
no ho fes, tindria també aquesta possibilitat, si es confirma. Així
mateix, si es confirmés aquesta opció, que el Torredembarra no
competís, i si, a la vegada, el Tortosa puja, el beneficiat seria el
R Bonavista. Les especulacions no acaben aquí, perquè també
s’ha comentat que l’Ascó estaria interessat en adquirir la plaça del Torredembarra, si aquest equip
acaba renunciat. Els rumors diuen que seria una plaça per al filial asconenc. Miquel Pérez, president de l’Ascó (a la foto) ha desmentit aquesta informació: “en cap cas ens ho hem plantejat ni
sabem res d’aquesta possibilitat que puc assegurar que és del tot incerta”. Poden haver-hi altres
clubs que estan pendents de com acaba l’afer a Torredembarra per poder adquirir la plaça. La junta
torrenca ha avisat que en dues o tres setmanes decidirà. També potser una mesura de força per a
l’Ajuntament de la localitat tarragonina, perquè acabi aportant més subvenció. A tot això, també
cal unir el que pot passar al Catllar, amb unes eleccions que es preveuen ja al juliol. Tindrem un inici
d’estiu mogut, per tots aquests temes.

Torneig Ramon Lapeira i Leandro Rovira, a Jesús
El passat dissabte va tenir lloc la segona edició, a la Santa Creu de Jesús. En categoria prebenjamí i benjamí. El torneig recorda dues persones emblemàtiques per al club i que ja no estan
entre nosaltres. En prebenjamins, el Roquetenc va endur-se la copa de campió, vencent a la
Rapitenca. En benjamins, el Catalònia verd va guanyar en la final la UE Valls per un ajustat 21. Abans d’una de les finals, es van lliurar les plaques commemoratives i els rams a les famílies Lapeira i Rovira, en uns moments força emotius.

TWIRLING

Campionat de Catalunya

TAEKWONDO

XVI Copa Andorra

Fa dos caps de setmana va tindre lloc al pavelló de Ferreries el
campionat de Copa Catalunya de Tiwrling 2016, hi van participar els clubs: C.T. Alcanar, C.T. Amposta, C.T. La Granadella,
C.T.Ulldecona i el C.T. Tortosa.
Classificació
La classificació per clubs va ser la seguent: 5e- C.T.La
Granadella, 4rt- C.T.Amposta, 3er- C.T.Alcanar, 2on-CLUB
TWIRLING TORTOSA i campió el C.T.Ulldecona.
Europeu
El cap de setmana passat atletes ebrenques es van desplaçar a
Tordera per competir en el Campionat de Catalunya de
Twirling absolut, i del 29 al 4 Juliol “una selecció de 10 atletes
del nostre club, respresentaran a la ciutat de Tortosa a
l'Europeu de Clubs que es celebrara a Eslovènia”.

El dissabte 4 de juny el TKD Alfaro es va desplaçar a Andorra
amb 19 competidors per participar a la XVI Copa Andorra. Van
aconseguir un total de 5 ors, 4 plates i 4 bronzes. Amb l’afegit
de que “vam aconseguir ser tercers a la general Cadet i quarts
a la general Precadets”. Aquests van ser els resultats.
Or: Rut Sanz, Aleix Borràs, Marta Dominguez, Andreu Pérez i
Cheyenne Brito.
Plata: Núria Gelabert, Janel Roselló, Arnas Zubavicuis i Arnau
Fumadó.
Bronze: Fiona Arasa, Nizar Hernández, Josep Gelabert i Ashley
Bourreau.
Van participar: Patrick Bourreau, Marta Falcó, Pau Fernández,
Cosmin Dumitrascu, Janira Rodriguez i Gerard Dominguez.

ESPORTS
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (1)

UE RAPITENCA

UD J. I MARIA
R
1
2
10
11
13
17
24
31
32
35
38
40
44
46
47
51

T

JUGADOR

1 Ike Romera
2 Carlos Herrero
16 Albert Torres
11 Sebas Albacar
1 Ivan Taranilla
2 Mauri Ulla
2 Alberto Cuenca
5 Victor Pujol
1 Jordi Roca
1 David Gallego
1 Àlex Borrull
3 José Mari Monfort
1 Toni Cornejo
5 Samu Blanes
6 Sergi Curto
3 Ivan Gonzalez

P.
90
82
44
41
37
34
29
23
23
16
15
13
11
10
9
7

PJ

G.

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

30 8
33 2
17
22
33 11
22
7
9
21
13 1
11 7
22 3
20 4
13 1
2
4
22 2
13 4

JUGADOR
Raul Teixidó
Carlos Herrero
Sebas Albacar
Mauri
Albert Torres
Ivan Gonzalez
José Mari
Raul Gonzalez
Ferreres
Cuenca
Julio Pardo
Raul Jimenez
Sergi Curto
Nico Diaz
Víctor Pujol
Aleix Arques

P

PJ

87
82
56
41
40
36
33
25
16
10
10
9
9
9
9
8

34
32
30
28
28
20
19
30
13
4
17
14
26
25
23
4

G.
25
5
1
3
1
11
9
5
4
2

1
3
2

R

T

3
5
6
14
16
18
21
22
23
27
33
34
36
37
39
43

2 Peke
1 Manolo Puig
3 Àlex Forés
1 Òscar Rodriguez
2 Xavi Anell
1 Oriol Vallespí
2 Sam Garcia
1 Xavi Marqués
3 Sergi José
1 Andreu Guiu
3 Josué Andreu
2 Moha Rida
1 David Vilanova
2 Albert Vilarroya
3 Ivan Páez
2 Raul Istoc

JUGADOR

P

31 10
31 2
16 10
30 2
24 4
24
26 1
22 2
14 8
12 5
30
13 3
17
14 1
12 3
17

67
52
49
36
35
32
29
29
29
28
20
18
15
15
13
11

CF AMPOSTA
R

T

4
7
8
9
12
15
19
20
25
26
28
29
30
41
42
48

2
2
9
1
13
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

JUGADOR
David Callarisa
Marc Vernet
Josep Becerra
Joan Sabaté
Gustavo Soriano
Cristopher
Jonatan Llorach
Arnau Bertomeu
Adrià Vargas
Aleix Cuenca
Joan Barrufet
Rafa Ribera
Òmar Oliveras
Guillem Pallise
Guillem Ripollés
Òscar Benet

P.

PJ

60
47
45
44
40
35
29
29
28
28
25
23
23
12
12
8

31
30
29
33
22
16
28
9
25
13
28
27
22
10
4
12

G.
10
15
6
4
1
3
3

2
1
2
2

14/15

G.

PJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR

P

PJ

Àlex Borrull
Sam Garcia
Xavi Anell
Ivan Pàez
Alexis Jimenez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Toño
Josué Andreu
Albert Vilarroya
Peke
Gerard Verge
Adri
Agus Ojeda
Dani Fatsini
Jonatan Tomàs

68
57
51
41
28
27
24
23
22
22
22
22
19
17
13
12

30
23
29
22
23
31
25
17
25
24
14
3
16
7
12
25

G.
1
1
5
9
3
3
1
1
7
7
2
2

CD TORTOSA

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Josep Becerra
Gustavo Soriano
Victor Reales
Calsina
Marc Vernet
Jonatan Llorach
David Callarisa
Joan Barrufet
Diego
Cristo
Obi
Iniesta
Isaac Casanova
Moha Hadri
Marcel
Albert Soldevila

P
57
55
55
46
44
41
40
25
23
20
18
16
11
9
5
4

PJ

G.

33 22
32 9
26
29 9
32 2
32 2
32 12
31 1
23
8
17
11
5
13
7
8

R

T

JUGADOR

P

PJ

8
26
38
39
42
62
68
71
74
91
99
102
104
115
150
151

1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3

Mochi
Raül Garcia
Albert Arnau
Victor Calsina
Yassin
Sergi Galera
Abdul
Aleix Salvadó
Ives Quintana
Moha
Gerard Marsal
Arturo Morales
Carlos Palau
Figo
Javier Asin
Carles

68
49
43
43
41
31
28
26
26
20
18
17
17
13
9
9

29
29
29
23
20
23
16
20
14
22
17
8
28
33
15
12

G.
30
2
13
1
3
1
6
6
2
3
1

5
1

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Puig
Cristian Ventura
Moha
David Vilanova
Povill
Javi Asín
Aleix
Pau
Albert Arnau
Pere
Carles
Joel Forné
Gerard
Albert Forcadell
Carlos Panisello
Marc Gisbert

P

PJ

32
47
39
35
32
31
31
30
25
24
21
14
13
9
8
5

32
26
22
17
25
28
27
14
10
9
14
25
19
3
5
3

* Anàlisi de 32 equips. * 775 jugadors, un a un *Partits jugats, punts gols, posició al rànquing de la categoria i temporades amb el seu equip actual. *Tot això durant les
properes setmanes a Més Ebre. NOTA: La columna de l’esquerra correspon a la present temporada. La de la dreta, a l’anterior. R: Posició al rànquing general. T: Temporades al club.
P: Punts actual temporada. PJ: Partits jugats. G: Gols. A les fotos els primers classificats en la regularitat de Més Ebre de cada equip, de la present campanya.

G.
3
2
23
6
1
4
5
11
1
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Pollastre sencer a la cervesa

CERVESA
L'agricultura es va desenvolupar en la zona de Mesopotamia entre
el 10000 aC i el 6000 aC. És llavors bastant probable que tant el pa
com la cervesa fossin descobertes al mateix temps. Només és una
qüestió de proporcions: si es posava més farina que aigua i es deixava fermentar, s'obtenia pa, si s'invertia la proporció i es posava
més aigua que farina, i es deixava fermentar, s'aconseguia cervesa.
Els rastres més antics que testifiquen l'existència de panificació i
de cerveseria els trobem en Mesopotamia, però seria ociós buscar
una filiació amb procediments idèntics descoberts en la resta
d'Europa. Cal llavors creure que la cervesa es va descobrir o va
inventar en molts llocs del Mediterrani i d'Europa de forma simultània.
Les tècniques d'elaboració han sofert grans canvis amb el pas dels
segles, i fins al dia d'avui, cada cerveseria té els seus propis mètodes. No obstant això, en general s'empren quatre ingredients principals: encebada, llúpol, aigua i llevat, i se segueixen quatre passos: maltatge, mòlta o moltura, engranada, empastatge, maceració,
filtratge, cocció i addicions de llúpol, refrigeració, inoculació del ferment, fermentació, maduració i envasament.

INGREDIENTS:
• 1 pollastre sencer
• 1 cabeça d'alls sencera
• Pebrot verd
• Una mica de romaní fresc
• Una mica de farigola fresca
• 2 fulles de llorer
• Opcional: rotllanes de llimona natural
• Sal i pebre (molta quantitat, per dins i per fora)
• 1 mitjana o 2 quintos de cervesa

PREPARACIÓ:
• Agafar el pollastre, ben net, punxar-lo amb el ganivet tot
ell.
• Salpebrar-lo per dins i per fora (generosament).
Farcir-lo (cabeça d`alls, pebrot verd, romaní, farigola, llorer) i
tancar-lo amb escuradents.
Col·locar-lo en la plata d´anar al forn i abocar-hi els dos quintos de cervesa (no per sobre del pollastre). Posar-lo al forn a
180º durant 2 hores aproximadament. Al cap d'una hora girar-lo.

Maridatge
Vi jove negre

Temperatura: 14º-16º
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20/3 al 19/4

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Les tensions o renyines que hagin pogut existir en el passat ja no entren en l‘actualitat de
la teva vida sentimental. Si vols fer una dieta,
ara és el moment de començar-la.

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indica que pots viure algun tipus d’amor ocult,
una història a la qual no li donaràs publicitat.
La teva ment està a ple rendiment.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

29º 18°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Avui els teus sentiments poden ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Estàs experimentant un
important gir i les coses que van ser importants ja no ho seran tant en el futur.

El l’amor les teves metes són pràctiques, ara
el que desitges és tenir una mica més d’estabilitat. Pensa que un excés de greix en el menjar
t’afecta negativament.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui li voldràs donar un sentit més profund a les
teves relacions més íntimes. Respecte a la salut,
és el moment de fer canvis en la teva forma de
vida i pensar.

Has de plantejar-te noves coses en la teva
vida sentimental i social. Hi ha assumptes que
has de modificar. Possiblement passes massa
hores assegut per motius laborals.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa tres indica que la teva capacitat de comunicació millora. Igualment et sentiràs més estimat per les
persones que t’envolten.

El trànsit de Mart per la teva casa set indica període de molta activitat social i de canvis en la teva vida de parella. És possible
que el teu sistema nerviós es vegi alterat.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

La teva situació planetària actual et permet
afrontar qualsevol nova situació sentimental
sense haver de fer un esforç per adaptar-te.
Et poden sorgir problemes d’insomni.

Per als teus assumptes d’amor tens nous
recursos. El truc està que els sàpigues utilitzar. Moment ideal per començar un règim d’aprimament o variar algun hàbit.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i Saturn pel teu signe indica una reactivació dels teus assumptes sentimentals. Tot es desenvoluparà de forma més
profunda.

Comptes amb el suport de Mart transitant per
la teva casa cinc per qualsevol iniciativa sentimental que vulguis experimentar. Ara és un bon
moment per als canvis.

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Estat del cel
Cel poc o puntualment mig ennuvolat al matí per bandes de núvols alts i mitjans, així
com per núvols baixos fins a mig matí a l'extrem sud del litoral. A partir de la tarda arribaran i creixeran núvols convectius pel Pirineu, Prepirineu i terç oest, els quals posteriorment es desplaçaran cap a l'est del país, i el cel en general quedarà entre mig i molt
ennuvolat però amb estones de cel cobert, preferentment al Pirineu i Prepirineu.
Precipitacions
A partir de la tarda s'esperen ruixats i xàfecs pel Pirineu, Prepirineu i resta del terç oest,
que durant al llarg de la tarda és probable que afectin de manera més dispersa a altres
punts de l'interior del país. Seran d'intensitat entre feble i moderada, sovint aniran
acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general.
Temperatures
Temperatura mínima similar o lleugerament més alta, i màxima similar o en lleu descens, sobretot al Pirineu. La mínima es mourà entre els 9 i 13 ºC al Pirineu, entre els 16
i 21 ºC al litoral i al prelitoral sud, i entre els 11 i 16 ºC a la resta. La màxima oscil·larà
entre els 23 i 28 ºC al litoral, entre els 28 i 33 ºC a ponent i interior de les terres de l'Ebre,
i entre els 25 i 30 ºC a la resta.
Visibilitat
Bona, si bé a punts del litoral sud serà regular fins a mig matí per la presència d'alguna
boirina. Independentment, durant la tarda quedarà reduïda en moments de xàfec.
Vent
Fins a primera hora del matí bufarà vent fluix i de direcció variable en general, però amb
intervals de calma a l'interior del país i de terral al litoral. A partir d'aleshores bufarà vent
entre fluix i moderat de component sud i est arreu, amb algun cop fort esporàdic. A
més, en moments de xàfec bufarà ratxejat. Al final del dia, afluixarà en general, si bé
entrarà vent de component nord i est entre fluix i moderat al litoral..

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25

TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.
Tel. 670 268 632

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137

classificats

www.mesebre.cat

L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i
estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052
OCUPACIÓÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

FAIG CLASSES de primaria al juliol i agost.
Repassem lo après durant
el curs.
Grups molt reduïts.
Zona Temple.
Tel. 629 42 32 29
(matins de 9 h a 12 h).
josepesn@gmail.com

EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA MANAGER
Empresa industrial de Tortosa con plan de
transformación del canal online precisa
responsable e-commerce. Tareas: Web
(subida y mantenimiento de productos),
Blog (publicación periódica de artículos),
Youtube (creación de videos promocionales/tutoriales). Así mismo colaborará en la
transformación digital de la empresa.
Interesados contactar a través de:
empleoherraiz@gmail.com
o Infojobs: https://goo.gl/Pzb7hc
Vols anunciar-te?

ES BUSCA CUINER/A
O MARMITó/NA

per cuina de col.lectivitats a Tortosa.
Les persones interessades poden fer
arribar el seu Cv a
info@tradicionarius.es
o per telèfon al

VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
tinguen
papers.
no
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

HABITACIóN
DOBLE POR
HORAS

977 252 727

Cerca de Tortosa,
económico y discreción.

TORTOSA

(WhatsApp)

Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.
Tel. 609 346 879

CENTRE DE DIA
L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un
auxiliar de geriatria
a jornada parcial.
Sou segons conveni. Incorporació
immediata.
Mail:
rrhh@lonada.com

tlf. 609 76 12 06
RELAXÑ
OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPENDIENTE 664149258

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

diarimés
ebre
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CANAL TERRES DE L’EBRE

Rasquera, Capital de la Scrapteràpia
A VUI

A

Isabel Carrasco

M ÉS P ERSONAL

ACTUALITAT
L'scrapbook és el terme anglès
per definir un llibre de retalls,
és a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de fotografies,
conservar històries personals i
familiars, records... Segur que
alguna vegada en la nostra
vida hem fet alguna cosa semblant: guardar les entrades
d'un concert, un bitllet d'avió,
postals, flors seques, una notícia del diari... i les hem anat
enganxant en un quadern o
agenda, incloent-hi algunes
notes personals. Bé, sense
saber-ho,
estàvem
fent
Scrapbooking.
Aquesta afició aconsegueix
captar cada dia més adeptes.
Sembla que, només als EstatsUnits, existeixen més de 25
milions d'aficionats.
Al programa Més Personal d'aquesta nit, veurem com aquesta tècnica s'ha convertit en
molt més que manualitats per
a un grup d'una trentena de
dones, que es van conèixer
través d'aquesta tècnica, i han
acabat sent un grup de bones
amigues i confidents que a
més de fer Scapbooking fan
ScrapTeràpia.
Rasquera, un petit municipi de
vora 870 habitants de la Ribera
d'Ebre, al peu de la Serra de
Cardó, va ser envaït durant un
cap de setmana per 30 dones
vingudes de diferents llocs de
Catalunya i també de l'estranger, convertint-se, en la Capital
de la ScapTeràpia!

FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART

“No us perdeu el Més Personal d’avui a les
22 hores i dissabte 4
i diumenge 5 a les 10h (Redifusió)”

