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Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
inicia noves excavacions davant la
Catedral. P4

Esports. El Tortosa perd amb l’Hermes i es
queda en portes de l’ascens. Àngel Garcia
serà el nou tècnic.                               P14

Terres de l’Ebre. Amposta invertirà 3,3 ME
en la renovació de l’enllumenat, per
generar estalvi del 70%. P5
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Reivindicacions ebrenques

La Plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat ha convocat una concentració, el pròxim diumenge a un
quart de dotze a l'estació de l'Aldea, per exigir solucions immediates a les deficiències i retards del servei ferro-
viari que pateix el territori. Denuncien que tant l'operadora del servei, Renfe, com el gestor d'infraestructures,
Adif, "segresten" els usuaris i "roben" el seu temps amb els retards dels combois. 

P3

Trens Dignes convoca una concentració 
diumenge a l'estació de l'Aldea

La setmana ha tornat a ser extraordinàriament ‘moguda’ al territori amb noves incidències ferroviàries, amb una nova víctima al tram ebrenc de l’N-340, a Alcanar, i també amb la
informació de que, suposadament, Acuamed, l'empresa pública encarregada de gestionar els treballs i les infraestructures hídriques relacionades amb la descontaminació de l'em-
bassament Flix, es plantejava, juntament amb Fomento de Construccions i Contratas (FCC), abocar àcid clorhídric a l'embassament de Flix per rebaixar el PH de l'aigua conta-
minada. Tot això, unit al malson del Castor, el PHN i la manca d’inversions per revitalitzar el territori comporten malestar i un crit unànime ebrenc: SOLUCIONS JA!. 
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El dimecres 15 de juny
es va fer al parc de
l'Hort de Cruells la
roda de premsa de
presentació del pro-
grama d'actes i la por-
tada del llibre de les
Festes Majors de
Roquetes 2016, que
se celebraran del dia 1
al 10 de juliol. La pre-
sentació va anar a
càrrec del regidor de
Festes, Joan Salvatella
i el president del
Patronat de Festes,
Juan Carlos Sangres. Primerament es va presentar la portada del llibre de Festes,
que un any més ha estat realitzada per il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanch. A la
portada hi apareixen caricaturitzades persones i entitats conegudes de la ciutat,
fins i tot algunes d'elles van voler estar presents a l'acte, en especial les germanes
Lluïsa i Pepita Samper, que van rebre un ram de flors de part d'Ignasi, com a mos-
tra de l'estima que les hi té, malgrat no estar present per motius laborals. Aquest
any a les Festes Majors de Roquetes no es faran bous ni correbous. La penya
Taurina Roquetes no ha tingut temps suficient per trobar una assegurança que
cobrís els actes taurins amb totes les garanties. Tot i el suport de l'Ajuntament de
Roquetes a la Penya Taurina, l'actual marc legal no permet a l'Ajuntament asse-
gurar a tercers, l'alcalde de Roquetes Paco Gas però ja ha anunciat que per l'any
vinent es buscaran solucions per trobar una assegurança amb temps suficient.
Dels molts actes programats cal destacar el pregó oficial a càrrec de l'empresa
roquetera Surtdecasa i l'Ofrena de Flors i Fruits que serà presidida pel conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó. Els portadors de les
Banderes a l'Ofrena seran, l'expresident del Patronat de Festes, Salvador Sales,
que portarà la Bandera de la Ciutat i Ignasi Blanch, dissenyador de la portada del
llibre de festes, que portarà la Bandera del Patronat de Festes de Roquetes.  Les
novetats més destacades de les festes d'aquest any tindran lloc el dijous 7 de
juliol, el ''Rocket's Music Festival'', el primer festival de música Rock amb 5 grups
de les Terres de l'Ebre, El Mafio, Apolo Grup Orquestra, Segonmà, Hellfighters i
Somrock Grupp de Versions, que actuaran a la Terrassa d'Estiu i l'altra novetat
l'actuació a l'Hort de Cruells de la soprano roquetera Mari Pau Medina i a conti-
nuació Missa Tango amb La Lira Ampostina.  Pel que fa als actes populars aquest
any la Festa de la Bicicleta es farà la tarda del divendres 8 de juliol i el dissabte 9
a les 18 h el primer taller casteller a càrrec dels Castellers de Tortosa. Tampoc hi
faltarà el tradicional Cosso-Iris, les menjades populars i sopar de la cabra, les pro-
ves per a les penyes, exposicions, la nit temàtica sobre el Cinema, el 28è Correfoc
Ciutat de Roquetes i el Castell de Focs d'artifici a càrrec de la Pirotècnia Tomàs de
Benicarló.Pel que fa a les actuacions musicals de les nits de festes tocaran les
orquestres Europa, Himalya, Strategia, Moncayo Band, Calle Mayor, Pensylvania,
Atalaia, Tangara, Junior's i Grupo.es

Festes Majors de Roquetes 2016

DE L’1 AL 10 DE JULIOL

Avui divendres, 17 de juny, les instal·lacions de l’Escola Internacional del
Camp acullen la 4a Nit del Mecenatge de la FEIC. Es tracta d’un acte
benef̀ic que te ́ com a objectiu recollir fons per a beques i ajuts als estu-
diants, una iniciativa que és possible grac̀ies a l’aportació econòmica de
tots els participants i tambe ́ de les famílies protectores i empreses
donants que, any rere any, col·laboren en aquest projecte educatiu que
eś la nostra escola. La vetllada començarà a les vuit del vespre, amb una
actuació musical de benvinguda per part d’alumnes del centre. A conti-
nuació, tindra ̀ lloc l’acte formal d’entrega de beques i premis, a més dels
parlaments del president de la Fundació, Josep Maria Bach; el director
general, Jaume Vilella; el director pedagògic del centre, Jonathan Day, i
un representant del Patronat, Josep Maria Vidal i Barraquer. Tambe ́ diran
unes paraules els representants de les empreses i famílies donants, entre
els que es troba l’Obra Social “La Caixa”, que enguany ha signat un con-
veni de col·laboració amb l’EIC per ajudar a la inclusió d’alumnat amb
necessitats especials. Pel que fa als premis i ajuts, Gunnar Montseny (2n
ESO) s’endurà la Beca a l’Excel·lència Joan Guma,̀ que enguany arriba a
la seva quarta edició. També es farà entrega del primer Premi Sòcrates
Educa en l’àmbit Científic, Tecnològic o Matemat̀ic a Sebastia ̀ Gómez (2n
ESO) i el primer Premi Sòcrates Educa a l’Excel·lència Docent que, per pri-
mer any, donarà al professorat una dotació econòmica per a material per
al proper curs. La Beca Esteve Blasi i les beques FEIC per a estudiants
d’ESO (aquestes últimes s’estrenen enguany), ambdues per a estudiants
de fora de l’escola que vulguin cursar els seus estudis a l’EIC, s’entrega-
ran a finals de juliol, despreś d’analitzar cas per cas cada un dels candi-
dats. Tot seguit se celebrara ̀ un sopar de germanor, amb diferents activi-
tats, a la plaça del Fòrum, seguit d’una revetlla. Amb aquest acte, l’Escola
Internacional del Camp posa punt i final a un altre curs, el quart de la
seva història, del qual ha sortit la primera promoció de batxillers de l’es-
cola, alguns d’ells amb doble titulació, BAT local i Internacional (IB), un
fet que es produeix per primera vegada al Camp de Tarragona.

La Fundació Escola Internacional del Camp 
celebra avui divendres la 4a nit del mecenatge

PLE DE L’AJUNTAMENT

Editorial
Moltes coses hauran de canviar el 26-J!

Després de la manifestació a Barcelona per defensar el Delta del passat 5 de juny, ara ens toca mobilitzar-nos per uns Trens Dignes aquest diumenge 19 de juny
a l’Aldea (veure pàgina 3). La gent de les Terres de l'Ebre no estem contents i d'aquí la nostra portada d’avui.
Acuamed, l'empresa pública encarregada de gestionar els treballs i les infraestructures hídriques relacionades amb la descontaminació de l'embassament Flix, ha
fet que augmentés la preocupació després que una filtració assegurés que aquesta empresa juntament amb Fomento de Construccions i Contratas (FCC) plante-
javen abocar àcid clorhídric a l'embassament de Flix per rebaixar el PH de l'aigua contaminada...Castor: El Banc Europeu d'Inversions rebutja fer autocrítica per
haver-lo finançat...Una altra víctima mortal a l'N-340...
La gent d'aquest territori no es mereix tot el que està passant. Moltes coses hauran de canviar el 26 de juny! 

Salutació de Francesc Arasa, l’alcalde: “ja han arribat les nos-
tres Festes Majors, moments de joia i de gresca, moments per
compartir amb els vein̈s, amb els amics, amb tota aquella gent
que al llarg de l’any per diverses raons no podem coincidir.
Aquest any, celebrem el 25e ̀ Certamen de Música Eloi Mestre,
mestre d’escola i el músic que va posar música els goigs de Sant
Joan, per això hem pensat, en donar un to diferent al certamen
i al mateix temps convidar a la seva filla a fer el prego. Vivim les festes amb il·lusio ́ i
amb la satisfacció d’haver aconseguit tots junts, i repeteixo tots junts, un poble hos-
pitalari, acollidor, generós, solidari, amb una gent que l’estimae i seguim fent poble i
gaudim de la nit mag̀ica de Sant Joan. Sant Joan, Patró de l’Ampolla, del pages̀ i el
pescador. Feu que de vostra dolcesa se n’òmpligue el nostre cor”.

Festes Majors de l’Ampolla, de 20 al 26 de juny

L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, i la directora de Relacions Institucio-
nals i presidenta del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (CO-
MEBE), Carme Garcia, s'han reunitavui dijous a l'Ajuntament de Móra d'Ebre
per abordar les inversions a efectuar pel Consorci al terme municipal de Móra
d'Ebre. La reunió ha finalitzat amb el compromís per part de Carme Garcia de
prioritzar les inversions a la capital de la Ribera d'Ebre l'any 2017, després que
el Ple del COMEBE aprovés fa unes setmanes les inversions de l'any en curs
en projectes a la població veïna de Corbera d'Ebre (Terra Alta).

Móra d'Ebre obté el compromís 

d'inversions als espais de la Batalla de l'Ebre
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Trens Dignes convoca una concentració 
diumenge a l'estació de l'Aldea

Per protestar contra el "segrest" dels usuaris

PRESENTADA AHIR

La Direcció General de
Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments
va presentar ahir dijous
a Tortosa, el dispositiu
de la Campanya Forestal
2016 dels Bombers de la
Generalitat. Per la seva
banda, el Departament
d’Agricultura també va
explicar les actuacions
pel que fa a la campan-
ya de prevenció d’incen-
dis forestals a les comar-
ques de les Terres de
l’Ebre. A la presentació
hi assistiren el director
general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i
Salvaments, Juli
Gendrau; el director dels
Serveis Territorials
d’Interior, Joan Juan; el
director dels Serveis
Territorials d’Agricultura,
Ferran Grau; el cap de la
Regió d’Emergències
dels Bombers, Fèlix
González; i el cap
Regional del cos
d’Agents Rurals, Miquel
Àngel Garcia.

La Plataforma Trens Dignes
Terres de l'Ebre-Priorat ha
convocat una concentració,
el pròxim diumenge a un
quart de dotze a l'estació
de l'Aldea, per exigir solu-
cions immediates a les defi-
ciències i retards del servei
ferroviari que pateix el
territori. Denuncien que
tant l'operadora del servei,
Renfe, com el gestor d'in-
fraestructures, Adif,
"segresten" els usuaris i
"roben" el seu temps amb
els retards dels combois,
que durant aquests últims
dies s'han agreujat consi-
derablement. El movi-
ment social ha fet una crida
a la ciutadania ebrenca, a
les entitats i partits polítics a
participar en una protesta
que vol ser festiva però
també "valenta". 
En aquest sentit, han anun-
ciat que la concentració
culminarà amb una "acció
contundent". Tal com
informa ACN, la
Plataforma vol aprofitar

també la convocatòria per
recollir signatures de suport
dels usuaris a la queixa
oberta pel Síndic de
Greuges arran de l'empitjo-
rament del servei ferroviari.
"#segrestats" és el lema de
la protesta d'aquest diu-
menge davant de l'estació
de l'Aldea, considerada
com la central de les Terres

de l'Ebre, amb la qual la
Plataforma Trens Dignes
vol donar resposta i canalit-
zar el profund malestar
existent entre els usuaris
del territori pel deteriora-
ment considerable que el
servei ferroviari amb
Tarragona i Barcelona ha
patit recentment, amb
retards de fins a sis hores.

De fet, segons el moviment
social, "molt pocs" trens
durant aquests dies esca-
pen dels retards considera-
bles. "Saps quan pugues a
un tren però no quan bai-
xes. Més que un viatge és
un segrest: et tenen segres-
tat dalt del tren moltes
hores. Com diuen molts
usuaris no és que et torna-

ran els diners, no acaba
compensant. Robes temps
de vida. Segrestes als usua-
ris que no només fan tard a
la feina i als seus compro-
misos personals, sinó que
perden temps de vida, que
altres usuaris d'altres línies
no tenen aquest proble-
ma", ha argumentat la por-
taveu de Trens Dignes,
Montse Castellà (imatge de
la foto).
L'entitat ha fet una crida
també a entitats i partits
polítics, en plena campanya
pel 26J, a participar i ampli-
ficar les seves reivindica-
cions. La Plataforma Trens
Dignes Terres de l'Ebre-
Priorat va tenir, a l'IDECE,
una trobada amb el conse-
ller de Territori, Josep Rull la
setmana passada.
A la foto, portaveus de la
Plataforma Trens Dignes
Terres de l'Ebre-Priorat,
amb Montse Castellà, al
centre, en la presentació de
la protesta de diumenge a
l'Aldea.

Campanya
Forestal 2016
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L'Ajuntament de Tortosa inicia noves 
excavacions davant la Catedral 

Per determinar la importància arqueològica de l'espai

Un equip d'arqueòlegs ha
iniciat aquest dilluns a
Tortosa les excavacions,
posteriors als sondejos rea-
litzats fa uns mesos, al solar
que separa la Catedral del
riu Ebre. Les noves prospec-
cions han de determinar
quines són les restes que
s'amaguen en aquest espai
i quina és la seva importàn-
cia patrimonial, tenint en
compte que les troballes
inicials indicarien la possibi-
litat de trobar restes d'im-
portància corresponents a
la Dertosa romana. El pro-
jecte urbanístic del nou
espai públic que el consisto-
ri vol construir en aquest
punt del centre històric es

redactarà en base al resultat
i la magnitud d'aquestes
noves excavacions, que
dirigeix l'arqueòleg Jordi

Diloli. Aquesta nova cam-
panya d'excavacions té un
termini d'execució de 4
mesos i s'ha adjudicat per

87.568 euros.
El mes de novembre passat
van iniciar-se els sondejos
arqueològics als terrenys
situats davant de la
Catedral de Tortosa, com a
conseqüència de l'enderroc
de l'illa de cases existent
fins llavors, pas previ a la
construcció d'un nou espai
públic aprofitant que el
temple tornava a obrir-se al
riu. La intervenció arque-
ològica consistí en una
prospecció amb georadar i
un sondeig mecànic. Del
resultat d'aquests treballs es
van localitzar dues línies de
muralla del sector occiden-
tal de la ciutat, una de les
quals datada al segle XIV, i

l'altra a l'època andalusí.
També es van documentar
diversos murs de l'època
moderna i medieval, així
com una plataforma cons-
tructiva romana possible-
ment pertanyent a un gran
edifici monumental d'èpo-
ca alt-imperial. 
Amb aquesta informació,
els treballs que han
començat aquesta setmana
s'estenen a tot el solar i
consisteixen en una exca-
vació fins assolir els nivells
més antics, amb cotes de
fins a 3 metres de profundi-
tat. Per tal de garantir l'edi-
fici de l'Hospitalitat, es
construirà un mur de con-
tenció de formigó armat.

Esquerra Republicana “homenatjarà demà dissabte l’alcalde de Gandesa
Vicent Soro i Bauló, afusellat pel franquisme el 24 de gener de 1941, ara fa
75 anys. L’acte es celebrarà a les 20 h al Parc de la Bassa de Gandesa i comp-
tarà amb la participació de familiars de Soro Bauló, representants del partit i
del nét de l’alcalde tortosí també afusellat pel franquisme, Josep Rodríguez”.
Cal recordar que l’Ajuntament de Gandesa, a proposta del Grup Municipal
Alternativa per Gandesa-AM, ja va aprovar crear una Comissió per organit-
zar diferents actes institucionals per dignificar i restituir la figura de Vicent
Soro i Bauló, actes als quals Esquerra Republicana també se sumarà quan es
convoquin. D’altra banda, Miquel Aubà, regidor i portaveu del Grup
Municipal Alternativa per Gandesa, ha fet saber que han registrat una moció
demanant que l’Ajuntament se sumi com a part demandant a la querella
contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del
seu alcalde, com ja van fer els ajuntaments de Tortosa i Xerta a proposta
d’Esquerra Republicana.

Esquerra homenatjarà l’alcalde 
de Gandesa Soro Bauló
“Afusellat pel franquisme fa 75 anys”

EN UN MINUT

* TORTOSA: el proper
dilluns 20 de juny es tallarà
el carrer Pintor Gimeno a
la circulació de vehicles
amb motiu de les obres de
reforma del pont de
l’Estat. Aquest tall obliga a
fer diferents canvis en la
mobilitat d’aquest àmbit
del nucli antic durant tot
dilluns i, possiblement,
també dimarts. Així, el
carrer Bisbe Aznar canviarà
de sentit i donarà sortida
als vehicles que surtin del
centre històric pel carrer
del Vall. Per accedir al nucli
antic des de la Rambla
Felip Pedrell caldrà fer-ho
per la plaça de la Pau i
avinguda Generalitat. La
Policia Local senyalitzarà
degudament tota la zona
afectada.

*LA DELEGACIÓ DEL
COL·LEGI DE TREBALL
SOCIAL a les Terres de
l’Ebre celebra el seu desè
aniversari. Avui divendres,
17 de juny s’homenatjaran
també els 25 anys de
col·legiació amb un acte al
Centre Cívic de Ferreries
amb presència de
l’Ajuntament de Tortosa.
La delegació del TSCAT a
les Terres de l’Ebre es va
fundar el 2006 després
d’anys de reivindicació del
territori per les seves
característiques pròpies.

*AQUESTA SETMANA
s’han fet les proves d’ac-
cés a la universitat a tot
Catalunya amb els exà-
mens de llengua i literatu-
ra castellana i catalana,
Anàlisi musical, Economia
de l’Empresa i Química. El
nombre d’alumnes matri-
culats a les PAU de juny a
les comarques de
Tarragona enguany és de
2.942 (l’any passat 2.851).
Del total, 2.492 alumnes
fan les proves generals
obligatòries i 137 només
fan proves específiques. En
el cas de les Terres de
l’Ebre s’han matriculat 563
alumnes que faran les pro-
ves en tres tribunals: 229
al campus Terres de l’Ebre,
i els 334 restants repartits
entre l’IES Joaquim Bau i
l’IES de l’Ebre.

* DIMARTS PASSAT,
l'Ajuntament de Tortosa
va efectuar un minut de
silenci en homenatge a les
víctimes de l'atemptat
ocorregut a Orlando.

Més
notícies

Deltebre viu aquest cap de setmana la Festa de la Plantada, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Deltebre a la finca de Bombita. L’acte
d’inauguració a càrrec de Carme Franch, exregidora de Foment
Cultural a l’Ajuntament de Deltebre i presidenta del Parc Natural
del Delta de l’Ebre, serà avui divendres, 17 de juny, a les 20h. A
continuació concert a càrrec de Pep Gimeno Botifarra, Silvia
Ampolla i Miquel Gil. Demà dissabte, durant tot el dia la ciutada-
nia podrà gaudir d’un farcit programa d’activitats com, per exem-
ple, visites guiades a la finca, mercadet artesanal, demostració de
tirar el rall i jocs tradicionals. Diumenge sera ̀ el dia de la Plantada
amb la demostració de les tasques tradicionals del plantar dividi-
des en tres etapes. L’acte comptarà amb la presència de Josep Rull,
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Deltebre, Festes de l’Arròs: 
La Plantada

Avui divendres és la inauguració (20h)

Ahir dijous es va signar l'a-
cord de entre l’Ajuntament
de Deltebre i L'Onada
Bressol per tal de compar-
tir l’espai de la Llar
Municipal amb una Escola
de Música. El plenari de
l’Ajuntament va aprovar
aquesta concessió, que
ahir fou ratificada per part
de l’empresa concessionà-
ria de l’Escola Bressol, per
tal que l’Escola de Música
es pugui ubicar al recinte i
així poder compartir l’es-
pai una vegada fetes les
obres d’adequació. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha destacat que
“ens congratulem que la
població de Deltebre con-
centri l’àmbit de l’ensen-

yament reglat i comple-
mentari, com és l’Escola
Bressol i l’Escola de
Música, en un mateix
equipament optimitzant-lo
al màxim. Estem satisfets
de tenir una Escola Bressol
amb les màximes condi-
cions de qualitat, per això
vam aprovar la modifica-
ció de les bases regulado-
res d’ajuts socials per tal
d’incloure bonificacions
per aquelles famílies que
vulguin dur els seus crios a
l’escola i no tinguin sufi-
cients recursos; i en breu
també tindrem una Escola
de Música que complirà
amb la normativa exis-
tent”. La directora general
de L’Onada Serveis, Cinta

Pasqual, ha declarat que
“estem contents perquè
amb aquesta ubicació
apostem més per l’educa-
ció, ja que els xiquets de
ben petits descobriran la
música” i també subratlla-

va el fet que "l’Ajuntament
es preocupi per tenir una
escola de música homolo-
gada i aprovi uns ajuts al
plenari per aquest motiu
és una clara aposta per
l’escolarització reglada i

curricular”.
Les obres d’adequació per
ubicar l’Escola de Música
està previst que es duguin
a terme durant les vacan-
ces d’estiu. 

L’Ajuntament de Deltebre i L’Onada Bressol han signat un acord per tal 
de compartir l'espai de la Llar Municipal amb una Escola de Música
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L'ESCOLA CONSOL
FERRÉ D'AMPOSTA va
reobrir les seves portes
aquest dimarts amb
normalitat després que
les anàlisis epidemiolò-
giques i els mesura-
ments efectuats al pati
del centre hagin descar-
tat la presència de ras-
tres de substàncies tòxi-
ques que el passat
divendres van afectar
vuit d'alumnes, sis dels
quals van haver de ser
hospitalitzats momentà-
niament. 
El Departament de Salut
ha descartat de ple l'e-
xistència de risc i ha
informat que tots els
nens afectats, d'entre
deu i onze anys d'edat,
es troben ja plenament
recuperats. 
Tot apunta que un pro-
ducte químic biocida
utilitzat per a una fumi-
gació contra puces i
paparres en una finca
propera van causar la
intoxicació als nens que
jugaven al pati del cen-
tre.

Més
notícies

L'Ajuntament d'Amposta
invertirà 3,3 milions d'eu-
ros en la renovació de l'en-
llumenat de tot el munici-
pi. Ho farà en quatre
anualitats i amb sis fases
diferents. Segons nota de
l’Ajuntamet, el ple de
l'Ajuntament ha aprovat,
amb els vots a favor de
tots els grups municipals
menys Convergència i
Unió, que s'hi ha abstin-
gut, una modificació pres-

supostària que permetrà al
consistori presentar el pro-
jecte 'Un nou enllumenat
per una Amposta més sos-
tenible', al programa ope-
ratiu Feder de Catalunya
2014-2020, perquè es
pugui finançar un màxim
del 50% d'aquest projec-
te. "Amb la modificació
pressupostària, el que fem
és crear partida pressu-
postària per aquesta inver-
sió, un dels requisits que

puntuen positivament en
l'obtenció d'aquestes aju-
des", ha explicat l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs.
La primera de les actua-
cions, que estarà acabada
a finals del 2016, suposarà
la substitució de l'enllume-
nat al Pla d'Empúries,
Grau i barri Quintanes,
amb un pressupost d'exe-
cució de poc més de
500.000 euros.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs i Roiget, i el director
territorial de GLP de Repsol a Catalunya, Roger López
Navarro, han signat aquest dimecres 15 de juny un
acord de col·laboració per impulsar l'ús d'AutoGas a la
ciutat. L'AutoGas és el carburant alternatiu més utilitzat
al món. El conveni signat contempla el compromís de
l'Ajuntament d'Amposta d'adoptar mesures dirigides a
la millora de la qualitat de l'aire i la protecció de l'at-
mosfera. A aquest efecte, el consistori es compromet a
promocionar els automòbils que utilitzen AutoGas i
plantejar bonificacions fiscals sobre l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica i l'Impost d'Activitats
Econòmiques als qui adquireixin aquests vehicles d'a-
cord amb la normativa aplicable. Per la seva banda,
Repsol garanteix el subministrament a la localitat amb
el sortidor de AutoGas situat en l'estació 10.453 Riu
Ebre situada en l'Av. Sant Jaume 93 (carretera TV-3405,
km 0,5). Repsol ofereix el servei d'aquest carburant
alternatiu en més de 360 estacions, de les quals 71
estan a Catalunya, i en 300 punts de subministrament
particulars per a flotes o skids.

Amposta invertirà 3,3 ME en la
renovació de l'enllumenat

L'Ajuntament d'Amposta i
Repsol s'uneixen per

fomentar l'ús d'autogas

Per generar un estalvi del 70% Bonificacions fiscals als vehicles que l’utilitzin
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Comencen els tractaments contra el
mosquit tigre a la Ràpita

Dilluns 20 de juny el COPATE emprendrà també els tractaments
contra les larves de mosquit als arrossars perimetrals

Un miler de persones parti-
cipen en les propostes pro-
gramades en el marc del
Marina Day i la Festa del
Mar que van tindre lloc a la
Ràpita el passat cap de set-
mana. Les activitats nàuti-
ques van tenir un 100%
d’ocupació. Molta gent va
voler practicar propostes
d’oci actiu com el paddle
surf, navegar en caiac, fer
un bateig en submarinisme
o atrevir-se amb activitats més agosarades com el cable-esquí. 
La Festa del Mar, organitzada per l’Estació Nàutica Delta de l’Ebre, ha volgut fer girar els
ulls cap a la badia dels Alfacs i les seues seues potencialitats. El president de l’Estació
Nàutica, Joan Barberà, va assegurar que “hem d’aconseguir que la Festa del Mar a la
Ràpita es pugue fer tot l’any, és a dir, tenim una badia privilegiada i el missatge a la gent
és que cal adquirir les habilitats per fer-lo servir com a gran recurs d’oci que és”.
La regidora de Comerç, Rosa Anglés, va fer una valoració del tot positiva del Marina Day
i la Festa del Mar, una magnífica porta d’entrada a una temporada estival per a la que
s’ha fet promoció al llarg de l’any en diversos àmbits. Per la seua banda, l’alcalde Josep
Caparrós va expressar la voluntat del govern municipal de treballar conjuntament amb
tots els sectors per establir les bases per desplegar un puntal econòmic a l’entorn de l’ac-
tivitat nàutica en una badia privilegiada com és la dels Alfacs. A més del Marina Day i la
Festa del Mar, durant el cap de setmana es va dur a terme la primera part de la Ruta del
Tast, que es s’estén també durant el proper.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i la regidora de Gent Gran, Lluïsa Ventura, han visitat
aquesta setmana a la veïna Dolores Rodríguez en motiu del seu centenari per tal de fer-
li entrega d’un ram de flors com a reconeixement de la seva fita.
En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “la finalitat d’aquest
homenatge es traslladar l’afecte de Deltebre a Dolores”. L’alcalde ha detallat que “la seva
experiència, saviesa i ganes de viure han de ser un exemple a seguir per a tota la ciuta-
dania de Deltebre”. En la mateixa línia, la regidora de Gent Gran, Lluïsa Ventura, ha
explicat que “des de l’Ajuntament de Deltebre continuarem impulsant aquestes i noves
iniciatives per tal de mostrar el nostre suport al sector de la gent gran”.
Dolores Rodríguez i Dedieu va néixer el 15 de marc ̧ de 1916 a Bossòst. Va cursar estudis
de mecanografia, taquigrafia i càlcul mercantil a Tortosa, a l’Academ̀ia Cots.
Va regentar una merceria a Jesuś i Maria, durant uns 30 anys. Actualment té 2 fills, 7
néts i 9 rebesnéts.

Els tècnics del COPATE
han començat aquest
dimarts el primer dels tres
tractaments que s’efec-
tuaran en els espais
públics de la Rap̀ita per
combatre el mosquit tigre,
un insecte de picada viru-
lenta que poc a poc ha
anat colonitzant
Catalunya. La regidoria de
Medi Ambient de
l’Ajuntament de La Rap̀ita
ha desplegat una cam-
panya d’informació i
conscienciació ciutadana a
través de tríptics que es
distribuiran en els propers dies per la ciutat i també a traveś de Rad̀io Ràpita per dema-
nar la col·laboració ciutadana necessar̀ia per combatre l’espec̀ie. El que va començar
dimarts serà el primer dels tres tractaments encarregats per l’Ajuntament de la Rap̀ita
al COPATE. Un cop els tècnics han determinat quins són els espais públics on hi poden
haver focus, s’hi apliquen els productes larvicides que han d’evitar l’eclosio ́ de l’espec̀ie
ara que les temperatures ja els són favorables. Carlos Sanchis, regidor de Medi
Ambient, recorda que junt als tractaments en espais públics, és important prendre
mesures en els domicilis i zones urbanes particulars a l’aire obert. “Cal que la població
també contribueixi amb mesures que ajudin a frenar la proliferacio,́ perquè estem par-
lant d’una espècie de mosquit que és molt oportunista, que busca qualsevol lloc, en un
balcó, en un jardí, etc., per dipositar larves, i nosaltres aquí no hi arribem”, ha recor-
dat. D’altra banda, el dilluns 20 de juny, el COPATE realitzara ̀ el primer tractament diri-
git a les larves dels mosquits que es generen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans
i urbanitzats del Delta de l’Ebre.

Un miler de persones gaudeixen del
Marina Day 

Deltebre ret homenatge a Dolores
Rodríguez en motiu del seus 100 anys

Va regentar una merceria a Jesús i Maria, durant tres décades

I de la Festa del Mar a la Ràpita

La petjada del Festival Deltebre Dansa ha quedat plasmada en un mur ple de peus perso-
nalitzats que serviran perquè els alumnes de l'escola l'Assumpció puguin escriure els seus
missatges personals. La intervenció de l'artista Ramon Martínez, conegut com a Mon
Lluch, ha omplert aquest dimarts el matí el patí de l'escola d'estudiants d'infantil i primària
que, amb les mans o pinzells, pintaven els seus propis peus a les parets. Una iniciativa que
vol vincular els valors que promou el certamen internacional de dansa que dirigeix el balla-
rí Roberto Olivan amb les noves formes de comunicació i aprenentatge, un "peubook", en
paraules de Martínez. Segons ACN, Olivan ha reconegut estat "molt emocionat perquè
són els nens que fan un pas de cara el futur, un moviment que significa, representa molt.
Els que comencen a moure la societat a partir del moviment", ha argumentat Roberto
Olivan, que abans de la pintada per part dels alumnes ha ofert una breu actuació de dansa
al mateix pati de l'escola (imatge de la foto). El trasllat a aquestes instal·lacions serà una de
les principals novetats de l'edició d'enguany del Festival, que tindrà lloc de l’11 al 24 de
juliol. L'alcalde, Lluís Soler, ha remarcat la possibilitat d'una major "socialització" del festi-
val amb el seu trasllat cap a un context més urbà del municipi, passant a ubicar-se a una
zona més poblada i dinàmica del nucli de Jesús i Maria. Soler ha aplaudit la iniciativa artís-
tica amb els alumnes de l'Assumpció i ha agraït a les entitats la seva participació, així com
al Departament d'Ensenyament la seva col·laboració en la reparació del mur de l'escola. 

El Festival Deltebre Dansa mobilitza
l'alumnat de l'escola de l'Assumpció

En un projecte artístic i educatiu
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*GANDESA: dimecres va
tenir lloc l'acte de presen-
tació del llibre 'Les rome-
ries de la Terra Alta', de J.
C. Borrego, a la Biblioteca
de Gandesa. Va fer la pre-
sentació l'historiador
Anton Monner. 
D’altra banda, el Celler
Cooperatiu de Gandesa
participa en un projecte
europeu adreçat a les
zones productores de vi i
oli.  
* CONSELL COMARCAL
TERRA ALTA: finalització
d’un pla d ocupació que
ha donat feina durant 6
mesos a 4 persones en risc
d'exclusió, fent tasques de
manteniment als diferents
municipis.

*ECOLOGISTES EN ACCIÓ
ha alertat que els nens de
Flix han mostrat concen-
tracions “elevades” de
mercuri, metilmercuri i
hexaclorobenzè des del
naixement fins als 4 anys
“a causa de la contamina-
ció ambiental”.

Més
notícies

L’Àrea de Serveis a les Persones del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
amb la col·laboració de tots els ajunta-
ments de la comarca, ha elaborat unes
normes per a la convivència per a tots els
ciutadans de la comarca. Es tracta d’una
iniciativa pionera que recull pautes i con-
sells per promoure la cohesió social entre
el veïnat i millorar la qualitat de vida als
pobles, que recull aspectes quotidians
com el respecte al descans dels veïns, el
manteniment d’una via pública neta, la
prac̀tica de la recollida selectiva de les
escombraries, la cura dels espais comuns i les zones comunitàries i el compliment de les normes de cir-
culació. A la foto, la consellera de Serveis a les Persones, Margarita Daura; la responsable de l'Àrea,
Anna Rel; i la mediadora comarcal, Joana Olivé.

La Ribera d’Ebre es dota d’unes normes per a la
bona convivència

A tots els pobles de la comarca Músics i compositors de catorze
nacionalitats diferents entre les
quals hi ha Austràlia, Japó,
Mèxic, Holanda o Canadà partici-
paran enguany del 2 al 16 de
juliol a la tercera edició del festi-
val Sirga – Músiques de Recerca i
Patrimoni, un certamen amb
vocació internacional organitzat
per l'Associació d'Amics del Jazz
de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament
de Flix que té com a objectiu
principal dotar a les Terres de
l'Ebre d'un certamen internacio-
nal que dinamitzi, a diversos
nivells, el nostre territori; donar a conèixer, a dins i fora des Països
Catalans, els nostres creadors i intèrprets; i potenciar la creació sono-
ra i musical d'arreu del món com un valor i un motor de progrés.

Tercera edició del Sirga Festival de Flix

Músics de 14 nacionalitats hi participaran, del 2 al 16 de juliol

La secretària de Medi
Ambient, Marta Subirà, i el
delegat del Govern,
Francesc Xavier Pallarès,
s’han reunit aquest dimarts
amb consells comarcals,
federacions de veïns i enti-
tats ecologistes per avaluar
la situació del procés de
descontaminació de l'em-
bassament de Flix i posar
sobre la taula la descon-
fiança generada arran del
cas Acuamed i les darreres
informacions que n'han
transcendit. La secretària
ha exigit al secretari d’Estat
de Medi Ambient, Pablo
Saavedra, una auditoria
externa que validi el pro-
cés. “Des del Govern
manifestem la nostra des-
confiança vers el procedi-
ment dut a terme per
Acuamed i exigim al
Ministerio de Medio
Ambiente que visiti el terri-
tori per donar explicacions
sobre la situació actual i

com s’està afrontant
aquest tram final de les
obres a Flix”, ha remarcat
Subirà, tot assegurant que
s’estan estudiant possibles
accions legals si es detectés
algun delicte mediambien-
tal. Subirà, ha exigit una
auditoria "imparcial" del
procés de neteja i sobretot
garanties per al tram final
de les obres que s'han
reprès fa un mes. També es
demana al Ministeri de
Medi Ambient que doni
explicacions in situ, des-
prés del canvi de direcció

dels treballs, i que es tornin
a convocar les comissions
tècniques i socials de
seguiment d'aquest procés
perquè hi hagi un "inter-
canvi fluid i ràpid" d'infor-
mació que permeti "recu-
perar la confiança" amb
l'empresa estatal. Així
mateix, l’Ajuntament de
Flix reclama a Acuamed i a
Medi Ambient que comu-
niquin els informes cientí-
fics pendents sobre els
resultats dels treballs efec-
tuats fins ara, abans de
continuar la neteja. 

Exigeixen una auditoria imparcial sobre
la descontaminació del pantà de Flix
L’Ajuntament flixanco demana que es paralitzen els treballs

Móra d'Ebre s'ha
adherit a la campanya
'Barris Antics, molt
per descobrir, molt
per oferir', que
enguany compta amb
la participació de 32
municipis catalans,
beneficiaris d'un Pla
de Barris en el seu
centre històric, i que
estarà activa fins a
finals de juny.
L'objectiu principal de
la campanya és dina-
mitzar el comerç urbà
de proximitat en els
nuclis antics i donar a
conèixer els atractius
turístics dels municipis
participants arreu de
Catalunya. En el cas
de Móra d'Ebre han
sigut 119 els establiments els que s'han adherits a la
campanya, els quals estan identificats amb el cartell pro-
mocional.
Cada vegada que una persona fa una compra en un dels
comerços adherits a la campanya aconsegueix una but-
lleta per participar en el sorteig de diferents regals apor-
tats pels 32 municipis, valorats en 83.500 euros. El sor-
teig tindrà lloc el proper 4 de juliol a l’Ajuntament.

Campanya de promoció 'Barris Antics,

molt per descobrir, molt per oferir'

119 establiments de Móra d’Ebre hi participen
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*CAMPREDÓ acollirà el
primer cap de setmana de
juliol, una vintena de
lutiers (constructors d'ins-
tuments) provinents de
tots els Països Catalans.
Aquest serà l'eix principal
de la vuitena edició de la
Fira Mestràlia, una fira
que amb pocs anys ha
esdevingut un punt de
trobada indispensable
entre els professionals del
sector.

*DELTEBRE: Expedient
sancionador per als corre-
bous de Deltebre perquè
la plaça no reunia les con-
dicions estructurals de
seguretat. L'entitat anima-
lista Actyma havia denun-
ciat els actes taurins de la
festa major de la Cava de
l'agost del passat 2015.

*L’AJUNTAMENT D’ULL-
DECONA ha iniciat diverses
actuacions de control del
mosquit tigre. 

Més
notícies

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, acompanyat de la directora general
de Turisme, Marian Muro, del director de
l’Agència Catalana de Turisme (ACT),
Xavier Espasa, i del director Cesc Gay, han
presentat a la Filmoteca de Catalunya la
nova campanya de promoció turística de
Catalunya. El prestigiós director català
signa els cinc espots que centren la cam-
panya, basada en les experiències que es
poden viure arreu del territori. Si l’any passat la campanya presentava l'eslògan "Catalunya és casa
teva", enguany l’Agència Catalana de Turisme vol donar un pas més i transmetre també les emocions
que suposa viure experiències singulars i autèntiques al país.
Les experiències que protagonitzen els espots són: pescaturisme a Palamós (Costa Brava), enoturisme
al Bages (Paisatges Barcelona), turisme familiar a l’Ametlla de Mar (Terres de l’Ebre), taller de caste-
llers a Vilafranca del Penedès (Costa Barcelona) i turisme actiu i d’aventura al Pallars Sobirà (Pirineus).

Nova campanya de promoció turística de Catalunya
L’Ametlla de Mar n’és protagonista, amb experiències captades pel director de cinema, Cesc Gay

Vuit joves d'entre 16 i 29 anys amb algun grau de discapacitat han
treballat aquests últims mesos en la primera fase de la renovació de
l'enllumenat del Poble Nou. Són joves que han participat al progra-
ma Joves per l'Ocupació, dins el mòdul d'Electricitat i manteniment
adaptat. "A més de la part teòrica, durant les hores de pràctica han
renovat 36 faroles del Poble Nou, completant la primera fase de
renovació de l'enllumenat d'aquest nucli, assenyala l'alcalde
d'Amposta, Adam Toma ̀s, tot destacant que "gràcies a l'eficie ̀ncia
d'aquests joves, a qui cal felicitar per la feina feta, ja s'ha avançat
amb els treballs preparatoris per la segona fase de recuperació de
l'enllumenat, que completaran tambe ́ aquests mateixos joves".

Enllestida la primera fase de renovació de
l'enllumenat del Poble Nou del Delta

L'han realitzada vuit joves d'entre 16 i 29 anys

El nou president de la
Fundació Observatori de
l'Ebre, l'alcalde de
Roquetes, Paco Gas, s’ha
marcat com un dels
objectius prioritaris en la
seva nova responsabilitat,
aconseguir tenir uns pres-
supostos estables per
donar seguretat a l'activi-
tat que desenvolupa
l'Observatori. 
Paco Gas (imatge de la
foto) ha assegurat que
seria una llàstima que per
qüestions econòmiques
es vegi perjudicat el
moment favorable que
està vivint l'Observatori,
amb encàrrecs importants
de recerca i treballs cientí-
fics que li estan donant
una projecció internacio-
nal destacada. Un exem-
ple d'aquest bon moment
de l'Observatori ha estat
el conveni de col·labora-
ció que han signat el

director de l'Institut
Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC), Jaume
Miranda, i el director de
l'Observatori de l'Ebre,
David Altadill. Aquest
conveni permetrà a
l'Institut accedir al regis-
tre de dades sísmiques de
l'Observatori i també
digitalitzar el seu patri-
moni cartogràfic per
posar-lo a l'abast de la
ciutadania. Finalment

Gas, com a nou president
ha valorat la marxa de
dos dels patrons de la
Fundació, agraint els anys
de dedicació, presidència
i treball que ha portat a
terme la Universitat
Ramon Llull, i també ha
agraït tot el llegat que
deixa la Companyia de
Jesús en mans de
l'Observatori de l'Ebre.
Foto: Roquetes
Comunicació.

“Aconseguir pressupostos estables per
garantir l'activitat de l'Observatori”

Objectiu de Paco Gas, nou president de la Fundació

El Banc Europeu d’Inversions considera “prematur”
assumir responsabilitats pel finançament, a través de
bons, que va fer del fallit projecte del Castor. En una
compareixença al comitè de Control Pressupostari del
Parlament Europeu, el representant del BEI ha indicat
que esperen l’informe que està elaborant l’organisme
independent del banc arran de les queixes de la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, i que es
publicarà “a finals d’aquest any”. Segons ACN, des del
BEI, han defensat que el projecte Castor estava “en
línia amb els procediments i requeriments del
moment”. L’eurodiputat d’ICV, Ernest Urtasun, ha
lamentat que el BEI fes “un anàlisi mal fet” i l’ha instat
a fer “autocrítica”.

El BEI troba “prematur” assumir
responsabilitats pel Castor

El Banc Europeu d’Inversions
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Aprovats dos plans d'impuls a
l'activitat econòmica 

De l’Ametlla de Mar i de Deltebre

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimarts en un xoc frontal amb un camió a la
N-340, al seu pas per Alcanar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident
es va produir poc abans de dos quarts de dotze del migdia a l'alçada del punt quilomè-
tric 1.067. Segons ACN, la víctima era l'únic ocupant del vehicle. Fins al lloc, s'hi van des-
plaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc vehicles dels Bombers de la
Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). D'altra
banda, l'accident va obligar a tallar l'N-340 en els dos sentits de la circulació. 
L’any passat va ser tràgic, quan 15 persones van perdre la vida en accidents en el tram
ebrenc de l’N-340. En el que portem de 2016, és la segona. 
La lluita continua
Els talls a la carretera de protestas continuen cada setmana per demanar la gratuïtat de
l’autopista AP-7. Ahir va tornar en el que va ser el 43è tall. El president de la Federació
de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, ha manifestat a Més Ebre que “nosaltres segui-
rem lluitant per defensar el que creiem que és la solució més immediata al conflicte exis-
tent al llarg del tram ebrenc de l’N-340. Aquesta setmana, malauradament, ha hagut
una nova víctima i no hi ha res pitjor que siguin morts de persones les que deixen en
evidència que així no podem seguir. Estem indignats i no cedirem. Continuarem reinvi-
dicant el que considerem que és el millor, sempre en la nostra línia i sense cap interés més
que trobar solucions el més aviat possible”.
Llorenç Navarro, per acabar, enviava un missatge: 
“menys campanya electoral i més realitats i que 
d’una vegada, entre tots, tinguéssim la gratuïtat 
de l’autopista AP-7”.

La quarta edició del concurs per grups de música
novells ‘A XALAR’ se celebrarà demà dissabte, 18 de
juny, a partir de les 22.30 h, a Roquetes, a l’Hort de
Cruells. El guanyador tindrà com a premi poder inau-
gurar, l’any vinent, des de l’escenari principal, el
Festival de l’Acampada Jove
‘A XALAR’ té com a objectius ‘d’una banda ajudar,
els grups de música novells de les nostres comar-
ques, projectant-los i promocionant la cultura ebren-
ca 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’.

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat dos projectes
que tenen en comú l’impuls que donaran a l’activitat econòmica de l’Ametlla de Mar
i de Deltebre. La reunió de la Comissió l’ha presidit, a la seu de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull. En el cas de l’Ametlla de Mar, s’ha aprovat la modificació
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per la dinamització del polígon
industrial “Les Creuetes”. Aquest àmbit se situa al nord del nucli urbà, a prop de
l’encreuament de les carreteres N-340 i TV-3025, amb una superfície total de 9,18
hectàrees. L’ajuntament proposa flexibilitzar els paràmetres d’ordenació en aquest
àmbit, ajustant l’alçada màxima i les mesures necessàries perquè les construccions
s’adaptin a la topografia de la zona. El canvi permetrà l’ampliació de les instal·lacions
existents de l’empresa Balfegó, dedicada a la pesca, processament en conserva i
comercialització de tonyina vermella. La companyia te entre 50 i 250 treballadors i
factura més de 30 milions d’euros anuals. 
Les modificacions impulsades per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar també facilita-
ran la implantació a la zona de noves indústries agroalimentàries sense que s’incre-
menti el sostre edificable ni la intensitat dels usos permesos en el polígon.

Millora del front fluvial a Deltebre

D’altra banda, la Comissió ha donat el vistiplau definitiu a la modificació puntual de
les Normes subsidiàries de Deltebre a l’àmbit del camí de Sirga (imatge de la foto).
Aquest canvi ja s’havia aprovat el novembre del 2015, però la seva entrada en vigor
s’havia supeditat a que l’ajuntament presentés un text refós incorporant una sèrie de
prescripcions. El municipi va complir amb el tràmit el passat mes de maig.
El pla canvia la classificació de la part del camí de Sirga considerada sòl no urbanit-
zable a sòl urbà no consolidat. L’objectiu és millorar la façana fluvial del municipi i
impulsar noves activitats turístiques vinculades al riu Ebre.

Mor el conductor d'un turisme en un xoc
frontal amb un camió a Alcanar

Concurs musical 
‘A XALAR’ 

Demà la final, a Roquetes

L'accident va obligar a tallar l'N-340 en els dos sentits de la circulació

Llorenç Navarro:
“menys campanya
electoral i més

realitats”
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Junqueras: 'El dret a decidir és
innegociable i per a alguns ja no és línia
vermella, ni transparent, ho han venut'

Esquerra fa una crida per col·lapsar diumenge l’estació de l’Aldea.
Aubà: “els serveis de trens que tenim a l’Ebre són una vergonya” 

“La manca d’inversions i la deixadesa en el manteniment de les infraestructures i les
instal·lacions de la xarxa ferroviària ens ha portat a una situació que és insostenible”.
D’aquesta manera s’ha expressat aquesta setmana el cap de llista al Congrés per CDC,
Ferran Bel, davant la problemàtica que està afectant a la xarxa viària de les Terres de l’Ebre
i al Camp de Tarragona. Els pressupostos de l’Estat Espanyol per aquest any 2016 contem-
plen una inversió, per part d’ADIF, per a la xarxa convencional de poc més de 2,3 milions
d’euros i d’1,2 per a Rodalies. Una xifres que Bel ha considerant completament “insufi-
cients” i que “només permetran continuar amb les mancances i deficiències que actual-
ment presenta la via”. Amb tot, Bel ha emfatitzat que “ja és hora de donar solucions i res-
postes adequades a una problemàtica que afecta de manera directa i continuada a molts
ciutadans i ciutadanes”.  Finalment, i en relació al Corredor Mediterrani, Bel ha demanat a
Podemos que “aclareixi realment quina és la seva aposta: si el Corredor Mediterrani o el
Corredor Central”, atès que al seu programa electoral només es fa referència a l’eix central
i no és té en compte, tot i les demandes de la Unió Europea i la racionalitat econòmica, el
Corredor del Mediterrani.  
Francesc Homs, cap de llista de Convergència a les eleccions generals, ha assegurat que el
debat a quatre (PP; PSOE, Podemos i C’s) de dilluns a la televisió va servir per posar de
manifest que “ningú defensa els interessos directes de Catalunya i que de la manera que
està plantejat, nosaltres serem decisius perquè no s’aclariran”. “Mal que els pesi”, ha con-
tinuat Homs, “serem decisius i els nostres vots aniran a preu d’or per defensar les urgèn-
cies concretes de la gent de Catalunya perquè si no ho fem nosaltres ja veieu al debat, dels
quatre magnífics ningú defensa Catalunya”. El president Mas ha enumerat els valors que
al llarg de 40 anys han representat Convergència i que recentment s’exemplifiquen en el 9
de novembre del 2014. “El segell de Convergència és assolir la màxima ambició nacional
sense fer bestieses que ens puguin fer perdre la partida i no guanyar-la per molts anys”, ha
assegurat Mas, tot recordant que el cap de llista de Convergència al Congrés Francesc
Homs “serà l’únic dels 350 diputats, perseguit per la Justícia i la Fiscalia espanyola per haver
defensat la democràcia i haver fet possible l’anhel de llibertat dels ciutadans de Catalunya”.
Homs assegura que si d'una cosa no es pot acusar a Catalunya és de tenir privilegis i per
tant ha demanat a Susana Díaz, presidenta de la Junta d'Andalusia, ''un punt de serenitat
i rigor'' en les acusacions de privilegis que fa a Catalunya. Homs ha retret Díaz aquestes
acusacions de privilegis quan després d'anunciar una inversió de 4.000 milions d'euros el
2008 per Rodalies només s'han desemborsat menys del 10% d'aquesta quantitat. En el
mateix acte, el conseller Josep Rull ha assegurat que el ministre de l'Interior ha ''descon-
nectat radicalment'' del país quan afirma que els retards de Rodalies estan causats pels
robatoris de coure.

Mig miler de persones van omplir dimecres la plaça del mercat d’Amposta per escoltar els
polítics que van intervenir en l’acte central de campanya a les Terres de l’Ebre d’Esquerra
Republicana. El president del partit, Oriol Junqueras, va carregar contra la renúncia de
Podemos a la defensa del dret a decidir: 'El que ens pertany com a poble, el dret a decidir,
ja no és una línia vermella, ni transparent, ni tan sols és una línia, i ho han venut. Ho han
oblidat, igual com ho van fer després del 20D, i els únics que de veritat podem en aquest
país som la majoria independentista del 27 de setembre, els que mai renunciarem a la dig-
nitat del poble de Catalunya'. A més, es va preguntar ‘Quant val?, a canvi de quants minis-
terios renunciaran al dret a decidir del nostre poble? L’hem de pidolar, l’hem de negociar?
Amb qui? Amb C’s? Amb el PP? Amb aquells que ens neguen el futur i ens neguen el pre-
sent?'. El president republicà va insistir que 'els drets dels ciutadans de Catalunya no són
negociables, són inalienables, són nostres, i per això els defensarem sempre i a tot arreu.
Aquí sí que es pot, hem convertit el PP en un partit residual, el país que diuen que volen
construir ja existeix i és Catalunya, la República catalana'. Junqueras va dedicar molts elo-
gis a la gent de les Terres de l’Ebre i va recordar que ERC va defensar les Terres de l'Ebre
contra el Castor i contra el Pla Hidrològic a les institucions: "Aquestes terres que s'han
mobilitzat en defensa del país són un orgull, un territori i una gent que heu fet moltes bata-
lles, moltes de guanyades, disposats a tornar-vos a alçar tantes vegades com calgui, el que
cal de debò és guanyar de forma definitiva". A més, ha criticat un Estat que es dedica ‘a
perjudicar’ els ciutadans, i a qui les Terres de l'Ebre ja els coneixen prou bé perquè són els
del ‘desastre ferroviari, la via única, l’N-340, el pantà de Flix’ i perquè són qui ‘volien tirar,
o potser van tirar fins i tot, àcid clorhídric a les vostres aigües’, ha sentenciat. El cap de llis-
ta d'Esquerra Republicana a les eleccions del 26J, Gabriel Rufián va assegurar que ‘l'únic
canvi possible, gairebé empíric, és la futura república catalana’. Rufián va advertir que la
línia roja que inicialment era el referèndum per a Podem ara és ‘una línia morada’, i que
‘allà on no arribi el PP de Rajoy, arribarà el PSOE de Susana Díaz, el Ciudadanos de l’Ibex
35 o el Tribunal Constitucional’. El cap de llista pel Senat a Tarragona, Miquel Aubà, va
exposar la feina feta i es va reivindicar com ‘la veu de les Terres de l’Ebre a Madrid’. Tot
seguit va explicar que 'al Senat hem vist postureig dels partits que no tenien idea del que
passava al territori i s’han vist sorpresos quan des d’Esquerra hem fet propostes reals'. Tot
posant com exemple la moció que va presentar demanant la rectificació de la valoració
cadastral de les construccions rústiques agràries. El candidat també va recordar la defensa
que han fet del riu Ebre demanant més cabals ecològics: 'no val anar darrere de les pancar-
tes fent reivindicacions i quan arriba l’hora de la veritat en una votació votar una absten-
ció’ recordant així l’abstenció que van fer diputats catalans del PSOE sobre la revisió del Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre al Congrés de Diputats. Tant Aubà com la candidata ebren-
ca pel Congrés, Carme Navarro, van fer responsable el Govern espanyol de tota una llista
de greuges que pateixen aquestes terres: el projecte Castor, el Pla de Conca de l’Ebre, la
sinistralitat a l’N-340, la manca d’inversions en el sistema ferroviari, el conflicte laboral amb
Ercros i el desastre ecològic al pantà de Flix. En l’acte també van participar el cap de llista al
Congrés de Diputats per la demarcació de Tarragona, Jordi Salvador; les candidates al
Congrés Ana Surra i Carme Navarro, i la candidata per les JERC, Anna Chillida.

Esquerra fa una crida a col·lapsar diumenge l’estació de l’Aldea
El cap de llista al Senat per la demarcació de Tarragona, Miquel Aubà, i les candidates
ebrenques Carme Navarro i Joana Brull, han denunciat, des de l’estació de tren de Tortosa,
els serveis ferroviaris que pateixen les Terres de l’Ebre. Aubà ha afirmat que ‘els serveis de
trens que tenim a les nostres terres són una vergonya i un insult a la nostra gent’. El candi-
dat ha culpat de la situació ADIF i els governs del PP i del PSOE, ‘que des de fa anys han
abandonat aquestes terres en matèria d’infraestructures’.

Bel: “La situació actual de la xarxa
ferroviària a les Terres de l’Ebre i

Tarragona és un autèntic escàndol”

El candidat s’ha mostrat força contundent davant la casuística que
actualment presenta la xarxa ferroviària a l’Ebre i al conjunt de Tarragona

El primer Secretari del PSC i president del grup
Parlamentari Socialista al Parlament, Miquel
Iceta ha fet aquest dilluns una atapeïda visita a
la població costanera de l’Ametlla de Mar
acompanyat de Joan Sabaté, candidat al Senat
per la demarcació de Tarragona i Tere Esmel,
candidata al Congrés de Diputats per la cir-
cumscripció.

Iceta realitza una visita a
l’Ametlla de Mar

Dilluns passat
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EL CRAC

A TORTOSA

Isabel Carrasco

L'apadrinament infantil és una
forma eficaç que permet que
els nens i nenes de famílies
pobres tinguin accés a una
educació sovint difícil o
impossible. 

Uns 29 milions és el nombre
de nens i nenes que encara
estan fora de l'escola avui dia
tot i la tasca de les ONG i els
esforços dels estats. Com tots
sabem, els joves representen el
futur de les societats. Uns
infants que no han après a lle-
gir i escriure no podran partici-
par plenament en el desenvo-
lupament del seu país.
L'educació és un dret fona-
mental del qual depenen molts
altres drets humans. Segons el
Fons de les Nacions Unides per
a la Infància (UNICEF), l'edu-
cació contribueix a millorar la
qualitat de vida i a eradicar el
cercle de la pobresa i la malal-
tia. Aquesta és la raó per la
qual el personal de la cafeteria
de l'Hospital Verge de la Cinta
es va comprometre en destinar
les propines que han recollit
durant anys, per part dels seus
clients, per apadrinar 2 nens de
la Fundació Vicente Ferrer.
Parlem amb Mireia Monllau
Roig encarregada de la cafete-
ria.

Més Ebre: Tot va començar fa
uns 12 anys en l'apadrinament
d'un primer nen.
Mireia Monllau: Sí, el Primer
nen el vam apadrinar l'any
2004, es diu Narayanaswami
Naik i viu a Anantapur, aquest
nen el vam apadrinar amb uns
6 o 7 anys. A l'edat de 16
anys, la seva família decideix si
continua estudiant o ha d'aju-
dar a l'economia familiar i dei-
xar l'escola. La família va deci-
dir que havia de deixar l'escola
per tenir cura d'un ramat d'o-
velles que tenia el seu pare,
però si continuàvem apadri-
nant-lo, la FVF continuava aju-
dant-lo. Vam decidir continuar
fins que arribes a la majoria
d'edat.
ME: I ara aquesta mateixa ini-
ciativa segueix donant educa-
ció a un segon nen.

MM: Ara vam apadrinar a
Harikrishna un nen d'11 anys
d'Anantapur. Des de la funda-
ció van fer tots els tràmits.
ME: Vosaltres heu estat algu-
nes de les persones o col·lec-
tius que han fet possible que
gairebé el 99% de les nenes i
nens pertanyent a grups vul-
nerables de 3.268 pobles de
la zona d'actuació de la
Fundació, estiguin matricu-
lats a primària.
MM: Per a nosaltres això no
representa un gran sacrifici
però per a ells és molt impor-
tant, és a dir, en poc ells fan
molt.
ME: Com va sorgir la idea?
MM: La idea va sorgir en una
de les moltes reunions de per-
sonal que vam fer per obrir la
cafeteria nova. Era a finals del
2003, ja que la nova cafeteria
es va obrir a l'octubre del
2003, en una de les propostes
de millora o de canvi que es
van fer, algú va proposar, el
fer alguna cosa solidaria entre
tots... i així, entre reunions i
propostes, vam decidir que

amb els diners del pot, que era
una cosa que no ens treia de
cap amoïno, ja que en aquells
moments no teníem la crisi
que va venir després i a més,
la cafeteria no és un lloc de
recollir moltes propines, la
gent ve per obligació i molts
cops amb dificultats.
ME: Per què heu escollit la
fundació Vicente Ferrer?
MM: Un cop decidit que farí-
em una donació a una ONG
vam buscar on fer-la. Vam
escollir la fundació Vicent
Ferrer per ser una fundació
amb continuïtat. No volíem
que fos una única aportació
sinó que dures amb el temps,
com així ha estat. Ja fa 12
anys, i esperem continuar mal-
grat algunes baixes per jubila-
cions, canvis d'empresa, etc.
Els que de moment quedem,
tenim clar que és una iniciativa
que volem continuar i en cap
moment hem pensat a deixar-
ho. Fins ara, amb les propines,
podem anar cobrint les quo-
tes, però, i crec que parlo en
boca de tots, si alguna vegada

no recollim prou, ficarem
diners nosaltres per continuar.
ME: És important que el
voluntari també tingui un estí-
mul més enllà de l'esperit soli-
dari de la seva aportació, no?
MM: Sí, ens envien cartes amb
dibuixos, felicitacions per
Nadal, escrites per ells i traduï-
des, ja que el seu alfabet no té
res a veure amb el nostre.
ME: Com es fa el seguiment
del progrés dels vostres
fillols?
MM: Nosaltres confiem en la
fundació malgrat que sabem
que podem anar a visitar-lo
sempre que vulguem, ningú
ho ha fet mai. Amb les cartes
que envia, ens explica el seu
dia a dia, el curs que estudia,
ens parla dels seus germans,
de les festes que fan, el que fa
per ajudar els seus pares, si hi
ha hagut bona o mala collita,
el que fa fundació per la seva
família, la qual cosa és molt
important per a ells i per a tota
la comunitat.
ME: Tens alguna anècdota per
compartir?

MM: Anècdota com a tal no
però, el que sí que ens va cri-
dar l'atenció va ser quan la
fundació ens va dir que els
pares de Narayanaswami
naik, és a dir el primer nen
que vam apadrinar, havien
decidit que deixes l'escola
per anar a treballar. Ens vam
adonar que ja portàvem 10
anys ajudant en la seva edu-
cació, el temps passava
volant, i, amb la mentalitat
que tenim aquí en voler que
els nostres fills estudien i es
treguin una carrera, ens va
sobtar. Allà és normal treba-
llar per tirar endavant la
família. Aquesta és una de
les coses bones que veiem en
la fundació, ajudar sense
interferir en els costums i
mentalitats de la zona on
estan. No els fan perdre la
seva identitat per imposar-ne
una altra que no sabem si
serà millor, simplement és
diferent.

El personal de la cafeteria de 
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

ACTUALITAT

Primer apadrinat

Actual apadrinat
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Cristian Hernandez jugava amb l’Ascó quan al març de 2011
es va lesionar greument. El jugador, segons la informació que
existeix, va anar en aquell moment a demanar la baixa i va
veure que no estava donat d’alta a la seguretat social. Cristian
(a la foto amb el president de l’Ascó) va posar una denúncia
i dimecres es va iniciar el judici. Caldrà esperar per veure si se
li reconeix la incapacitat com a treballador, que és el que apa-
rentment està buscant.  
Actualitat
L’Ascó ha tancat la continuïtat per una temporada més de Dani Argilaga, Víctor Bertomeu, Artur Gò-

dia i Andreu Guiu. Així doncs, aquests quatre noms se sumen a les renovacions ja conegudes de José
Ramon, Enric Socías, Sergio López i Gerard Roigé, amb el que ja són 8 els jugadors de la passada tem-
porada que seguiran. A més el club ha tancat la incorporació del davanter Jordi Martí, lleidatà de 31
anys provinent del Formentera onva signar 14 gols. Finalment, dir que fins a set jugadors causen bai-
xa: Edu Vives, Miki, Ivan Montané, Ivan Cristino, Joel Coch, Ivan de Nova i Asier Eizaguirre.

Un futbolista demana la incapacitat després d’una lesió
Cristian jugava amb l’Ascó quan es va lesionar, al març de 2011

DIMECRES ES VA INICIAR EL JUDICI

El Flix millora però no pot remuntar
El Flix va millorar respecte

el partit d’anada, quan ha-
via perdut per 0-2 contra el
Salou. En la tornada, més
alliberat, va tenir opcions
per entrar en situació, però
no va poder marcar.
Rius, tècnic del Flix, mani-

festava que “el cert és que
vam estar molt millor. Potser
va ser un tema emocional,
però en el primer partit, tot i
no merèixer el 0-2, la veritat
és que vam estar febles. Tot

al contrari que en la torna-
da, quan vam fer el que de-
víem i només ens va mancar
fer un gol per a poder pres-
sionar més a un Salou que,
si l’hagués rebut, hagués
tingut més dubtes”. En
qualsevol cas, un premi per
a un equip que ha fet una
gran segona volta i que ha
tingut moltes adversitats
sense camp.
Rius ha decidit no seguir,

“em serà molt complicat per

compromisos personals i
professionals poder dedicar-
me de la forma necessària.
Aquest és el motiu”. Es con-
fia que Oleguer pugui ser el
proper entrenador. El Flix ja
disposarà de gespa artificial
a la Ventonella per festes
majors. 

TAMPOC POT ASSOLIR L’ASCENS

Joaquin Celma, a la plana 16, ens aporta les novetats del futbol territorial. A més de les que in-
forma en aquella plana, cal comentar que, segons informació del propi Celma, Josep De la Torre
(Santa Bàrbara), Sergio Ruiz (Camarles) i Obi (R Bítem) han fitxat amb l’Alcanar. Celma també
parla dels dubtes que hi ha a diverses poblacions per fer equip, entre elles a la Galera “on sem-
bla que finalment no hi haurà futbol la lliga vinent”. Vegeu plana 16. 

De la Torre, Sergio Ruiz i Obi fitxen per l’Alcanar
A LA PLANA 16, AMB JOAQUIN CELMA, MÉS NOVETATS DEL MERCAT EBRENC

El CD Tortosa ha arribat a un acord amb els jugadors Víctor Calsina, Raül Garcia i José Ramón Chillón
‘Mochi’ per tal de renovar una temporada meś. Amb tot, no es tracta de les úniques renovacions, per
bé que han sigut les primeres. D’altra banda, dimarts vinent per la tarde, el CD Tortosa presentarà a
Àngel Garcia, tècnic que ja ha estat veient a l’equip en les darreres jornades de lliga i en la promoció.

Renovacions de ‘Mochi’, Víctor Calsina i Raül 
CD TORTOSA

L’Hermes supera un Tortosa temerós i assoleix
l’ascens a la Primera catalana

El Tortosa es va quedar en
portes de l’ascens. Va perdre
contra l’Hermes per 0-2 i no va
poder pujar a Primera catalana.
Bon ambient a l’estadi, amb
800 espectadors i partit en el
que, d’entrada, l’Hermes, que
tenia una renda desfavorable
de l’anada, va sortir amb més
convicció, tenint dues opcions.
El Tortosa, amb un gol anulat
per una pressumpta falta que
no va semblar existir, va tenir la
seua. Fou abans del 0-1, obra
de Vicente que va fer una cen-

trada-xut i la pilota va acabar
dins de la porteria. Un córner
que va llançar Arnau fou la da-
rrera ocasió per a un equip lo-
cal que en el primer temps no
va tenir soltura ni confiança per
creure que podia vèncer al rival.
A la represa, el Tortosa va

pressionar més amunt i l’Her-
mes es va defensar més enrera.
Malgrat això, als roigiblancs els
va faltar més ritme i més mobi-
litat per poder doblegar un
Hermes molt fort físicament. El
Tortosa, excepte alguna acció
aillada a pilota aturada, no va
gaudir d’oportunitats mentre
que l’Hermes, amb els minuts i
amb espais, va poder contraa-
tacar disposant d’una oportuni-
tat Baby i sentenciant ell mateix

amb una assistència que va sig-
nificar el 0-2. Decepció per la
derrota i per un ascens que s’-
ha escapat. No obstant, dispu-
tar la promoció, tal com ha
anat la segona volta de la lliga,

ja ha estat un èxit. I ara el Tor-
tosa ja ha de pensar en la tem-
porada vinent, amb el nou pro-
jecte que comença sota la
direcció d’Àngel Garcia. David
Escandell no seguirà. El tècnic

manifestava que “marxo en la
consciència molt tranquil.la i
destacant que ha estat un or-
gull entrenar el Tortosa, tot i
que m’he sentit, en algun mo-

ment, una mica utilitzat. Qui
pren les decisions considera
que falta un tècnic amb més
experiència i ho he d’accep-
tar”.

ELS ROIGIBLANCS ES QUEDEN EN PORTES (0-2)

El tècnic David Escandell
no segueix. Àngel Garcia
serà el nou entrenador.

No continua

R Bítem, Ascó B i Móra N.
baixen de categoria en no

pujar Tortosa i Flix

No es poden salvar

Dilluns la nit vaig rebre un whatssap en el que
se’m deia que la directiva del Tortosa dimitia.
Immediatament, el seu president aclaria que
això no era cert. No vaig ser l’únic que vaig re-
bre aquest missatge. La veritat és que després
de no assolir l’ascens, potser hi havia algú que
pensava que el president dimitiria. Se senten comentaris de que
podria haver-hi una escisió dins de la mateixa directiva i que
membres d’aquesta més vinculats al futbol base podrien tenir in-
terés en agafar tot el club, unificant primer equip i la base. De
moment, tot queda en això. Veurem més endavant. També di-
lluns, vam tenir un programa calent a Canal TE, amb el president
i el tècnic David. David estava molest perquè creu que la con-
tractació d’Àngel Garcia ja se sabia amb antelació i que ha estat
a esquenes seues. Diu que s’ha sentit utilitzat. Abans de jugar la
promoció va preguntar si continuaria i ja va veure que no. 
Tots tenen els seus motius. Però, entre uns i altres, l’ambient

potser no ha estat el més propici davant d’una eliminatòria d’as-
cens. I això no és cap excusa, l’Hermes fou superior.  

La junta del Tortosa no dimiteix
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CD Tortosa: Top Secret

JOAQUIN CELMA

De l’11 basic només tres jugadors han estat baixa:
David Ramirez, Vilanova i Dani Fatsini. S'espera
mantenir el bloc, tres primers fitxatges: Àngel, Chi-
meno i el porter Vizcarro de l’Ulldecona. I agradaria
fitxar a José Ramon Vidal, tot i que en principi té pre-
vist deixar el futbol. S’incorporen al primer equip els
juvenils Guillem Casanova, Castaño i Jhon. S’està a
l'espera de la renovació de Sergi Grau. A la foto, la
presentació de Manel Vicarro, Àngel i Chimeno, amb
el president Agustí Rius. 

Quan li va tocar a l'Hermes vaig dir que el Tortosa només tenia un 35% de pos-
sibilitats i així va ser. Li va tocar un rival molt dur i amb ofici. Però el Tortosa arri-
bava just per a la promoció, el vestuari no estava del tot unit i David ‘Cuquet’ ja
sabia abans de la promoció que no seguis. Primer error d'aquesta temporada: no
fitxar un entrenador de les nostres terres des del principi. Segon error, portar
tants jugadors de Tarragona que tenien molt poder al vestidor i després van por-
tar a nous jugadors que eren amics. Els de Tarragona havien de jugar si o si;
només tres jugadors de Tarragona van rendir i un que era rendible, Yassine, se li
va donar la baixa. Tercer error, baix el meu punt de vista, es van fitxar massa
jugadors ofensius i s'haguessin hagut de fitxar més defenses. Quart, al president
li va faltar més mà dura i hagués hagut d’agafar la secretària tècnica amb l'aju-
da de Lleixà. Però tot ha anat d’una altra manera. No s’ha pogut guanyar la pro-
moció. Però això no és el que més ha preocupat a Don Arturo, jo crec que li han
inquietat més qüestions internes del club que no li han acabat d'agradar. Jo
penso que continuarà la temporada propera però no s'estranyin que en la
següent assemblea digui que té intencions de deixar-ho. Les raons poden ser
moltes, les explicaria però no dec. Don Arturo és un dels millors presidents del
Tortosa en els darrers 25 anys, honest, seriós i un gentleman amb els mitjans de
comunicació. Per a mi, Arturo és ja més amic que un president. I ell ho sap que
tenim moltes diferències de criteris. Però veig que ser president del Tortosa, amb
el màxim sentiment, crema moltíssim. Penso que ell s’ha cremat més en aquests
anys de presidència que en trenta veient al seu Tortosa viatjant cada cap de set-
mana com a aficionat. Però també penso que està pagant els errors d'una mala
planificació des del principi del seu projecte. En els propers dies es presentarà
com a nou míster a Àngel Garcia. Serà el cinquè entrenador del cicle de don
Arturo, arribarà amb nous jugadors i una altra neteja en el vestidor. Això sí, el
pressupost serà de menor quantia. Ja ho he dit i ho tornaré a repetir, si el Tortosa
hagués fet un model de club només de jugadors del planter, recuperant els que
estaven en altres club i fitxant un entrenador de l'estil Nacho, Camarero, Sergi
Navarro o Xavi Cid i si a això li afegim que hagués hagut de renunciar  i
començar de zero a Quarta catalana, avui el club estaria sanejat, amb superàvit
i sense dèficit. El Tortosa té un problema: que el futbol base està separat del pri-
mer equip, dues famílies desunides. I un altre club, l’Ebre Escola, que en comp-
tes de buscar que estigui més prop, està més separat que mai.

Começa el projecte de Poy al Roquetenc
*LA PRINCIPAL NOVETAT DEL ROQUETENC és que segueix gairebé tot el bloc i la
junta, davant les retallades de pressupost, ja ha informat que la remuneració als juga-
dors serà mínima i tots la mateixa quantitat, fins i tot el seu crac Carlos Gilabert.
*ELS DUBTES DE LA QUARTA CATALANA. El positiu d'aquesta categoria és l'aug-
ment de clubs, el negatiu és el dubte de si a la Galera, Ginestar i Horta hi haurà fut-
bol. Els equips seran: els descendits Ascó, Móra la Nova, Deltebre i Campredó, els de
la temporada passada, Tivenys, Xerta, Bot, Arnes, Ebre Escola, Amposta B, Jesus
Catalonia B i Camarles B i els nous equips, Masdenverge, que la última vegada que
va estar en competició va ser la temporada 2010/2011,  i Ametlla B. El Batea podria
tenir filial. 

LA CAVA TINDRÀ MÉS POTENCIAL

Top secret
*PER QUÈ NO VA PUJAR EL FLIX?. Mirin aquesta estadística: en les dotze últimes temporades només
han ascendit quatre equips en les promocions: Ullldecona, Deltebre, Ascó Escola i Ametlla. Cal matisar
que no van haver-hi promocions en unes temporades. Abans els equips ebrencs feien un play off amb
els altres dos subcampions del grup 2 i 3 de tercera catalana. Ara puja el que té més punts, jo no ho
veig just. Per tant, per estadística, és molt complicat que puge un equip ebrenc en la promoció.
*ELS PESOS PESATS NO RENOVEN A AMPOSTA. Becerra, Callarisa, Marc Vernet, Barrufet o Sabaté
no seguiran. Això ja ho vaig avançar fa unes setmanes. Renovats: Jonatan, Arnau, el porter Guillem,
Adrià, Omar més els juvenils Hans, Enric i l'arribada de Eudal Recasens, del juvenil del Cambrils de
Divisió d'honor, Iniesta (torna de l’Ulldecona) i Joaquin Cardona (juvenil  Nacional del Mercantil).
*LES INCÒGNITES DEL R-BITEM. Després del cop dur del descens, ara toca buscar entrenador i
començar un nou projecte. Han hagut converses amb Camarero, també pot estar sobre la taula David
‘Cuquet’ però no es descarta que continui Sereno. És probable, tot i baixar. La renovació serà impor-
tant. Potser Jota, Josep Llaó i Emili, algun dels tres prenguin la decisió de deixar el futbol;   dubtes amb
Aaron, Dani Bel, Genís o Manel Sol. I baixes Iker, Maikel, Medina i Miguel Reverté.

Pulsacions de la setmana
*JESÚS I MARIA. Quant a fitxatges, ja es pot
confirmar el retorn de Jesús Ferreres, el golejador
històric del club que, després de passar per la
Rapitenca i pel Camarles, ha tornat. També ha
fitxat Sabaté (Amposta). Entre aquesta setmana i
la següent es tancaran totes les incorporacions
que seran entre 6/7.
*LA SÉNIA, FITXATGE MEDIÀTIC. El davanter
David Callarisa torna a la Sénia. Fitxatge estel.lar
per a l’equip de Serrano. 
*ULLDECONA, NOVA ETAPA, després de la marxa de quatre jugadors bàsics: Chimeno, Àngel,
Vizcarro i José Ramon (dubte si deixarà el futbol), també són baixa: Àlex Iniesta (Amposta),
Dani Fluixà i Versiano. Les renovacions han estat Jan, Trinquet, Pau Castro, Miquel, Davide,
Ivan, Albert Castell i Roberto. Pugen del juvenil Bernat, Javi Rivas i Guillem Cana. El tècnic Enric,
de moment, té aquestes altes: Fran Reolid (Catalònia) i David Blanco (Alcanar). Es negocia amb
Albert Arnau i Moha (Tortosa).
*GANDESA, A L'ESPERA DE TRES FITXATGES. El Gandesa va renovar per tercera temporada a
Rafel Navarro com a entrenador i potser aquesta sigui la darrera campanya del president Diego.
Tres baixes: Abel, Marc Alis i Genis Vidal i s’està pendent de les renovacions d'Albert Soldevila,
Pol i Marc; la resta de jugadors han estat renovats o porp de fer-ho, segons el club. es manté
el bloc. S'esperen 3 fitxatges
*CAMARLES COMENÇA LA RENOVACIÓ. Sera la tercera temporada seguida a la Segona
catalana. Renovat el seu mister, Xavi Cid, les baixes són: Enric, Paul, Sergi Pitarch, Sergio Ruiz,
Uri, Hector, el capità Fran, que es retira, i Jesús Ferreres que ha fitxat pel Jesús i Maria.
Renovacions: Cristian, Pau Sansaloni, Edgar i Teixidó. Aviat es tancaran tres fitxatges. Ja s’ha
confirmat el de Robert Cabrera (Ampolla) i Vilanova (la Cava). El porter Aitor seria un objectiu.
*J.CATALÒNIA, ES MANTÉ PART DEL BLOC. Malgrat baixar de categoria, només té cinc bai-
xes. Les primeres, Toni Ondozabal, Cristian Regolf, Iniesta, Fran Reolid, Cristian Arasa i Pau
Alegria. Han renovat Cosido, Juanjo Rovira, Nacho, Dani, Pau, Leandro, Martí. Isaac Casanova
serà baixa, té tres ofertes: Amposta, Tortosa i Ulldecona. 

Callarisa torna a la SéniaFerreres torna al J i Maria

ESTAT DE LES BANQUETES PER A LA TEMPORADA 2016/17

EQUIP

Ascó
Rapitenca
J. i Maria
Morell
Cambrils
Vilaseca

Castillejo
German/Vizcarro
Teixidó

Lluís Albesa
Edu Franco

3A DIVISIÓ I 1A CAT.

TÈCNIC EQUIP

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

SEGONA CATALANA

TÈCNIC

Beto
Jordi Roca?/J Rojas?
Xavi Cid 
Amores 
Jaume Pedra
Rafel Navarro
Joan Salvadó 
Sergi Navarro
Mercadé
Javi Ortega
Chacón 
Pachon 

Àngel Garcia
Enric Alaixendri
José López 
Jordi Bernal 
Joan Rabassó

EQUIP

Alcanar
Aldeana
Ampolla
Ametlla
Corbera
Flix
Godall
Catalònia
J i Maria B 
La Sénia
Olimpic
Perelló
Pinell  
R-Bítem
Roquetenc
S Jaume 
S. Bàrbara
Vilalba

TERCERA CATALANA

TÈCNIC

Marc Bel
Bartolo Meca
Balta Capera
Marc Vilabrú?
Jordi Roca?
Oleguer

Fernando Garcia
Gerard Capera
Juanjo Serrano
Paco Muñoz
Narcís Labòria
Robert Aviñó
Dani Sereno?
David Poy
Anton i Xavi
Cantó
Jordi Vallés?

EQUIP

Amposta B
Arnes
Ascó B
Ametlla B

Batea B
Benissanet
Bot
Camarles B
Campredó
Deltebre
Ebre Escola
Ginestar
Horta
Catalònia B
la Galera
Masdenverge
M Nova
Tivenys
Xerta

QUARTA CATALANA

TÈCNIC

Cristian
Roger Blanch

MikiCoronado/
Albert López
Marc?
Alvaro Curto?
Xavi?
Santi Forastero

Jordi Llobet

Lizaso?

Sisco MartíCastillejo dirigirà a l’Ascó.
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Un gran entrenador, una
gran persona, ha tingut
tres amors: el futbol,   la
seva UE Aldeana i la
seva famila. La seva
vida està envoltada de
futbol,   els seus germans
van ser jugadors, el seu
pare delegat de
l’Aldeana i fins i tot la
seva mare és una sàvia
de futbol. Avui parlem
amb un entrenador que
és tot cor. Aquesta
entrevista es va fer en
dos dies diferents quan
Bartolo era entrenador
de Camarles. Ara s’ha
conegut que la tempo-
rada vinent torna a
l’Aldeana, amb el seu
germà com a segon. 
Pregunta: Qui t’ha recol-
zat més en el futbol?.
Resposta: Els meus
pares, els meus germans,
la meva dona i també
recordo especialment a
Domingo Alegre, vam
jugar junts a l’Aldeana i
sempre em va ajudar, a
més de ser un gran amic. 
P: Quants germans
sou?.
R: Sis: Luchi, Ana Maria,
Yolanda, Albert, Juanjo i
jo. Els quatre germans
vam jugar a futbol. El de
més qualitat era Luchi
però va tenir un trenca-
ment de lligaments als
18 anys.
P:Què és una mare?
R: L'essència de la vida,
el màxim. La persona
que vigila tota la família.
La meua és molt gran.
Però té un defecte: és
del Madrid...la casa dels
meus pares està dividida
meitat del Barça, meitat
del Madrid. Si escoltes a
la meua mare parlar de
futbol,  et diu unes coses
que sorprèn. Està ena-
morada de Ronaldo...    
P: Què t’agraden més,
morenes o rosses?.
R: M’agrada una rossa,
la meva dona, quan
tenia 18 anys la vaig
conèixer, ella en tenia
14, l'amor va sorgir en
una discoteca, es diu
Ana Mari. Hi estic molt
enamorat, com el primer
dia. Tenim dos fills dels
que estem orgullosos de
com són. A més, juguen
a futbol, el gran, Roger,
al cadet del Camarles, i el
petit, Julen, al benjamí
de l’Aldeana.
P: Quan entrenes, com
ho portes, família, feina i
futbol?
R: Jo sóc autònom, tre-

ballo en la construcció i
de vegades mentre poso
guix, estic pensant com
planifico un partit o un
entrenament.     
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: Un partit contra un
equip entrenat per Isaac
Fernadez. Ens va empa-
tar en l'últim minut 2-2, i
ell va venir a a la meua
banqueta i em va dir
"No és just aquest
empat, mereixies la
victòria". Era veritat.
P: Un vici?
R: Després de la feina,
prendre un rapitenc
(vermut amb sifó) i si és
vermut de Batea millor.  
P:Quan vas començar a
jugar a futbol?.
R: Als vuit anys. Vaig
anar passant categories
fins que als 16 vaig
debutar al primer equip,
quan estaven Bellés,
Dani Andreu, Roca,
Miguel Alegre, Fusté,
Bertran, Nicanor,
Manolo Pujol,
Marc...Recordo com si
fos ara a Dani Andreu
com a company al vesti-
dor. Gran company, que
em va ensenyar a com-
petir. Imposava respecte
i se’l guanyava dins i fora
del camp. Tot cor. Jo el
comparava a Migueli per
la força i la presència físi-
ca. Posteriorment, em
vaig retirar als 32 anys,
sempre vaig jugar al
Aldeana, només uns
mesos vaig estar a
l’Ampolla i després de
tota una vida al meu
poble em vaig sentir una
mica trist quan em vaig
deixar el futbol, potser
després de tants anys
esperava un petit reco-
neixement. Però suposo
que això els hi ha passat
a més jugadors, i no
només a l’Aldea. Vaig
jugar 6 anys a la 2a cata-
lana i la resta a la 3a.
P: Com eres com a juga-
dor?.
R: Jo jugava de lateral,
era com un gos de presa
a l'estil del jugador del
Barça Albert Ferrer.
Abans es defensava més
amb marcatges indivi-
duals, ara es treballa més
de zona. 
P: Per què comences a
entrenar?.
R: Els entrenadors d'a-
quella època, amb tots
els respectes perquè els
tenim molt que agrair,

eren de crits i d’animar.
Jo els preguntava coses,
per millorar, però clar ells
estaven limitats, no esta-
ven tan preparats com
s’està ara, amb els cursos
d’entrenadors que es
fan. I així em va venir la
curiositat per poder
apendre a transmetre i
també així vaig
començar a entrenar a
futbol base. Amb el
modest objectiu de
poder aconsellar i bus-
cant que el jove tingui
respostes i pugui millo-
rar. I, dins de les meues
limitacions, és el que
intento fer, des que
entreno.
P: Portes 20 anys entre-
nant?.
R: Ne tinc 48 i vaig
començar als 28, al fut-
bol base de l'Aldeana,
fins als 32 ho compagi-
nava jugant a futbol,   em
vaig traure el carnet i
vaig començar amb
Manolo Regaña en un
cadet. Vaig ser ajudant
en el primer equip de
Toni Bertrán i de Ramon
Barbosa. Tant amb
Manolo com amb
Bertran vaig anar apre-
nent però de Ramon he
de dir que tinc un gran
record perquè vaig veure
que era un gran conduc-
tor de grup, una gran
persona, molt treballa-
dor, i exigent, sabia quan
havia de dir una paraula
més alta que una altra. A
la temporada 2006-
2007, vaig agafar una
temporada el primer
equip. La raó perquè
vaig marxar després al
Camarles fou perquè

vaig tenir d'entrenador a
Bertomeu i ja ens conei-
xíem. A més, és una per-
sona de futbol, amb
molta experiència i em
va agradar la idea pro-
posada de poder
començar un projecte al
Camarles. 
P: Vas estar sis tempora-
des al Camarles?.
R: Cinc al primer equip i
una al juvenil que va ser
la pitjor però amb un
gran record, perquè
estàvem a la Preferent,
només vam guanyar un
partit, es va patir molt.
Però vam saber perdre i
apendre. Quan vam
assimilar això, vam
començar a competir, a
jugar millor. Vam perdre
contra el Nàstic 16-0 i a
la segona volta, al camp
nostre, el resultat va ser
molt decent.
Posteriorment, passo al
primer equip i assolim
l’ascens. La temporada
passada va ser dura però
ens vam poder salvar. En
aquesta, jo crec que ja
no transmetia de la
mateixa forma, eren tres
temporades. Els resultats
no acompanyaven i va
arribar el moment en
què un entrenador ha de
veure que és complicat
poder motivar més als
jugadors, que el teu dis-
curs s’esgota, que les
bromes ja no fan grà-
cia...vam parlar-ho amb
la directiva perquè ells
també ho veien. I vaig
deixar-ho, descansant de
futbol aquests darrers
mesos. 
P: Els teus entrenadors.
R: Dels primers que vaig

tenir he de destacar  a
José ‘Guec’, un mestre
per a molts aldeans, ja
tindrà 80 anys però han
passat molts xavals per
les seves mans, em va
ensenyar els valors indis-
pensables a la vida.
També recordo, entre
altres al futbol base, a
Emilio Panadero. Ja al
primer equip, Miguel
Alegre, amb qui vaig ser
company primer i des-
prés em va entrenar.
Miguel havia jugat,
entre altres, al Tortosa i
tenia missatge i el trans-
metia, amb l’experiència
que disposava. Bon
jugador, un referent que
jugava de lliure però que
si era necessaria feia
d’”Alexanko” i marcava
gols com a davanter
centre. Així mateix, bon
entrenador. També
recordo a Paco Gilabert,
un gran mister, que em
va fer debutar al primer
equip i del que vaig
apendre moltíssim. A
Bertomeu, una gran per-
sona, amb caràcter, et
convencia i sabia estrèn-
yer els jugadors, traure’ls
rendiment. A Pastor
amb l'únic míster que
anaves a sopar i de festa,
amb la qual cosa es cre-
ava una gran relació,
sempre sabent diferen-
ciar que al vestidor i al
camp han d’haver
distàncies. Moya, un
tècnic que ho vivia mol-
tíssim; Sebastià
Zaragoza, també gran
transmissor, Alejandro,
de la Ràpita, el faldut
Eduardo Calduch, Torné
i, com no, el tàndem for-

mat per Miguel Alós i
Josep Subirats. Guardo
un gran record dels dos.
Així com de Josep Maria
Lleixà, autèntic mister i
mestre encara a dia d’a-
vui quan li parlo. Un geni
a la banqueta, per com
motivava i com ho veia
tot amb anticipació. La
veritat és que tinc un
grat record de tots.
Demano disculpes si em
deixo algun. 
P: Què és un entrena-
dor?.
R: És un conductor d’un
col.lectiu, ha de tenir
paciència i saber exigir.
Transmetre per a poder-
ho fer. Ha de gestionar i
administrar les emocions
d’un grup, amb el com-
plicat que això és.
Sempre pensant amb el
bé de l’equip, i buscant
traure el màxim rendi-
ment a cada jugador. Per
això has d’intentar pri-
mer conèixer-lo bé.
P:Quin és el secret per a
ser un bon entrenador?.
R: No ho sé, tant de bo
ho sabés... 
P: Vas tenir a Ivan com a
segon a Camarles?.
R: Ja vam coincidir quan
ell estava al cadet de
l’Aldeana. També vam
jugar junts. M’ajudava
molt. Bon company i
amic. Així mateix, vaig
tenir a Anibal com a
entrenador de porters,
ell va jugar al Valladolid i
també a la Rapitenca.
P:Què passa quan perds
partits?.
R: Doncs que tota la
feina no serveix; els
resultats són els que,
malauradament, només
serveixen per reflectir-la.
Has d’intentar fer de
psicòleg que és una altra
faceta important de l’en-
trenador i buscar mèto-
des per tornar a guanyar
un partit, per creure que
saps i que pots fer-ho.
Recuperar confiança,
que és la clau de tot. Si
un equip té seguretat i
confiança, després podrà
aproximar-se al bon
resultat perquè tot el tre-
ball físic i tàctic també
tindrà més repercussió.
P: El dia més trist?.
R: Quan deixo el
Camarles. Ja he explicat
els motius, però et
queda una sensació de
no haver pogut acabar
amb la feina iniciada, de
quedar-te a mitges.
Impotència, tristesa...

vaig estar tres dies molt
tocat. 
P: Fan el llit els juga-
dors?.
R: No sé exactament si
és així, però pot passar
que baixen el ritme, per-
què no volen sentir-se
culpables i llavors el més
fàcil és que ho sigui l’en-
trenador. L’ambient s’in-
toxica i si els resultats no
són bons, un entrenador,
per molt líder que sigui,
es veu condicionat per
revertir la situació.
P:Consells per a un futur
entrenador?.
R: Entrenadors sense
carnet n'hi ha molts. Per
tant, el consell és que és
prepari i tingui el títol, jo
abans de tenir-lo feia
coses equivocades i que
no havia de fer, cal tenir
molta formació, és que si
no la tens, pots perjudi-
car a un jugador o a un
equip. Després, con-
fiança amb ell mateix i
capacitat per decidir. I
poc a poc anar aprenent.  
P: Jugadors amb gran
record del Camarles?.
R: Cristian Bertomeu,
molt sacrificat, respec-
tuós, treballa molt al
camp, gran futbolista i
millor persona. Un refe-
rent. Pau Sansaloni per la
seua millora i Francesc
Melich, un altre gran
jugador, implicat i com-
promés. Jugadors amb
actitud i és que en gene-
ral, un jugador pot tenir
qualitat, però si no té
actitud, no serveix.
P: Tornes a l’Aldeana?.
R: Sí, amb el meu germà
Albert de segon i Mingo
ajudant-nos com a coor-
dinador. Un repte que
no serà fàcil. Toni
Sanchez ha fet una molt
bona feina i el tercer lloc
és una referència per tre-
ballar sabent que el llistó
està molt alt. L’Aldeana
és el club del meu poble
i l’Aldea ho és tot per a
mi. Finalment, he accep-
tat la proposta i treballa-
ré per estar a l’altura. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  BARTOLO MECA

PROPER: 

SERGI NAVARRO

53 «Un jugador pot tenir molta qualitat, però si
no té actitud no serveix»

ENTRENADOR DE PURA RAÇA

By: Joaquin Celma
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Arriba el Torneig Solidari 'Junts per la solidaritat'
organitzat per l'Ebre Escola Esportiva amb la col·labo-
ració 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 pre-
sident de l'Ebre Escola Esportiva, Josep García. Al
mateix estadi hi haurà instal·lada una taula de recolli-
da 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 qualse-
vol 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.

Torneig Solidari "Junts per la solidaritat"
DE L’EBRE ESCOLA ESPORTIVAPROGRAMA D’IMAGINA RÀDIÓ

‘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 reconei-
xement a la seua tasca en
la temporada 2015-2016. 
Els reconeixements més desta-
cats van ser per al desaparegut
Josep Otero (emprenta esporti-
va), el tennista Albert

Montañés (trajectòria interna-
cional), 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 tempo-
rada va ser per a José R. Chillon
del CD Tortosa. L'entrega d'a-
quests guardons, els més des-
tacats 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

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. 

LA UE ALDEANA

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. 

Campus d’Estiu 

SEGONA EDICIÓ

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'es-
pectadors 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 sor-
tida 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.

Origin Race, ‘un nou èxit’

‘DESAFIO’ PORTERS. CHEMA ESCOLA. CAMP SANTA CREU (CATALÒNIA). 9 JULIOL

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

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 que ̀ porta el
seu nom. A la presentació assistirà també Núria Ventura, alcal-
dessa d’Ulldecona.

Oriol Romeu Experience
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (2)

* 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 com a titular. G: Gols. A les fotos els primers classificats en la regularitat de Més Ebre de cada equip, de la present campanya. 

JUGADOR

Jaume Gumiel
Javier  Dilla
Enric Ubalde
Cristian Vallés
Pere Martínez
Albert Soldevilla
Joan Batiste
Josep Domènech
Genís Navarro
Jaume Guiu
David Rojas
Joan Vives
Pol Bladé
Marc Domènech
Robert Costa
Frede Giné

30
30
28
29
30
14
28
26
28
12
26
15
11
14
7
5

7
30
3
11
2
1

1
2
3

1
3

3
9

10
16
41
43
57
69
88

105
113
148
173
182
196
198

6
5
1
1
2
1
3
5
9
3

10
3
2

11
2
5

R T PJP.

88
65
64
55
41
41
34
27
21
17
14
9
5
4
2
2

G. JUGADOR

Jaume Gumiel
Javier  Dilla
Frede Giné
David Rojas
Pere Martínez
Pol Bladé
Francesc Barceló
Joan Batiste
Jaume Soriano
Genís Navarro
Jaume Guiu
Àlex Almestoy
Josep Domènech
Marc Domènech
Roger Vidal 
Joan Vives

25
27
26
33
28
24
24
26
23
20
26
16
14
22
11
14

10
15
4

1
12
1

2
3

3

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

74
62
50
41
39
36
31
27
23
20
19
17
16
16
14
11

G. JUGADOR

Ferran Roig
Xixo
Jordi Lleveria
Selu
Sergi Grau
Oscar Ruibal
Jaime Llorente 
Mario 
Narcís Franch
Roger Santaella
Xexu
Eric Fernandez
Temitayo
Raimon Fosch
Franklin  Ferrer
Abraham

33
23
26
32
15
23
21
28
22
17
28
16
10
20
5
7

20
3
7

1
6
11

2

1
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

84
41
41
40
38
34
33
32
27
27
24
15
15
13
12
11

G.

JUGADOR

Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Gerard Fresquet 
Francecs Melich
Samu Garcia
Felipe 
Quim Esteban
Abraham Navarro
Adri Alonso 
Leo Sosa
Joseph Ongola 
Juanjo Centelles
Marc Prades
Paul Sabin
Micael Dieguez

29
31
34
23
30
28
15
17
12
4
13
29
18
15
16
11

4

14
2
2
5
2

1
6
1
1

3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

116
99
38
31
30
24
22
19
19
19
17
14
12
12
10
8

G.

JUGADOR
Sergi Grau
David Ramirez
Mario 
Ferran Roig
Roger Santaella
Eric Fernández
Guillem Navarro
Raimon Fosch
Jordi Llaberia
Josep Vilanova
Guillem Casanova 
Jaime Llorente 
Marc Masdeu
Dani Fatsini
Joab Fatsini
Xexu

27
26
30
28
30
20
18
19
22
19
12
18
26
11
19
14

3
6
1
16
3
2
3

11
1
1
7

6
3

17
18
25
29
32
51
63
77
82
87
96

108
114
119
128
155

2
2
7
4
6
2
1
2
2
1
1
4
1
1
1
2

R T PJP
55
55
50
47
46
37
31 
25
24
21
19
16
14
13
11
8

G.

JUGADOR

Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni
Jesús Ferreres
Raul Teixidó
Edgar Samper
Quim Esteban
Cristian Paradas
Héctor Rodriguez 
Francesc Melich
Òscar Ruibal
Enric Ferré
Felipe 
Gerard Fresquet 
Sergi Cid
David Campanals 
Ionita

32
27
19
30
26
17
26
9
28
12
17
15
16
14
1
4

6
1
11
11
5

1
1
3
2

5
2

3

1
11
23
46
52
67
81
97

103
118
122
124
140
141
144
145

3
5
1
1
2
5
1
1
8
1
1
2
2
2
1
1

R T PJP

132
62
52
38
36
28
24
18
17
13
12
12
10
10
10
9

G.JUGADOR

Enrique Chimeno
Albert  Castell 
Ivan Abat
Roberto Márquez
Jan Esteller
José Ramon 
Davide Bisegilie
Pau Castro
Manel Vizcarro
Josep Forcadell
Dani Fluixà
Àngel Sanchez
Isaac  Rodriguez
Yassine
Àlex Iniesta
Miquel

34
16
32
18
26
28
18
27
26
24
16
13
8
4
8
11

32
5

6
1
1
1

1
1
5

2

3

2
31
40
49
58
59
72
79

106
107
123
129
133
137
158
174

1
2
8
3
1
1
3
1
1
1
2
1
1
8
1
1

R T PJP.

127
47
42
38
34
33
26
24
16
16
12
11
10
10
7
7

G. JUGADOR

Davide 
Yassine
Santi  Sancho
Roberto Márquez
Dani Bandau
Joaquin Marti 
Ivan Abat
Oriol Grau 
Damià Lluch
Aleix Tortajada 
Saul López
Xavi Reverter
Pau Castro
Ramon Queralt
Ruben  Subirats
Josep Millan

31
31
34
14
25
26
24
29
25
13
22
20
19

9

1
6
28
12
2

4

8
9

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

72
69
58
45
45
45
37
33
30
25
21
16
9
3
3
2

G.

CF GANDESA CD LA CAVA

CF ULLDECONA CF CAMARLES
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (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 com a titular. G: Gols. A les fotos els primers classificats en la regularitat de Més Ebre de cada equip, de la present campanya. 

JUGADOR

Aaron Navarro
Josep Llaó
Sergi Bel 
Pau Valmanya
Jota 
Dani Bel
David Medina 
Victor Bartolomé
Edgar Bartolomé
Miguel Reverté
Carlos Escrichs
Maikel Emperador 
Andreu Borràs 
Manel Sol
Iker Latre  
Joan Esmel 

30
30
25
32
28
26
15
13
14
25
14
8
6
19
7
3

3

3
7
2

4
19

2

4
1

13
19
21
22
27
48
60
64
89
90
94

101
110
127
159
170

4
13

4
1
8
1
1
3

3
1
1
1
1
1
1

R T PJP.

57
54
53
52
49
38
33
31
21
20
20
17 
15
11
7
5

G. JUGADOR

Sergi Bel 
José Ramon 
Jota 
Àngel Sánchez
Joel Crespo
Aaron Navarro
Eric Ubalde 
Josep Llaó
Victor Bartolomé
Vizcarro
Edgar Bartolomé
Oscar Benet
Xavi Gisbert
Emili Descarrega
Àlex Guarch
Claudiu

23
33
32
33
20
18
14
27
25
28
14
23
19
13
14
9

4
18
27
8
2
1

6
1

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

70
66
58
51
33
32
31
29
25
18
16
14
12
12
11
9

G. JUGADOR

Dani Iniesta
Toni Ondazabal
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
David Cosido
Fran Reolid
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Aleix Robert
Juanjo Rovira
David 
Nacho Orozco
Pau Diez
Jordi Tomàs

31
33
21
32
24
31
17
31
25
14
9
27
14
5
17
12

5
11

2

8
1

5
2
9

4

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

58
55
51
47
34
34
33
31
29
23
22
17
16
15
15
8

G.

JUGADOR

Jan Esteller
José Romero
Josep Forcadell
Raul Vates
Ivan Diaz
Chimeno
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Figo
Genís Valls
Edu Aguilar
David Blanco
Xavi Molas
Moisés Muñoz
Dani Matamoros
Joan Martinez

32
24
22
32
32
19
24
29
29
33
15
17
14
5
10
15

3
25

7
4
9
12
1

3

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

54
54
54
54
41
40
35
35
23
20
18
12
12
10
9
9

G.

JUGADOR
Isaac Casanova
Fran Reolid
Cristian Arasa
Dani Benaiges
David Cosido
Toni Ondazabal
Pau Diez
Carlos Ferreres
Leandro Rovira
Martí Panisello
Cristian Regolf
Juanjo Rovira
Dani Inesta
Jordi Tomàs
Nacho Orozco
Sergi Escoda

33
32
26
30
27
27
26
31
15
14
19
29
27
19
2
11

4

6
1

10
4

2
1
11
2
1
2

5
24
36
37
47
55
70
78
83
88
92
98

111
116
121
131

5
3
4
1
7
5
4
5
7
5
1
4
6
3
6
2

R T PJP
79
51
44
43
38
35
27
24
24
21 
20
18
15
13
12
11

G.

JUGADOR

Adrià Valsels
David Blanco
Ivan Diaz
Brayan Hurtado
Ion Oslabanu
Soufine Barakat
Marc Tena
Eric Safont
Dario
Moisés Muñoz
Daniel Ghisalberti
Edu Aguilar
Marc 
Iker Diaz
Ignasi Rosales
Jordi Adell

28
30
17
19
27
25
30
17
21
24
17
6
17
10
6
19

27

6
7
3
7
1

2
1

1

1

6
12
14
15
34
53
54
73
76
86

117
134
154
157
163
164

6
3
3
1
3
1
4
1
1
3
4
5
1
1
1
1

R T PJP

75
60
57
56 
46
36
35
26
25
22
13
10
8
8
6
6

G.JUGADOR

Marc Perelló
Aitor Arasa
Robert Cabrera
Paco Casas
Cristian  Guijarro
Eric Garrrido
Samu Garcia
Àlex Trabalon
Adrian Soriano
Guille Ripollés
Hugo Pérez
Albert Ventura
Caballos 
Ferrando 
Jordi  Sabater
Marc Serral

28
30
32
29
17
21
31
23
17
14
27
5
9
17
10
3

2

8

8

8
2
1
5

8

30
33
35
44
45
50
56
61
65
75
80

120
132
139
143
146

6
2
7

10 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R T PJP.

47
46
44
40
40
37
34 
32
29
26
24
12
10
10
10
9

G. JUGADOR

Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Xavi Callau
Sergio Ruiz
Xema Esteban
Cristian Regolf
Jose Roldan
Robert Cabrera
Marc Perelló
Aitor Arasa
Albert Sanchez
Doménech
Edgar Pasto
Enric Safont
Joan Costes

29
26
30
26
15
14
23
16
24
27
18
9
5
27
21
2

2
3
3

6

15
3
5
2

4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

85
63
56
38
30
29
28
22
20
19
18
18
16
15
8
7

G.

UE R BITEM CF J. CATALÒNIA

CF L’AMPOLLA CD ALCANAR
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi ranci Temperatura - 16º

Maduixes o cireres banyades amb xocolata

INGREDIENTS:

• Maduixes o cireres
• 1 rajola de xocolata
• 1 cullerada de conyac
• 1 cullerada d'aigua
• nata muntada

PREPARACIÓ:
• Desfeu la xocolata al bany maria amb una cullerada de
conyac i una cullerada d'aigua.
• Suqueu-hi cada una de les maduixes o cireres i deixeu-les
refredar sobre unes graelles perquè s'escoli la xocolata so-
brant.
• Mentrestant prepareu unes copes plenes de la nata mun-
tada i a sobre de cada una d'elles fiqueu-hi les maduixes ban-
yades amb xocolata.

ELS FRUITS VERMELLS 

Generalment s’entén per fruit vermell tot

aquell que és silvestre o de bosc, com ara els

nabius, gerds, les móres o les maduixes. Tot i

que també hi hem d’incloure les cireres, ja

que aquestes comparteixen amb la resta, no

només les coloracions vermelloses i mora-

des, sinó també les propietats saludables. Si

per alguna cosa destaquen els fruits vermells

és per la seva riquesa en antioxidants. De fet,

a nivell nutricional, no és que destaquin per

algun nutrient en sí en quant a quantitats,

sinó que els contenen gairebé tots en petites

proporcions, com és el cas per exemple de la

vitamina C, provitamina A i vitamina E, tots

ells, en definitiva antioxidants; així com minerals com ara el calci o el magnesi entre d’altres, i la

fibra. Però com dèiem, el més interessant de les fruites vermelles és la seva gran riquesa en

substàncies antioxidants. Els antioxidants tenen la capacitat de neutralitzar els radicals lliures,

nocius per l’organisme, ja que provoquen dany cel·lular, i estan implicats en el desenvolupament

de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, alguns tipus de càncer i trastorns degeneratius.

A més a més, gràcies també als seus minerals, vitamines i fibra, ajuden a regular el trànsit intesti-

nal, són diürètiques i contribueixen a regular els nivells de colesterol i de triglicèrids en sang.
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L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Fins a mig matí estarà entre mig i molt ennuvolat al nord del litoral i prelitoral central i
al sud de la Costa Brava, amb el creixement d'algunes nuvolades, mentre que a la resta
del territori estarà poc o puntualment mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. A partir
de llavors creixeran nuvolades a punts de muntanya, i durant la tarda arribaran núvols
per l'oest; el cel quedarà molt ennuvolat a l'interior i al litoral sud, i entre mig o pun-
tualment molt ennuvolat a la resta del país.

Precipitacions
De matinada i durant el matí s'esperen ruixats a punts del nord del litoral i del prelito-
ral central i al sud de la Costa Brava. Des de darrera hora del matí se n'esperen a punts
del quadrant nord-est, del Pirineu, del Prepirineu i de la resta del prelitoral. A més, a la
tarda en són possibles d'aïllades a punts del litoral i a partir del vespre en són probables
en altres punts de l'interior. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment ani-
ran acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats minses o poc abundants. Cota
de neu: 2.200 metres.

Temperatures
Temperatura mínima lleugerament més baixa en general. Se situarà entre 5 i 10 ºC al
Pirineu i al Prepirineu, entre 8 i 13 ºC a la depressió Central, entre 10 i 15 ºC al prelito-
ral, i entre 13 i 18 ºC al litoral. La màxima serà similar, tret del litoral i prelitoral nord i
central on baixarà lleugerament. Oscil·larà entre 17 i 22 ºC al Pirineu, entre 21 i 26 ºC
al Prepirineu i al quadrant nord-est i entre 25 i 30 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, puntualment regular fins a l'inici del matí a punts de l'inte-
rior. A banda, a la tarda serà localment regular o dolenta en moments de xàfec.

Vent
Bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat fins a migdia, amb alguns
cops forts de matinada al litoral sud i a l'extrem nord de la Costa Brava. Tot i així, a l'in-
terior del quadrant nord-est, al sud de la Costa Brava i al nord del litoral central serà
fluix i de direcció variable. A partir de llavors bufarà de component sud al quadrant
nord-est, al litoral i al prelitoral, amb predomini del migjorn i del llebeig, i de compo-
nent oest a la resta. Serà entre fluix i moderat en general.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

26º
Mínima

17°
MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

MOLT ENNUVOLAT AMB RUIXATS

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica que tindràs més d’una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil
has de  dur  una vida  ordenada.

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser ara puguis  seduir  a la
persona que t’interessa .Si practiques esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Taure
20/4 al 19/5

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida  a
treure  la teva  part més seductora. Respecte  a la
teva salut, en l’actualitat et trobes en un bon
moment  de forma.

En assumptes d’amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs ple d’encant. Respecte  a la
teva salut, la força que tens en aquest moment
si no  la utilitzes bé pot desgastar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes d’amor  és important  que sàpi-
gues gaudir dels petits detalls que t’ofereix  la
vida en aquest moment. Fes-te una revisió,
vés amb compte amb l’excés de colesterol.

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equilibri
i unacomunicació que sigui més autèntica.
Respecte a la teva salut, avui tot transcorrerà
amb bastant  placidesa.

Cranc
22/6 al 21/7

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols que res es quedi en l’aire. Per per-
dre els quilos que et sobren has de  ser més
intel·ligent a l’hora  d’alimentar-te.

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el contacte
amb  persones noves del sexe oposat. Respecte
a la teva salut, el teu ànim serà  alegre, de molta
confiança  en tu mateix.

Lleó
22/7 al 22/8

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d’avui per dedicar-hi més  temps
i sobretot més atenció a la teva parella.
Respecte a la teva salut, intenta millorar  o afi-
nar  més en els hàbits alimentaris.

Verge
23/8 al 21/9

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més passió en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis seduir  tan  fàcil-
ment. Confia en la teva experiència en matèria
d’amor. Seràs més feliç si et retires per un temps
del món competitiu laboral.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137

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

OCUPACIÓÑ 

FAIG CLASSES de pri-
maria 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 car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPEN-
DIENTE 664149258

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

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

Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb

terrasses, parquet cli-
matitzat, xemeneies
de llenya als 2

salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de con-

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, 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

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052

HABITACIÓN
DOBLE  POR

HORAS 
Cerca de Tortosa,

económico y dis-

creción.

(WhatsApp)
tlf. 609 76 12 06

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

COL·LEGI D’ADVOCATS
DE TORTOSA

Es busca persona per
desenvolupar tasques

administratives en ofici-
na situada a la zona de

Tortosa. Es valorarà titu-
lació acadèmica i expe-

riència professional.
Interessats enviar currí-

culum a l’adreça 
info@axytconsultoria.com

RESIDÈNCIA L’ONADA
(GANDESA)

Necessitem un
Infermer/a a jornada

completa Lloc de Treball:
Residència L’Onada

(Gandesa). Tipus de con-
tracte: 6 mesos + 6 mesos

i indefinit.

Contacte: Sofia. RRHH

Mail: rrhh@lonada.com

Tel. 977 25 27 27

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 promociona-
les/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
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Avui, a Més Personal, torna-
rem a les arrels i a la terra de
la mà de Jesús Franch, un
apassionat de la natura i d'a-
questes terres. 

Coneixerem la llegenda que
diu que, a la muntanya màgi-
ca de la Serra del Montsià,
dintre del bosc, hi habiten les
Fades i els Follets de la
Gratitud. Gaudirem d'un dia
fantàstic envoltat de misticis-
me, visitant el Bosc de Fades,
l'Arbre de les Ànimes i la
Fortalesa de Mog-ur de la mà
de Jesús, que compartirà amb
natros los secrets de la mun-
tanya màgica del nostre terri-
tori. També visitarem «Lo Cau
dels Elementals», un univers
d'infinites possibilitats on
Jesús i la seua companya
Marga ens oferiran la possibi-
litat de descobrir o redesco-
brir, lo més valuós de natros
mateixos.
Una forma diferent de fer
turisme, de conèixer lo nostre
territori, de connectar i de
retrobar la nostra essència. 

Jesús Franch

ACTUALITAT

UN UNIVERS D'INFINITES POSSIBILITATS PER A TROBAR LO MÉS VALUÓS DE TU

CANAL TERRES DE L’EBRE 

“No us perdeu el Més
Personal d’avui a les
23 hores, dissabte 

a les 10h i diumenge a
les 10h i 18:30h
(Redifusió)”

Isabel Carrasco

FOTOS SALVA BALART I DIBUIX ANNA BALART


