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Trobada de penyes, aficionats i ramaders, diumenge al matí a Sant Jaume d’Enveja

26J: Diumenge d’eleccions

Els taurins, convocats per
“la defensa dels Bous”
L'objectiu de la diada és fer una "festa" que sigui una continuació de la manifestació que es va efectuar
en defensa dels bous, ara fa un any, a Amposta. L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres
de l'Ebre vol que aquest 26-J, a Sant Jaume d’Enveja, sigui un "dia històric" per fer visible a la societat
del país "la unitat en la defensa de la festa dels bous". La data i el lloc es va escollir coincidint amb la
celebració de les festes de la Segregació, de Sant Jaume d'Enveja.
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El COPATE ha cobrat els 493.000 Euros
corresponents a despeses del 2015

Avui és notícia

El COPATE, organisme encarregat del tractament dels mosquits i la mosca negra a les Terres de l’Ebre,
ha cobrat de la Generalitat 493.000 euros corresponents a les despeses de l’any passat. “Amb aquest
pagament, garantim la realització dels tractaments d’enguany, que s’havien iniciat independentment de
no haver cobrat”.
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La incapacitat dels partits per arribar a acords i perquè el seu
fracàs va superar el límit legal va obligar a tornar a convocar
eleccions. Es va viure la legislatura més curta en un període
que va acabar amb els principals partits limitant-se des de
llavors només a veure transcórrer el temps per a la repetició
d'eleccions. La repetició tindrà lloc el proper diumenge i
davant la incredulitat que impera davant aquests comicis, les
ebrenques i els ebrencs no podem caure en la inèrcia del
moment perquè necessitem estar més protegits que mai a
través dels nostres representants per poder tenir més força
enmig de totes les problemàtiques que ens envolten.

MónFilmat s’inaugurarà el
dia 1 de juliol, a Amposta
El Festival Internacional de Cinema i Paisatge mónFILMAT portarà a les Terres de l’Ebre els directors de pel·lícules guardonades en festivals de prestigi internacional. El festival s'inaugurarà el dia 1 de juliol amb l'estrena a la província de Tarragona de
La propera pell d'Isa Campo i Isaki Lacuesta, als Multicinemes
Amposta.
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Terres de l’Ebre. La no aprovació encara del Terres de l’Ebre. El Parc Natural dels Ports
pressupost general, condiciona la celebra el 15è aniversari de la seva
implantació de les inversions a l’Ebre. P4 declaració.
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Esports. El CD Tortosa presenta el nou
tècnic, Àngel Garcia, i també els primers
P14
fitxatges.
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26J, Qui anirà a votar?

Com tots sabem, la votació és legítima per raons democràtiques, de llibertat i de dignitat. Malauradament, ningú pot dir que les Terres de l'Ebre són tractades amb
dignitat. En això tots i totes estem d'acord. Han de canviar moltes coses al nostre territori i rodejar-nos de persones que coneixen el nostre tarannà i que puguin
saber gestionar com s'ha de fer per no lamentar que ningú es faci mai responsable de res. Volem garanties, volem inversions, volem feina, volem trens dignes,
volem un riu net, volem un Delta viu, volem respecte, volem... ¿Només en som uns 180.000 en demanar-ho? Aquí no hi ha massa a rascar?
Confiem que molts ebrencs i ebrenques aniran a votar aquest diumenge i que no sigui la falta de motivació o el desencant el que els pugui frenar, ja que es tracta de la nostra identitat i del nostre futur i, si no ho fem, pensem que encara tot pot empitjorar. Ara tenim aquesta oportunitat!
Bona Revetlla de Sant Joan!

REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ. ÒMNIUM

Temps de Sant Joan, temps de festa!
La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del
Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del
Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de
foc recorren el país i la distribueixen arreu dels
Països Catalans seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així
comença, any rere any, la celebració d'una festa
ancestral vinculada al solstici d'estiu que és també
un símbol de germanor entre els territoris de parla
catalana.
Òmnium Cultural a Les Terres de l'Ebre també participem d'aquesta tradició que, en els darrers
anys,té el riu Ebre com a centre neuràlgic del repartiment de la Flama per
a les nostres comarques. Així alguns municipis articularan les seves activitats festives amb la rebuda de la Flama , i d'altres des dels punts de distribució de Móra la Nova, per a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a Tortosa
pel Baix Ebre i Amposta per al Montsià.
La flama començarà el seu recorregut fluvial a Tivenys cap a les 15h30,
amb parada cap allà a les 16h15 a l’embarcador de Xerta, a les 17h arribarà a l’embarcador del Mercat de Tortosa, a les 17h15 a l’embarcador
de Campredó, a les 17h45 a l’embarcador de l’Aldea, a les 18h a l’embarcador d’Amposta i a les 19h a l’embarcador de Sant Jaume d’Enveja,
finalitzant el seu trajecte a l’embarcador de Deltebre a les 19h15.En tots
els municipis hi ha una gran participació de diferents entitats que han
organitzat tot un seguit d'actes perquè els gaudiu i tingueu una bona
celebració d'una de les festes més tradicionals del país.
Us animem a acompanyar-nos durant el recorregut i a gaudir de les activitats que tenen preparats els municipis de les Terres de l’Ebre al voltant
de la Flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan. Enguany, el missatge de
la Flama que es llegirà en el moment de l'encesa de les fogueres l'ha
escrit el flixanco Andreu Carranza (a la foto).

Festes de l’Ampolla

FUNDACIÓ ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP

NIT DEL MECENATGE
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El passat divendres, 17 de juny, a les instal·lacions de l’Escola Internacional del
Camp va tenir lloc la 4a Nit del Mecenatge de la FEIC. Es tracta d’un acte benèfic que té com a objectiu recollir fons per a beques i ajuts als estudiants, una iniciativa que és possible gràcies a l’aportació econòmica de tots els participants i
també de les famílies protectores i empreses donants que, any rere any, col·laboren en aquest projecte educatiu que té l’escola.
La vetllada va començar a les vuit del vespre, amb una actuació musical de benvinguda per part d’alumnes del centre. A continuació, va tenir 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. També van dir 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 conveni 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) es va endur la Beca a l’Excel·lència Joan Gumà, que
enguany arriba a la seva quarta edició. També es va fer entrega del primer Premi
Sòcrates Educa en l’àmbit Científic, Tecnològic o Matemàtic a Sebastià Gómez
(2n ESO) i el primer Premi Sòcrates Educa a l’Excel·lència Docent que, per primer any, va donar 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 es van estrenar enguany), ambdues per a estudiants de fora
de l’escola que vulguin cursar els seus estudis a l’EIC, s’entregaran a finals de
juliol, després d’analitzar cas per cas cada un dels candidats. Tot seguit es va
celebrar un sopar de germanor, amb diferents activitats, 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’escola, alguns d’ells amb doble titulació, BAT local i Internacional (IB),
un fet que es produeix per primera vegada al Camp de Tarragona.

El Mafio guanya el concurs musical A XALAR!

L’Ampolla gaudeix de les Festes de Sant Joan, fins el diumenge dia 26.

diari

El passat dissabte, 18 de juny, a Roquetes va tenir lloc la quarta edició del
concurs musical de grups novells A Xalar!, que organitzen les JERC Terres de
l’Ebre. Durant la jornada es van realitzar actes de temàtica diversa. A les 17.30
h, Cecília Panisello i Francisco Alarcon de la plataforma Stop Mare Mortum i
Àlex de la Guia, portaveu de les JERC Terres de l’Ebre, van fer una xerrada sobre el genocidi del segle XXI. L’objectiu era conscienciar a la població que el
Mediterrani s’està convertint en una fossa comuna per unes polítiques migratòries genocides i que calen vies segures per als refugiats que fugen de les
guerres. A continuació, va tenir lloc una tertúlia feminista a càrrec de Judit Calveras, Secretària nacional de la dona de les JERC, i Anna Chillida, candidata de
les JERC al Congrés. En acabar, va començar l’acte jove ‘L’únic canvi possible’
amb les intervencions de Marta Vilalta, Directora General de Joventut de la
Generalitat; Francesc Gas, alcalde de Roquetes; Anna Chillida i Àlex de la
Guia. A les 23 h va començar la final del concurs musical A Xalar! Els grups
participants van ser Rereguarda, Axis of Fear, Setrill i El Mafio. El guanyador
es va escollir durant el concert. Durant l’actuació del grup convidat Ben Endins, es va anunciar que el guanyador era El Mafio que ara com a premi actuarà a Montblanc amb motiu de l’Acampada Jove, els 14, 15 i 16 de juliol.
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TERRES DE L’EBRE

El reclam per uns trens dignes a l’Ebre
reuneix un centenar de persones
A l’estació de l’Aldea, amb tall de circulació, de 15 minuts, d’un tren

Un centenar de
persones d'arreu
de les Terres de
l'Ebre van protestar diumenge a
l'estació
de
l'Aldea pel servei
ferroviari al territori i per demanar uns trens dignes. La concentració, convocada
per la Plataforma
Trens Dignes, va
acabar amb l'entrada a la via de
desenes de manifestants, que van fer un tall de circulació de 15 minuts d'un tren.
Segons informa ACN, durant la protesta es va dur a terme la lectura d'un manifest
en què van lamentar que les línies R-15 i R-16, de les Terres de l'Ebre, estan
instal·lades en "la incidència contínua i el retard habitual" i van reclamar que Adif i
Renfe facin un calendari d'inversions al territori. El lema de la protesta fou
"Segrestats", perquè segons la Plataforma, els usuaris saben quan pugen al tren
però, a causa de la impuntualitat, desconeixen quan baixaran. La portaveu de la
Plataforma, Montse Castellà, va apuntar que amb la mobilització es va demostrar
que "quan un poble se sent agredit i maltractat, actua en defensa pròpia" per
denunciar "les comunicacions tan precàries" de les Terres de l'Ebre. Durant la lectura del manifest, feta per l'escriptor Andreu Carranza, es va parlar de "maltractament
cruel" que Adif i Renfe sotmet al territori i es va agrair el suport del Govern -amb la
presència del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font-. Amb tot, van
recordar que "el Govern fa sis anys que té les competències transferides i fins ara no
havia aixecat la veu de manera contundent en defensa de les Terres de l'Ebre".
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Els taurins faran una trobada de
penyes, aficionats i ramaders
Diumenge 26-J, a Sant Jaume d’Enveja, durant les festes de la Segregació

L'Agrupació de Penyes
i Comissions Taurines
de les Terres de l'Ebre ja
ho té tot enllestit per la
la trobada d'aficionats i
ramaders de diumenge
26 de juny, coincidint
amb les eleccions estatals, a Sant Jaume
d'Enveja. Segons van
difondre a través de les
xarxes socials, l'objectiu
de la diada és fer una
"festa matinal" que
sigui una continuació
de la manifestació que
es va efectuar en
defensa dels bous, ara
fa un any, a Amposta.
Volen que aquest 26-J
sigui un "dia històric"
per fer visible a la societat del país "la unitat
en la defensa de la
festa dels bous". La
data i el lloc es va escollir coincidint amb la
celebració de les festes
de la Segregació de
Sant Jaume d'Enveja i
els actes es concentraran durant tot el matí a la plaça de bous d'aquesta població.
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El projecte de Pressupost del Govern preveia inversions
per més de 34 milions d’euros a les Terres de l’Ebre
“La no aprovació del pressupost condiciona la seva implantació, tot i que intentarem executar el màxim possible”
El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre ha presidit
aquest dimarts la sessió
ordinària del Consell de
Direcció de la Generalitat
al territori en què han valorat
el
projecte
de
Pressupost del Govern que
preveia inversions per
34.441.949€ per aquest
2016. Un total d’inversions
reals que “la no aprovació
del pressupost condiciona
la seva implantació, malgrat que des del Govern
intentarem executar el
màxim possible per la via
de la pròrroga pressupostària”, valorava Xavier
Pallarès.
Concretament, la inversió
prevista per comarques era
de 19.806.475€ a la del
Baix Ebre, tenint en compte que inclou els 11 MEUR
destinats al nou Edifici dels
Serveis Territorials que
s’està executant a Tortosa;
a la comarca del Montsià
la
inversió
era
de

5.250.283€; a la Ribera
d’Ebre
6.990.189€ i
739.100€ a la comarca de
la Terra Alta, “una xifra
força menor perquè no
contempla els 4 MEUR
d’inversió que es fa en el
Reg de la Zona Oriental
(REGZOTA) ja que s’ha
gestionat per la Llei Òmnibus que agilitza els tràmits
per acabar aquesta important infraestructura”, ha
destacat el delegat del
Govern. D’altra banda, en
la reunió del Consell de
Direcció també s’ha tractat
la situació de les obres de
neteja del pantà de Flix.
S’ha informat que en les
properes setmanes es crearan les Comissions de
Seguiment amb la participació a més del Govern i
l’Ajuntament de Flix de les
entitats socials implicades,
mentre resten a l’espera
que s’encarregui una auditoria externa per concretar
la situació al pantà. Al

mateix temps, el delegat
del Govern ha destacat la
commemoració dels 15
anys de Constitució del
Parc Natural dels Ports i ha
avançat que el Govern “en
cap cas no contempla la
conversió del parc natural
a parc nacional, bàsica-

ment perquè la convivència home-natura és total i
primordial en aquest espai
i no volem que es trenqui
en cap moment”.
Finalment, els representants del Govern a les
Terres de l’Ebre han aprofitat la reunió del Consell de

Direcció per mostrar el seu
suport a malalts i familiars
d’Esclerosi
Lateral
Amiotròfica (ELA) en el
Dia Mundial d’aquesta
malaltia que afecta una
quinzena de famílies a les
comarques
ebrenques
(imatge de la foto).

Els procuradors catalans debaten a
Tortosa sobre el futur de la Justícia
El Consell de Col·legis de
Procuradors dels Tribunals
de Catalunya, que integren
els nou col·legis de procuradors catalans (Barcelona,
Girona, Lleida, Manresa,
Mataró, Reus, Tarragona,
Terrassa i Tortosa), va celebrar el darrer divendres 17
de juny el seu Ple trimestral

al Parador de Tortosa.
Durant la trobada a les
Terres de l’Ebre, els representants del Consell van
debatre sobre el paper dels
procuradors dels tribunals
en la modernització de
l’Administració de Justícia i
es va posar de manifest la
voluntat d’aquest col·lectiu

Les Viles Marineres es promocionen
a Guipúscoa i al sud de França

d’assumir noves competències en l’àmbit de l’execució
civil per tal de millorar els
índexs de compliment de
les
sentències.
Durant la jornada, que va
estar presidida pel president
del Consell, Ignacio López
Chocarro, es va homenatjar
el degà de Col·legi de

Procuradors de Tortosa,
Federico Domingo, que
recentment va rebre la
Creu de Sant Raimon de

Penyafort del Ministeri de
Justícia per la seva trajectòria professional.

Joventuts Unides celebra els 50 anys amb
la cantata Transatlàntida

Alcanar, la Ràpita, l’Ampolla i l’Ametlla de Mar

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, juntament amb els municipis d'Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, ha dut a terme dues
campanyes de comunicació de promoció de les Viles
Marineres de les Terres de l'Ebre. Les campanyes, realitzades entre maig i juny, s'han adreçat a Guipúscoa i al
sud de França. L'objectiu ha estat arribar a aquests dos
mercats de proximitat i d'especial interès per les Terres de
l'Ebre. A Guipúscoa s'han realitzat diverses accions en
ràdio, premsa escrita -amb insercions publicitàries a El
Diario Vasco- i una campanya on-line; a més, s'ha actualitzat el microespai terresdelebre.travel/villasmarineras. Al
sud de França la campanya ha comptat amb accions en
ràdio i on-line; també s'han actualitzat els continguts del
microespai terresdelebre.travel/villagesdepecheurs. Arran
de l'organització de les Jornades Gastronòmiques de la
Galera, l'any 2014, des del territori s'ha apostat pel treball conjunt per realitzar campanyes coordinades.

Dissabte vinent, dia 25, a la Casa de la Cultura de la Sénia (19.30h)

L’entitat musical Joventuts Unides, de la Sénia, compleix 50 anys i ho celebra durant
tot el 2016 amb destacades activitats. Un dels moments centrals de l’aniversari arribarà el proper dissabte, dia 25 de juny, amb un gran concert on els cors infantils de
l’entitat interpretaran la cantata Transatlàntida acompanyats per una orquestra formada per a l’ocasió per músics de les Terres de l’Ebre. En total, hi haurà un centenar d’intèrprets. El text d’aquesta cantata és de l’escriptor Miquel Desclot i la música, de Baltasar Bibiloni. La cantata es basa en la història d’una formiga que vol
recrear el recorregut del poema l’Atlàntida de Jacint Verdaguer i és un encàrrec del
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, en el centenari de la mort del poeta.
Després del concert, la festa seguirà a la Plaça Major amb un refrigeri i l’actuació
del grup de música tradicional La Comparsa Folklòrica i del grup local Maskarats Ska
Band. Aquest és l’acte central de l’aniversari, però les celebracions aniran més enllà.
Destaca la proposta de la Sendera de Concerts, una ruta a peu de la Sénia a
Montserrat en 8 etapes entre el 6 i el 13 d’agost. En cada parada, hi haurà un concert amb el repertori del Llibre Vermell de Montserrat, amb un concert final al
Monestir de Montserrat.
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EN UN MINUT

Més
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* TORTOSA: el Teatre
Auditori Felip Pedrell va
acollir el festival de final de
curs 2015-2016 de l'Escola
Municipal de Música de
Tortosa. Els alumnes i el
professorat de l'escola van
interpretar una selecció de
peces musicals centrades
en el món del cinema, amb
especial dedicació a les
bandes sonores composades per John Williams. Per
la seva part, els alumnes
més petits de l'escola van
interpretar unes cançons
basades en el cinema mut i
a una de les seves més
grans estrelles, Charles
Chaplin.
La següent actuació pública
de l'Escola Municipal de
Música de Tortosa va tenir
lloc el dimarts 21 de juny,
coincidint amb el Dia
Internacional de la Música,
amb una cercavila efectuada pels carrers del centre de
la ciutat.
*UN TOTAL DE 40 RESTAURANTS s'adhereixen al
segell
'Venda
de
Proximitat-Circuit Curt' que
reconeix els establiments
que elaboren cuina amb
productes de proximitat,
amb l'objectiu de fomentar
les relacions comercials
entre productors locals i
restauradors. La Direcció
General
d'Alimentació,
Qualitat
i
Indústries
Agroalimentàries
i
la
Fundació Institut Català de
la Cuina i la Cultura
Gastronòmica han presentat la campanya a les Terres
de l'Ebre.
*L’ALPINISTA I AVENTURER JESÚS CALLEJA va
estar aquest dissabte al port
de l’Ampolla per veure les
primeres imatges del rodatge, que ha estat duent a
terme aquests últims dies al
Delta de l’Ebre, pel programa de Cuatro ‘Volando
Voy’.
*ELS
PROFESSIONALS
D‘ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
TORTOSA promouen el
procés comunitari de la
millora de la convivència i la
cohesió social de la ciutat.
Es comprometen de manera proactiva en la promoció
de la salut de la comunitat
dins del marc del Projecte
d’Intervenció Comunitària
Intercultural. El projecte
incideix en l’àmbit socioeducatiu a partir de grups de
treball que generen sinergies entre els diferents
actors implicats.
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ALCANAR

Foment de
l’ocupació
Es tracta d'un programa
de col·laboració social
pioner a Alcanar que s’ha
iniciat amb la incorporació de 10 persones a la
Brigada
Municipal
d’Obres
i
Serveis.
L'objectiu
de
l'Ajuntament és doble.
D'una banda, fomentar
l'ocupació i la formació
de persones del municipi
i, d'altra banda, reforçar
les tasques desenvolupades pel personal de la
Brigada
Municipal.
Representa també una
mesura pal·liativa davant
la impossibilitat legal del
consistori d'augmentar la
partida pressupostària
destinada a la plantilla de
personal. Els candidats
que complien els requisits
han estat derivats a
l’Ajuntament d'Alcanar
per part de l’Oficina de
Treball de la Generalitat
d'Amposta. Per tant, la
selecció s'ha fet a través
del SOC, però s'han prioritzat persones empadronades al municipi, a petició de l’Ajuntament.
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I així guanyar autonomia

Festival Internacional de cinema i paisatge

Casino
Amposta,
els
Multicinemes UCC i el
Centre d'Art Lo Pati. Però a
banda, hi haurà tres sessions
especials a l’aire lliure amb
sopar inclòs. Seran a les
Moles, a Ulldecona, on es
projectarà El olivo, amb
sopar a càrrec del restaurant
Les Moles, que compta amb
una estrella Michelin; el
Museu de la Mar de l’Ebre
de la Ràpita, amb la projecció de Quatretondeta de Pol
Rodríguez, amb sopar a
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Poble Nou reobre el
debat per constituir-se
com una EMD

MónFilmat s’inaugurarà el
dia 1 de juliol, a Amposta

El Festival Internacional de
Cinema
i
Paisatge
mónFILMAT portarà a les
Terres de l’Ebre els directors
de pel·lícules guardonades
en festivals de prestigi internacional. El festival s'inaugurarà el dia 1 de juliol amb
l'estrena a la província de
Tarragona de La propera
pell d'Isa Campo i Isaki
Lacuesta, als Multicinemes
Amposta. La seu principal
de
mónFILMAT
serà
Amposta amb projeccions al
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càrrec del xef Albert
Guzmán; i la Barraca de la
Casa de Fusta, enmig del
parc natural, on es projectarà Hija de la laguna del
peruà Ernesto Cabellos,
amb el sopar a càrrec del
restaurant L’Estany. A la
foto, l’'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, el programador de MónFilmat, Xavier
Miró, el director de Lo Pati,
Vicent Fibla, amb Priscil·la
Gómez i la regidora de
Cultura, Inés Martí.

Catalunya compta amb 65 EMD i les darreres en fer-se
van ser l’Estartit (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) i
Sant Miquel de Balenyà (Seva, Osona).
Ara qui té sobre la taula el plantejament de convertir-se
en una EMD és el Poble Nou que fa poques setmanes
va podre escollir el seu alcalde pedani.
L’objectiu passa per poder gestionar les inversions i per
tenir més independència com a poble. I ser una Entitat
Municipal Descentralizada és un pas endavant en
aquest sentit. No obstant, malgrat el desig i el debat
que es reobre, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) no deixa constituir
noves EMD a l’espera d’un requisits en concret que són
els que es buscaran des del Poble Nou per intentar
assolir-los i poder acostar-se, d’aquesta forma, el
propòsit que ara ja comença ser una inquietud i un nou
debat entre els veïns.

Exp. 357/2015

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària celebrada en data 17 de juny de 2016, va prendre, entre altres, l’acord següent:
“PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada amb registre d’entrada núm. 2015-E-RC-3038, de data 22 de juny de 2015, per SRG, en representació
de MLAF, 154Y, MSAF, 155F i CAAF, 096E, en relació al Decret d’Alcaldia núm. 210/2015, de data 20 de maig de 2015, de declaració de necessitat
d’ocupació dels terrenys del “Camp d’Aviació” i adjacents, pels motius exposats a l’informe de Secretaria de data 6 de juny de 2016,
del qual es
remetrà còpia als interessats junt amb la notificació del present acord.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució del
planejament i adquisició de la zona del Camp d'Aviació i terrenys adjacents, qualificats com a sistema d’equipaments, així com la designació nominal dels interessats amb els quals s’han d’entendre els tràmits successius.
TERCER. Declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets relacionats i que s’incoïn els expedients d'expropiació forçosa corresponents.
QUART. Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de quinze dies, mitjançant anunci que s’inserirà en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i la pàgina web (www.lasenia.cat), en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en un dels diaris de major divulgació de la província, amb notificació personal a totes les persones titulars de béns i drets afectats, convidant-los perquè proposin un preu que propiciï l'adquisició de
comú acord”.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de manera alternativa recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes
a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, davant del Ple d’aquest Ajuntament de la Sénia, de conformitat amb l'article 77 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa . En el supòsit d'interposar recurs
potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. Tot això sense perjudici d'exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.
La Sénia, 21 de juny de 2016
L’alcalde
Joan Moisés Reverté
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La Festa de la Plantada a Bombita clou
amb més de 6.000 visitants en tres dies
Fou la 13a edició de la Festa de la Plantada, i primera que se celebra a
la finca de Bombita de Deltebre, “ha estat un èxit de participació”

Durant els tres dies que la festa ha estat oberta a la ciutadania, La Plantada ha acollit a més de 6.000 visitants i ha repartit 5.300 degustacions: entre tapes, arrossos i
carn rostida. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, s’ha mostrat satisfet de l’èxit de la
festa “gràcies a la implicació de la ciutadania, i al treball de tot l’equip de govern
que en només 10 dies ha organitzat un esdeveniment d’aquestes característiques,
en una finca pública. El nou emplaçament és un punt d’inflexió important que posa
de relleu que el valor econòmic de Deltebre ha d’ésser l’enfocament turístic” i ha
volgut agrair la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, ja que “demostra que
amb una bona interlocució i correlació amb el govern de la Generalitat es poden
anar solucionant progressivament els importants greuges i mancances que té
Deltebre”. El tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, Kilian Franch, ha volgut agrair “la implicació de totes les persones que han sacrificat el seu temps i han
treballat molt i molt dur per fer realitat aquest somni de fer les festes de l'arròs a
Bombita, i també l’agraïment a totes les entitats, col.laboradors i voluntaris, per
creure en aquest projecte”. Per la seva banda la tinenta d’alcalde de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic, Anna Giménez, ha subratllat “amb aquesta gran
Festa de la Plantada volem donar mostra de tot allò que som, un poble i una gent
de tradicions fermes, de fang i d'arròs. Una Festa que potenciarem per continuar
mostrant la nostra essència arreu del món”. A la foto, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el tinent d’alcalde d’Afers Interns i
Institucionals, Kilian Franch i Anna Gimenez. A la plana 24 poden trobar un reportatge gràfic de la Festa.

L'IRTA participa en un projecte europeu
per prevenir malalties en mol·luscos
S'investigarà en el control del virus herpes en l'ostra arrissada del delta

L'IRTA participa en el projecte europeu VIVALDI que treballa per a la prevenció i
mitigació de les malalties de la cria de bivalves i que, a Europa, dóna feina a més de
8.000 empreses. El projecte s'estructura en sis paquets de treball tècnic que cobreixen des de l'estudi de la diversitats dels virus, bacteris i paràsits; els mecanismes de
resposta dels mol·luscos, i la millora genètica com a eina per millorar la resistència a
les malalties. Des del centre que l'IRTA té a Sant Carles de la Ràpita (Montsià), es
coordina el seguiment dels casos d'estudi on estan representades les principals zones
de producció de bivalves. El projecte VIVALDI té una durada de quatre anys i està
coordinat per IFREMER. Hi participen 21 socis majoritàriament europeus, públics i
privats. Entre altres malalties, s'investigarà en el control del virus herpes en l'ostra
arrissada del delta de l'Ebre. El projecte preveu des del seguiment dels casos d'estudi, el treball amb les tècniques de maneig del cultiu, buscant la millora de la producció i el control de les mortalitats massives recurrents als cultius d'ostra rissada a causa
dels efectes del virus herpes.

www.mesebre.cat

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2016

Territori i Sostenibilitat millorarà la
seguretat viària a la TV-3451 a Deltebre
Licita la redacció del projecte per construir una rotonda, amb una
inversió estimada de 800.000 euros
El
Departament
de
Territori i Sostenibilitat ha
licitat la redacció del projecte constructiu d’una
actuació de millora de la
seguretat viària a la travessera de la TV-3454 a
Deltebre. En concret, es
preveu la construcció
d’una rotonda en l’encreuament d’aquesta via
amb la carretera TV3451, amb una inversió
estimada de 800.000 euros.
La Generalitat ha previst la cessió a l’Ajuntament de Deltebre de diverses travesseres
de carreteres que han passat a tenir les característiques de carrers. En concret, se
cedirà a l’Ajuntament un tram de 3 quilòmetres de la travessera de la T-340 i un
altre tram de 2,4 quilòmetres de la TV-3454. En aquest context, la Generalitat assumirà determinats trams de carrers que comuniquen amb el pont sobre l’Ebre entre
Deltebre i Sant Jaume d’Enveja. Prèviament a la cessió de les travesseres esmentades, s’hi executaran millores de seguretat viària consistents en la millora de quatre
encreuaments, dels quals s’ha prioritzat el de la TV-3454 i la TV-3451, a l’entorn del
camp de futbol de la localitat.
La rotonda prevista tindrà una forma ovalada centrada sobre el canal de l’Esquerra
de l’Ebre, que haurà de ser cobert en aquest tram.
El projecte constructiu que ara es licita, que concretarà els detalls tècnics de l’obra,
estarà redactat per poder licitar els treballs abans de final d’any.

Móra la Nova enllesteix el projecte per a
potenciar la seva façana fluvial i el turisme
Es construirà un punt d’informació i una agrobotiga al Mas de la Coixa
L’Ajuntament de Móra la
Nova ja té a sobre de la
taula
el
projecte
‘Infraestructura de suport
turístic i comercial per a la
façana fluvial del nucli de
Móra la Nova’. Un projecte que, segons explica l’alcalde, Francesc Xavier
Moliné, “ens ha de servir
per a viure més de cara al
riu i per a crear sinergies
amb el turisme, el temps
de lleure, la navegabilitat
de l’Ebre, la natura i la
població, però també per
a crear llocs de treball. No
hem d’oblidar que estem
treballant i donem suport
al projecte del tren turístic ‘Lo Caspolino’ i que en un futur el flux de turistes ha de ser
molt major a la nostra població i hem d’estar preparats i complementar aquesta oferta
d’oci ferroviari”. Segons recull el projecte, es preveu, d’una banda, la construcció al nexe
de comunicacions més important del municipi, a l’àrea del Mas de la Coixa, d’una caseta rústica, de fusta, que actuarà com a punt d’informació turística i on també hi haurà
una agrobotiga amb productes autòctons, principalment locals. D’altra part, per tal d’aconseguir que la població visqui més de cara al riu, el projecte preveu renovar la façana
fluvial, s’hi instal·laran àrees de descans i panells informatius sobre les activitats que s’hi
poden realitzar, sobre la flora i la fauna.... i es construirà un itinerari natural per a poder
passejar i anar amb bicicleta. Segons ha explicat el regidor de Turisme, Jordi López,
“tenim previst comprar una màquina desbrossadora per a recuperar antics camins que
s’han perdut al costat del riu i signar convenis amb els propietaris per a donar dret de
pas als usuaris de l’itinerari”. El punt de trobada de tota la nova infraestructura i itineraris serà el nou punt d’informació del Mas de la Coixa. López ha puntualitzat que
“posem moltes ganes en aquest projecte perquè pot ser un revulsiu turístic important i
també una millora per als veïns del poble”.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*MÓRA D’EBRE: aquest
dilluns ha tingut lloc a
l'Ajuntament una recepció
municipal als membres de
l'equip aleví femení del
Club Handbol Ascó Escola Lluís Viñas de Móra
d'Ebre, que ha aconseguit
recentment la tercera
posició al Campionat de
Catalunya UCEC d'aquest
esport.
* EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
subvenciona el 50% de la
matricula als alumnes universitaris matriculats a la
Universitat d’estiu de
l’UOC Tortosa.
*DIUMENGE
PASSAT,
acte benèfic a Gandesa
per al Jeroni Moragas,
presentació del llibre "De
l’arrossar a la taula" i l’actuació de la banda Vilalba.
*HORTA: Dissabte es va
celebrar la VI Trobada de
Cotxes Clàssics.

TERRES DE L’EBRE

La Ribera d'Ebre promociona els seus
actius turístics al mercat francès
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Esquerra homenatja l’alcalde de
Gandesa Soro Bauló
I demana la nul·litat del judici sumaríssim

Un grup de periodistes ha visitat aquesta setmana la comarca
Un grup de periodistes
francesos està visitant
aquests dies la Ribera
d'Ebre. Formen part de
Petit Futé, el primer grup
editorial en llengua francesa a escala mundial, que
prepara l'edició d'una guia
exclusiva de la Costa
Daurada i les Terres de
l'Ebre.
Durant la seva estada a la
Ribera, aquest grup de
periodistes francesos visiten el castell templer de
Miravet, així com un taller
de ceràmica del mateix
municipi. A més, tenen
previst desplaçar-se al
Castellet de Banyoles, un
jaciment ibèric de Tivissa, i
realitzar una travessa en
caiac pel riu Ebre, un dels
recursos més atractius de
l’oferta comarcal, junt amb
el paisatge natural i el bosc
de ribera. A la tarda, i després de trobar-se amb la
presidenta del Consell
Comarcal, Gemma Carim,

van realitzar un tast de
fruita de la zona a
l'Agrobotiga
de
la
Cooperativa de Benissanet
i van visitar la Reserva
Natural de Sebes. Dimarts
continuaren el viatge a
Ascó. La visita forma part
d’un viatge més ampli, que
també inclou altres punts
turístics de les Terres de
l’Ebre i la Costa Daurada.
Aquesta acció promocional
compta amb el suport del

Patronat de Turisme de la
Diputació.
I és que, pel que fa a visitants d’altres països, el
10,5% dels turistes que
arriben a les Terres de
l'Ebre provenen del mercat
francès, principal mercat
emissor de turistes a casa
nostra.
Petit Futé té una trajectòria
de gairebé 40 anys i es distribueix per tots els països
de parla francesa.

El passat dissabte, Esquerra Republicana de Catalunya
homenatjà l’alcalde de Gandesa afusellat pel franquisme fa 75 anys, Vicent Soro Bauló, i que es va fer extensiu a la resta de víctimes de la dictadura. Abans de descobrir la placa de record al Parc de la Bassa de
Gandesa, al Palau del Castellà, lloc on havia estat
empresonat el mateix Soro, es van fer diferents parlaments sobre la seva figura. El president de la Federació
Comarcal de la Terra Alta d’Esquerra Republicana,
Ramon Jornet, va demanar que ‘les institucions
democràtiques restitueixin la figura i l’honor de les víctimes del règim franquista, perquè fins ara l’Estat
espanyol ha ignorat les peticions demanant reparació i
justícia a les víctimes’. A la foto, els familiars de l’alcalde Soro al costat de la placa

Front comú dels alcaldes de Móra d'Ebre, Falset i Gandesa
per exigir millores i inversions a la línia ferroviària R-15
Reunió de treball en el marc de les trobades que organitzen regularment per abordar temes d’interés de les tres capitals de comarca
Els alcaldes de Móra d'Ebre, Falset i Gandesa, Joan Piñol, Jaume Domènech i Carles Luz, respectivament, van celebrar una reunió de treball a l'Ajuntament de Móra dEbre en el marc de les trobades que organitzen regularment per
abordar els temes d'interès comú de les capitals de comarca de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
El primer tema que van tractar és la situació de la línia ferroviria de Rodalies R15, que transcorre per municipis de les
tres comarques. Els alcaldes van acordar que tan aviat com hagi passat l'actual període electoral i s'hagi format el
govern de l'Estat, demanaran una visita amb el secretari d'Estat o amb el ministre del ram, acompanyats del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, "per reclamar i exigir l'arranjament i la modernització definitiva d'aquesta línia". Els alcaldes han reiterat les seues crítiques per la situació en què es troba l'R15, cada cop amb
menys serveis i amb una manca de manteniment i d'inversions que consideren "evident". Seguint amb qüestions de
comunicacions, en aquest cas per carretera, els alcaldes van tractar sobre el futur tram de l'autovia de l'Ebre A-68
entre Alcanyís (Terol) i el mar. Els alcaldes van acordar estudiar les accions a emprendre per tal de reinvindicar el canvi
del traçat d'aquesta autovia, "reclamant el seu pas natural per Gandesa, Móra d'Ebre i Falset" en comptes del traçat
previst per Morella i Vinaròs (Castelló). Sobre el futur de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, Piñol, Domènech i Luz
es van conjurar per fer un front comú per reivindicar una gestió d'aquest centre sanitari des del territori, recuperant
la figura històrica del concepte de l'Altebrat (acrònim de Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat), "amb un òrgan de gestió en el qual la presència del territori ha de ser decisiva, no pas testimonial com fins ara.

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
ANUNCI

Exp. 796/2016

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària celebrada en data 17 de juny de 2016, va prendre, entre altres, l’acord següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual dels articles 75 i 76 de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de la Sénia, d’acord amb la proposta continguda a la Memòria dels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de juny de 2016.
SEGON. Suspendre, fins l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual, o, en el seu cas, per un termini màxim de dos anys, l'atorgament d'aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable, en els supòsits que contravinguin els paràmetres i regulació proposats amb la modificació puntual.
TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d' un mes, mitjançant anunci que s’inserirà al tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.lasenia.cat), en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la província. Durant aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo, perquè es puguin presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.
QUART. Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar informe a les administracions i organisme competents o que puguin resultar afectats per raó de
llurs competències sectorials.
CINQUÈ. Notificar el present acord, a l’efecte de donar-los audiència, als ajuntaments dels municipis confrontants”.
L’alcalde
Joan Moisés Reverté
La Sénia, 20 de juny de 2016
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EN UN MINUT

Més notícies
*EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE convoca el I Premi fotogràfic
del Consell Consultiu de la
Gent Gran amb l'objectiu
d'estimular la creativitat i
difondre les activitats que
la gent gran porta a terme
per envellir d'una manera
sana i activa. Segons estableixen les bases, la participació és oberta a totes les
persones majors de 65
anys que estiguin empadronades a la comarca.
Cada autor pot presentar
un màxim de tres fotografies, que han de ser inèdites i no haver estat publicades en cap certamen.
*URV: Els estudiants
d’Educació
Infantil
i
Primària del campus Terres
de l’Ebre exposen les seues
creacions artístiques als
passadissos del campus.
*LLIGALLOS. Des de
dimecres 22 i fins al 29 de
juny se celebra la Festa
Major. Una setmana plena
d'actes i germanor.

SOCIETAT
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L’exposició “Cent anys del vapor
Anita” arriba a Sant Jaume

Tortosa i Salut promouen la dieta
mediterrània amb el distintiu AMED

Demà s‘inaugura, coincidint amb les festes

Entre els restaurants de la ciutat

Molts restaurants ofereixen en les seves cartes
productes de km 0 i els
seus plats entronquen
amb el que coneixem com
a dieta mediterrània, aliments i preparacions considerats indispensables
per a la salut de les persones.
A partir
d'ara, aquests restauradors podran lluir un distintiu que els acredita
davant dels seus clients
com a establiment promotor de l'Alimentació
Mediterrània (AMED).
L'Ajuntament de Tortosa i
el Departament de Salut
de la Generalitat de
Catalunya han enviat una
circular informativa a doscents establiments del
municipi amb l'objectiu
que puguin adherir-se a
aquesta campanya. El
regidor de Turisme, Josep
Felip Monclús, la regidora

de Sanitat, Ana Algueró, i
el director dels serveis
territorials de Salut,
Ismael Piñas, han explicat
aquesta setmana els
detalls d'aquesta campanya. Entre els objectius
destaquen mantenir i
fomentar l'alimentació
mediterrània en l'àmbit
de la restauració col∙lecti-

va, mitjançant l'acreditació i identificació d'aquells
establiments que reuneixin unes característiques
concretes, vinculades al
model
d'alimentació
mediterrània. Els restaurants AMED hauran de
disposar d'una oferta gastronòmica pròpia de l’alimentació mediterrània.

El Parc Natural dels Ports celebra el 15è aniversari
De la seva declaració

El Parc Natural dels Ports compleix
15 anys des que va ser declarat el 21
de juny de 2001. Per celebrar-ho, el
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat ha celebrat aquest
dimarts l’acte central de l’aniversari
amb la presència de la secretària de
Medi Ambient, Marta Subirà, i el
director general de Polítiques
Ambientals, Ferran Miralles, a la seu
del Parc, a Roquetes. Durant la jornada s’ha fet una xerrada que ha
repassat els 15 anys del Parc i s’ha
presentat un audiovisual amb imatges inèdites preses des de l’aire. Les activitats per commemorar l’aniversari s’allargaran fins el juny de 2017 i se celebraran a cadascun dels nou municipis que integren
el Parc.

Demà divendres 24 de juny, a les 11.30 h, s’inaugura
l’exposició Cent anys del vapor Anita a la biblioteca
Francesc Balagué de Sant Jaume d’Enveja, en el marc
de les festes de la Segregació. L’Anita està molt vinculat a la memòria del municipi on es troba enfonsat i
d’on són els darrers propietaris, la família Albacar.
L’acte inclourà l’escenificació de la varada de l’Anita, a
càrrec del grup Tempo Teatre, de l’Associació de
Dones, del Grup Sarabastall i de l’Associació Cavallista,
amb les veus i la música de la coral Veus de l’Ebre i de
la banda Unió Musical l’Artística.

La Diputació revisa les instal·lacions
d’uns seixanta municipis
Per detectar i eliminar la presència de legionel·la

Les actuacions preventives realitzades per la Diputació a 59 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han permès revisar,
aquest darrer any, 659 instal·lacions i fer actuacions de neteja i desinfecció a 3.619 punts terminals. En aquestes sortides dels sistemes
habituals de refrigeració i distribució d’aigua calenta i freda dels edificis és on es pot localitzar el bacteri de la legionel·la. Les analítiques
preventives realitzades han permès detectar-lo i eliminar-lo en 49
d’aquests punts, garantint així la salut de les instal·lacions. Es tracta
d’una xifra molt semblant a la registrada l’any anterior durant les tasques de caire preventiu que realitzen periòdicament tècnics de Medi
Ambient i Salut Pública de la Diputació.
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El clan dels Faraonii va estafar més de
450.000 Euros a través d’assegurances
L’organització criminal fou desmantellada el passat 7 de juny

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió
d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de les Terres de
l’Ebre, conjuntament amb agents del Grupo de Fraudes por internet de la Sección de
Investigaciones Tecnológicas de la Brigada Provincial de Policia Judicial i agents del
Grupo Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Tortosa del Cuerpo Nacional
de Policia van detenir, el 7 de juny passat, set persones com a presumptes autores
dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, usurpació de l’estat civil i
falsificació documental. La investigació conjunta entre els dos cossos policials es va
iniciar a l’agost de 2015 arran de la detecció d’una organització criminal que realitzava assegurances fraudulentes. El modus operandi consistia en captar les víctimes a
partir d’anuncis per internet en pàgines especialitzades. Oferien assegurances mensuals per a tot tipus de vehicles, per un import que oscil·lava entre els 30 i els 50
euros. Paral·lelament, els membres de l’organització donen d’alta una assegurança a
través d’internet, on faciliten a la companyia un número de compte corrent aconseguit de forma fraudulenta. En conseqüència, el mateix dia que la companyia asseguradora passava el rebut i quedava retornat, l’assegurança no tenia cap efecte.
Els diners arribaven a algun dels divuit comptes corrents que tenia l’organització.
Diàriament dues persones de l’organització retiraven tots els diners obtinguts cada
dia a través de caixers automàtics, que acostumava a ser entre 150 i 600 euros.
Els diners que l’organització obtenia a través del frau els destinaven, principalment,
a tres coses: a l’adquisició de vehicles d’alta gamma, que posaven a nom dels patriarques del clan; enviaven una altra part dels ingressos a Romania a través d’operadors
de missatgeria, que invertien posteriorment en or i propietats; la part que quedava
la utilitzaven per comprar vehicles que acabaven venent a un concessionari que
havien obert a Tortosa. Els investigadors han pogut acreditar que hi ha més de 2200
persones afectades al conjunt de l’Estat espanyol i que els investigats feien aquesta
activitat il·lícita des de l’any 2013. Des d’aleshores han obtingut guanys per valor de
prop de mig milió d’euros. Un cop identificats els autors del frau el passat 7 de juny
els agents van fer quatre entrades i perquisicions, dues a Tortosa i una a l’Ampolla.

Mor el conductor d'una furgoneta en
una col·lisió frontal amb un turisme
Al Camí de Masdeu de l’Aldea

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest
dilluns s’ha registrat un sinistre viari mortal al Camí
de Masdeu del municipi de l’Aldea. Els Mossos
d’Esquadra van rebre l’avís a les 09.28 hores.
Per causes que s’estan investigant, una furgoneta i
un turisme han col·lidit frontalment. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor i únic
ocupant de la furgoneta, J.M.B.F., de 65 anys i veí de
l’Aldea. D’altra banda, el conductor del turisme va
resultar ferit menys greu i fou traslladat en ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
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El COPATE ha cobrat els 493.000 Euros
corresponents a despeses del 2015
Així, la normalitat de l’actual campanya està garantida

El COPATE, organisme encarregat del tractament dels mosquits i la mosca negra a les
Terres de l’Ebre, ha cobrat de la Generalitat 493.000 euros corresponents a les despeses
de l’any passat. “Amb aquest pagament, garantim la realització dels tractaments d’enguany, que s’havien iniciat independentment de no haver cobrat i, a més a més, garantim l’estabilitat econòmica perquè aquesta bestreta ens permet liquidar els pagaments
amb les empreses que van realitzar els tractaments l’any passat”, assegurava divendres
passat el president del COPATE, Francesc Gas. Així mateix, aquest dilluns han començat
els tractaments dels arrossars perimetrals del Delta.

S’inicien les obres entre
Móra d’Ebre i Falset
A l’N-420
Aquesta setmana han començat les
obres a la carretera N-420 entre
Móra d’Ebre i Falset. Unes obres llargament reivindicades i que per fí han
arribat, per tal de millorar l’estat del
tram d’uns 20 quilòmetres que hi ha
entre els dos municipis. La previsió és
que aquestes obres durin uns sis
mesos.
Estava previst que comencessin a l’abril però finalment ho han fet al juny. Tenen un
pressupost de 8,19 ME.
La carretera estava molt degradada i era una reclamació històrica de les institucions i
també dels usuaris degut a que és una via amb una gran índex de transit ja que uneix
la Ribera d’Ebre amb el Priorat, direcció a la capital del Baix Camp, Reus.
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Terricabras aplaudeix l’esborrany de
l’informe de l’Ebre i demana la retirada
del pla de conca
L'eurodiputat d’ERC ha presentat una esmena a l’informe de la missió
del Parlament Europeu (PE) que el febrer passat va visitar el Delta
L'eurodiputat d’ERC, Josep-Maria Terricabras,
ha presentat, conjuntament amb els diputats
Ernest Urtasun, Ramon Tremosa, Francesc
Gambús i Javi López, una esmena a l’informe
de la missió del Parlament Europeu (PE) que el
febrer passat va visitar el Delta de l’Ebre. Tot i
que els diputats consideren que el text és
positiu, demanen que s’inclogui una afirmació
més contundent que expliciti la retirada del
pla de conca. “Nosaltres estem molt contents
que l’esborrany sigui tan negatiu amb el pla
hidrològic espanyol perquè realment respon a
la nostra visió i a la de la gent de la zona. Per
tant, realment està molt bé però segurament
encara es podria afinar i enfortir una mica
més”, diu Terricabras.
El diputat republicà (foto adjunta) ha dit que
les esmenes proposades no són “ni partidàries
ni sectàries” sinó “proteccionistes i mediambientalistes”. “Primum non nocere, primer no
fer mal, i el pla que s’havia presentat era francament dolent per les terres de l’Ebre i pel
medi ambient”, ha dit. Aquesta setmana s’ha fet la presentació oficial de l’esborrany de
l’informe al comitè de Peticions, que es votarà el mes vinent, i per això s’ha presentat
l’esmena. “Nosaltres no fem el document final, l’han de fer els diputats de la delegació,
presidida per Pál Csácky, que són els que finalment han de decidir si accepten que el
redactat final s’endureixi o si troben que ja és suficient”, afegeix Terricabras. “En qualsevol cas, a mi em sembla que el document és francament satisfactori perquè diu que s’ha
de canviar completament la política hidrològica espanyola perquè no respon a la normativa marc de l’aigua i, per tant, és inacceptable”, ha conclós.
Esquerra demana que Ercros, abans de marxar de Flix, es faci responsable dels passius
mediambientals generats
També aquesta setmana, a tocar del riu Ebre, els caps de llista d’Esquerra Republicana –
Catalunya Sí per la demarcació de Tarragona, Jordi Salvador i Miquel Aubà respectivament, i la candidata al Congrés Carme Navarro (foto inferior), han denunciat la situació
en què es troben les obres de descontaminació de l’embassament de Flix.
El candidat Miquel Aubà ha recordat que el passat mes de març Esquerra Republicana va
presentar una moció al Senat demanant que s’acabessin les obres de descontaminació de
l’embassament. És per això que ha tornat a demanar ‘celeritat i transparència, la reactivació de la comissió científica i de la de seguiment i que es facin públics els informes sobre
l’estat de l’embassament, tal com ha demanat l’Ajuntament de Flix’. A més, també ha
exigit ‘que abans de reprendre qualsevol nova actuació sapiguem què cal fer, i que no es
creïn dubtes com els que s’han generat a partir de conèixer els enregistraments fets per
la Guardia Civil sobre possibles fraus’. Aubà també ha reclamat la compareixença de la
ministra per donar explicacions de tot, tant sobre la paralització de les obres de descontaminació com sobre el presumpte frau d’Acuamed. El cap de llista Jordi Salvadó ha
recordat que, durant aquesta legislatura, que no compareguessin els ministres per donar
explicacions ha estat una constant, ‘malgrat que ho hem demanat per activa i per passiva’. Salvadó ha enumerat les accions que ha presentant al Congrés de Diputats per impedir el tancament de la planta d’Ercros a Flix i afavorir la reindustrialització de les Terres de
l’Ebre. ‘Hem demanat que Ercros es faci responsable dels residus generats abans que
marxi amb els actius econòmics i deixi allà tots els passius mediambientals amb el nom
de Flix associat a la contaminació. Això no és de rebut’, ha manifestat el candidat republicà. També ha recordat que ‘vam demanar a la Comissió d’Indústria del Congrés que
empreses com aquesta que han rebut recursos públics, si marxen, els retornin, així com
un canvi en la Llei de subsòl perquè l’empresa que fa la contaminació sigui la responsable de pagar-ne la neteja’. Salvador ha destacat que ‘hem defensat el territori amb ungles
i dents, i hem defensat la gent i els seus
llocs de treball’. La candidata Carme
Navarro, davant la coincidència amb la
presentació oficial de l’esborrany de l’informe sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre a
la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu, ha desitjat que ‘des d’Europa
siguin conseqüents i donin cobertura a la
derogació d’aquest Pla que comportarà
la mort del Delta’. Navarro ha assegurat
que ‘el millor vot per a la supervivència
del Delta és el vot a Esquerra
Republicana, que el defensarem com
sempre hem fet’.
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Bel: ”La nostra obsessió és crear
feina per millorar el benestar
de la ciutadania”
Homs: “Serem decisius i des d’aquí formalitzem que aturarem
el pla de la conca de l’Ebre”
El cap de llisa al
Congrés
per
CDC,
Ferran
Bel, conjuntament amb el
cap de llista de
CDC al Senat,
Carles Pellicer;
les candidates
Agnès Ferrè i
Mar Vázquez; i
el
conseller
d’Interior, Jordi
Jané, han protagonitzat aquest
dilluns al vespre
un acte electoral
a la Plaça Nova
del Vendrell.
Bel ha centrat el
seu discurs en detallar les diferents mesures socials i econòmiques que presenta CDC per
tal d’enfortir el territori, dinamitzar l’economia i garantir l’estat del benestar. En aquesta
línia, el cap de llista ha recordat que “una de les primeres proposicions que vam presentar
al Congrés dels Diputats, en aquests darrers sis mesos, va ser la d’augmentar el salari mínim
interprofessional, de manera gradual, fins al 1.000 euros”. En la mateixa línia, Bel també
ha manifestat que l’actual sistema de pensions de jubilació i les de viudetat “s’ha d’actualitzar i millorar per garantir la seva sostenibilitat i que la ciutadania pugui rebre una quantia adequada a les seves necessitats”. El cap de llista també ha destacat que “si una preocupació té aquest país, és la creació de llocs de treball”. Per aquest motiu, Bel ha detallat
que “necessitem unes infraestructures de primer nivell que ens ajudin a impulsar el progrés
econòmic de la demarcació de Tarragona”. Per la seva banda, el conseller d’Interior, Jordi
Jané, ha qualificat “d’irresponsables” els partits espanyols pel fet d’haver de repetir les eleccions i ha recordat que “Convergència som la gent que més fets ha aportat i aportarà a
Catalunya”. “Quan no hem sigut decisius ningú més ha defensat Catalunya”, ha manifestat Jané, que ha posat d’exemple el cas de la carretera N-340. En el mateix sentit, Pellicer
ha assenyalat que a Catalunya “tenim un tren que cada dia surt amb 41 milions d’euros
cap a Madrid i torna amb zero projectes i zero inversions, una situació que no podem permetre més”.
Acte a Tortosa
La Plaça de Barcelona de Tortosa, al costat del riu Ebre, ha acollit més de 400 assistents a
l’acte que Convergència ha organitzat a Terres de l’Ebre. És des d’aquí on Francesc Homs,
candidat al Congrés, ha formalitzat un compromís clar “serem decisius i des d’aquí us
anuncio que aturarem el pla de la conca de l’Ebre”. En aquest sentit, ha afirmat que “ens
van deixar de banda al debat a 4 però el que no saben és que els nostres vots els cobrarem a preu d’or, estem disposats a prendre grans decisions per aquest país”. Francesc Homs
ha posat de manifest quines són les actituds que defensa Convergència, així com un model
de territori “i de país sencer”, ha dit el candidat “on la iniciativa privada compti, on l’empresa sigui un referent que creï llocs de treball i on la prioritat sigui feina, feina i feina”. “La
nostra aposta – ha afirmat Homs – és tenir un estat del benestar que quan el necessitis no
et deixi a la cuneta”.
El President Mas reclama el vot perquè “en el procés sobiranista hi ha els que es barallen,
els que van de valents i donen consell però s’amaguen, i els que donen la cara que són els
de Convergència”. Ferran Bel, cap de llista de la demarcació al Congrés, acompanyat del
cap de llista al Senat, Carles Pellicer, i la candidata també a la cambra baixa, Teresa Moya,
han fet una defensa del territori i han denunciat l’abandonament que pateixen les Terres
de l’Ebre per part del govern espanyol.

“Impulsar la sortida alternativa d’Alcanyís cap al
mar a través de les Terres de l’Ebre fins als Alfacs”
Ho reclamen els candidats del PSC

El candidat al senat per la demarcació de Tarragona, Joan Sabaté, amb la candidata al
Congrés Tere Esmel i el portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa
Enric Roig han sortit al pas aquest dimecres de la petició prevista pels alcaldes de CDC de
Móra d’Ebre i Gandesa que aquesta setmana han anunciat que demanaran a Foment un
canvi de traçat de l’A-68 cap al Camp de Tarragona en detriment del traçat previst per la
N-232 des d’Alcanyís fins a Morella i Vinaròs. Sabaté ha recordat que “la sortida d’Aragó
per Alcanyís al mar que SEMPRE hem defensat els socialistes ha estat per la N-420, i d’allí per l’eix de l’Ebre fins a Tortosa–Amposta– Els Alfacs”.
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Georgina Casanova
M ITES

Una tesi doctoral dirigida des
del campus Terres de l'Ebre
de la URV investiga la conducta suïcida a la zona per
desenvolupar programes de
prevenció.

Més Ebre: Molts interrogants
i mites entorn al suïcidi.
Perquè no se'n parla?
Segueix sent tabú?
Georgina Casanova: Sens
dubte, segueix sent un tema
tabú en la nostra societat avui
en dia, potser degut al desconeixement que hi tenim al
respecte... a pesar del gran
nombre de persones que
moren per aquesta causa i de
la multitud d'estudis que hi
ha, el suïcidi continua plantejant-nos molts interrogants als
professionals de la salut mental i a la població en general,
perquè a pesar de tot el que
hem après sobre la ment

Isabel Carrasco

ENTORN AL SUÏCIDI , EN PARLEM ?

ACTUALITAT

Georgina Casanova, infermera de la unitat d'hospitalització de la fundació Pere Mata
de les Terres de l'Ebre, és l'autora d'aquest treball dirigit
pels doctors Pilar Montesó i
Carlos López de la Facultat
d'Infermeria de la URV al
Campus Terres de l'Ebre.
Georgina també ha estat la
guanyadora del primer premi
a la millor comunicació oral
per «Mites entorn al suïcidi,
en parlem?» al IV Congrés
Català d'Infermeria de Salut
Mental, que organitza aquesta associació, celebrat el passat mes de maig a Vic.
El suïcidi és un problema real,
que causa més morts violentes que no pas els accidents
de
trànsit.
Segons
l'Organització Mundial de la
Salut (OMS) el suïcidi es pot
prevenir.
Anualment
a
Catalunya, prop de cinc-centes persones posen fi a la seva
vida i deu mil més també ho
intenten cada any. És per
aquest motiu que els professionals de la salut mental
recomanen trencar el tabú i
parlar sense embuts d'aquesta
qüestió tan delicada que afecta la salut pública.
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humana i dels grans avenços
que s'han fet en la psiquiatria,
encara no hem trobat un
mètode d'ajuda definitiu per
evitar que es produeixi.
ME: Quin seria el perfil de les
persones que tenen intents
suïcides?
GC: Sabem que hi ha uns factors de risc que predisposen al
suïcidi... i precisament el que
pretenem esbrinar en l'estudi
és el perfil, si n'hi ha, de les
persones que intenten suïcidar-se a les Terres de l'Ebre,
perquè aquest es considera el
primer pas per implementar
programes de prevenció eficaços, ja que afavoreix la
identificació precoç i millora la
intervenció.
ME: Tots els suïcides pateixen un trastorn psiquiàtric?
Una persona sana pot arribar
a suïcidar-se si s'enfronta a
determinats esdeveniments
adversos?
GC: Ni totes les persones que
pateixen un problema de salut
mental intenten suïcidar-se ni
totes les que moren a causa
del suïcidi pateixen una malaltia mental. És cert, però, que
les persones que pateixen un
problema de salut mental se
suïciden amb major freqüència que la població en general.
La proporció de suïcidis consumats associats a un trastorn
mental és d'un 80-90%, però
la qüestió que sembla comú

en tots els suïcidis és que la
persona que ho fa pateix un
gran sofriment emocional. I sí,
una persona sana pot arribar
a suïcidar-se, ja que segons la
bibliografia científica, sembla
que comunament els suïcidis
estan precedits d'esdeveniments vitals estressants.
ME: Segons la teua experiència, quins consideres que són
els principals factors de risc
que poden induir al suïcidi?
GC: El que coincideix en gairebé tots els estudis, és que
els homes se suïciden més que
les dones, encara que les ultimes ho intenten més.
Respecte a l'edat, les franges
on hi ha més risc, són en els
majors de 65 anys i els joves
d'entre 15 a 29 anys, també
són factors de risc importants:
patir una malaltia mental
especialment la depressió,
haver-ho intentat anteriorment, tenir antecedents familiars de suïcidi, el consum d'alcohol en patró de dependència i els esdeveniments vitals
estressants.
ME: En què et bases per avaluar el risc que es produeixi
un nou intent?
GC: Sincerament, és molt difícil saber si una persona acabarà passant a l'acte o no,
però lo que pretenem en l'estudi és esbrinar si hi ha trets
comuns en les persones que
ho intenten.

ME: Una creença errònia,
però molt estesa, és la que
considera que parlar sobre el
suïcidi incita a suïcidar-se.
Segons expliques, sembla
que és tot el contrari
GC: Parlar del suïcidi lluny
d'incitar a la persona, el que
pot fer és fer-li replantejar el
pensament, ja que li podem
oferir una visió alternativa.
Sovint, les persones que estan
contemplant el suïcidi es mostren ambivalent entre la vida i
la mort, no està clar que estiguin decidits a morir, però lo
que si realment volen, és deixar de patir.
ME: És curiós, perquè sempre
s'havia dit que la persona que
es vol suïcidar de veritat no
en vol parlar...
GC: Aquest és un dels mites
que hi ha entorn al suïcidi,
però s'estima que el 75% de
les persones que se suïciden,
van expressar clarament les
seves intencions, u ho van
deixar entreveure d'alguna
manera, amb un canvi de
conducta per exemple. Sovint
es tendeix a infravalorar
aquestes advertències, interpretant-les com intents de
manipulació de les persones
pròximes, xantatges o simplement amenaces, quan en realitat s'haurien d'interpretar
com a regla general, com a
peticions d'ajuda. Sembla
recomanable explorar aques-

tes manifestacions i recórrer a
professionals que puguin
establir la gravetat d'aquests
pensaments.
ME: Últimament, i a causa de
la crisi, s'ha produït un augment del consum de psicofàrmacs. Els especialistes alerten que s'està fent un ús
excessiu. Què en penses?
GC: Crec que és un tema
complicat i de difícil solució
perquè hi ha molts aspectes a
tenir en compte. Per una
banda, les persones a causa
de la crisi, ens hem vist afectades per una sèrie de situacions desconegudes i a les
que sovint, no hem sabut com
fer front havent de recórrer a
l'ús de psicofàrmacs per a disminuir el malestar emocional i
d'altra banda, els professionals sanitaris, s'han vist afectats per les retallades, fets que
els han impedit oferir una
atenció de qualitat. Tot plegat
ha fet que es medicalitzen
problemes socials per manca
de recursos i elements comunitaris.
ME: El suïcidi al món és a una
mort cada quaranta segons.
Com podem actuar davant
d'una persona amb la voluntat de suïcidar-se?
GC: En primer lloc, prendre'ns
a la persona amb serietat,
escoltar el que ha de dir-nos,
oferir-los punts de vista amb
diferents solucions als seus
problemes, utilitzant el sentit
comú, l'empatia, el respecte i
l'afecte... tot això pot ajudar a
la persona a replantejar-se les
seves idees. Per últim, acompanyar-la als serveis sanitaris,
perquè els professionals qualificats pugui valorar la gravetat de la ideació.
ME: El suïcidi no és una
malaltia però sembla que,
segons investigadors de la
Universitat Johns Hopkins,
existeix un estudi que estableix el paper especial d'un
gen en les persones suïcides.
Podríem conèixer la predisposició al suïcidi d'una persona mitjançant una simple
anàlisi de sang?
GC: És una pregunta que no
puc respondre perquè no està
dins la meva competència.
Però, tant de bo en un futur
pogués ser una realitat.
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EL TÈCNIC NO PARLA D’ASCENS PERÒ SÍ DE FER UN EQUIP COMPETITIU PER INTENTAR ASSOLIR-LO

Qui vol ser president?

Àngel Garcia, nou entrenador del CD Tortosa
Àngel Garcia és el nou entrenador del Tortosa. Dimarts
fou presentat oficialment, juntament amb el seu segon,
Àlex González. Garcia, que va
deixar de jugar als 28 anys per
una lesió i va començar llavors a entrenar, ha dirigit a diversos equips ebrencs, a més
del Catllar, a qui va pujar a
Primera catalana. Ha estat a
l’Amposta, Gandesa, Roquetenc i Ampolla. La temporada
passada, fins que va dimitir, va
entrenar al Jesús i Maria. Àngel, que aviat farà 44 anys,
sobre la nova etapa al Tortosa,

Fitxatges mediàtics
El davanter Virgili i Ivan
Cristino (Ascó), prop de
fitxar amb el Tortosa

explicava que “l’afronto amb
molta il.lusió, és un club històric al futbol català i que, a la
vegada, també té urgències
històriques. Per mi és una satisfacció i un repte important
ser l’entrenador d’aquest club.
Vaig parlar amb el president i
em va semblar una persona
honesta i seria, i ens vam entendre de seguida”. Sobre
l’objectiu, Àngel volia ser prudent: “sóc ambiciós i m’agrada aspirar al màxim. Però l’únic que em puc plantejar és
fer una plantilla el màxim
competitiva possible i treballar
a l’altura que aquest club mereix, tenint en compte que el
llistó està alt perquè l’equip
acaba de jugar una promoció
d’ascens. Puc garantir compromís, treball, il.lusió i buscar

fer una bona plantilla, anar
setmana a setmana però no
crec que sigui oportú garantir
objectius a llarg termini”. La
plantilla està pendent de tancar-se però es confia que pugui tenir una nombrosa
presència de jugadors locals o
comarcals, alguns d’ells que
podrien tornar com Cristian
Ventura, Manolo Puig o Xavi
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Anell, amb qui s’ha parlat.
S’està treballant amb els fitxatges i entre ells cal destacar
a Virgili i Cristino (Ascó). O el
possible del porter Àlex Ròdenas. D’altra banda, sobre l’enrenou que va poder existir per
si Àngel havia fitxat amb el
Tortosa abans de jugar la promoció, el tècnic aclaria que
“he anat a veure molts partits

Cada any el mateix problema. O cada any
incrementat. Qui vol ser president? Complicat.
I els inconvenients augmenten amb la cotització i més tributs dels que s’han de fer càrrec els
clubs. Malgrat això, cal valorar la capacitat
d’assossiacionisme que hi ha en general. Tot i
les adversitats, la majoria de clubs tornen a carregar-se d’il.lusió
i, quan n’hi ha que encara no han pogut complir amb la temporada anterior, ja estan parlant amb jugadors i fitxant per la
propera. Es digne de destacar. I hi ha casos com el del Catalònia o el Santa Bàrbara on d’immediat s’ha resol la incògnita i
han aparegut relleus a la presidència. El secret, com en la majoria d’entitats en tots els esports, cada dia passa més per la implicació dels pares. Malgrat això, ens trobem amb casos com
el d’Horta on, després de molts anys amb tradició futbolística i
de ser un club capdavanter a la categoria, el seu futur apunta a
la desaparició. És la realitat. Les dues cares. La il.lusió, per uns,
i la decepció per uns altres que veuen com la feina de tants anys
no tindrà continuïtat.
en el darrer tram de la competició, entre ells del Tortosa.
Crec que ha d’haver respecte i
sí que és cert que jo vaig parlar amb el Tortosa setmanes
abans, però en cap cas s’havia

concretat res en cap aspecte.
Puc afirmar que no era entrenador del Tortosa amb l’antelació que s’ha dit. Això no és
cert”. A la foto, el cos tècnic i
el president.

LA JUNTA HA DIMITIT I NO HA SORTIT NINGÚ PER AGAFAR L’ENTITAT

FINS ARA JUGAVA

Perilla el futur del futbol a Horta

Oleguer entrenarà el Flix

La setmana vinent, la junta portarà ‘les claus del club’ a l’Ajuntament
Oleguer Baldomà era davanter del Flix fins la setmana. Ara, una vegada el tècnic
Rius va anunciar que no seguiria, el jugador seguirà al
club però serà com entrenador. Segons Oleguer, “un
repte molt gran però que em
fa molta il.lusió. Estic molt
identificat al Flix, club que
m’ha tractat sempre força
bé. Sé que no serà fàcil perquè a més venim de fer

grans resultats, jugant una
promoció. I Rius ha fet una
gran feina. No obstant, amb
l’ajuda dels que han estat els
meus companys, ho tirarem
endavant”. Mohedano, recuperat, ja jugarà la lliga vinent.

Torna
Després de la lesió,
Mohedano tornarà a jugar
amb el Flix la lliga vinent

A LA PLANA 16, AMB JOAQUIN CELMA, MÉS NOVETATS DEL MERCAT EBRENC

Pau Valmanya, a l’Amposta
Pau Valmanya (R Bítem) ha fitxat amb l’Amposta, així com Ivan Gonzalez (Jesús i Maria) i Isaac
Casanova, jugador que estava al Catalònia. Més
novetats a la plana 16. A la foto, Pau Valmanya
amb el president Jordi Pérez.

La continutitat del FC Horta sembla complicada. Segons el
fins ara president, Jordi Andrés, “la directiva i jo vam dimitir i
no ha sortit ningú i, tot i haver parlat amb joves, que semblava que podien tenir interés, i haver-los ofert col.laboració si ho
agafaven, han passat els dies i ningú s’ha manifestat. Per tant,
la setmana vinent, el dia 1 de juliol, entregarem la documentació a l’Ajuntament”. Sobre el futur, “hi ha temps fins el mes
d’agost, per a inscriure l’equip a la Quarta catalana, però la
veritat és que si no hi ha un canvi molt radical, les possibilitats que hi hagi futbol a Horta són un 99,9
% que no n’hi haurà”. Un club que va jugar cinc promocions d’ascens a Primera regional, una sent
campió i que porta camí de la desaparició. I possiblement no serà l’únic.

EL BATEA CAU A LA COPA, ALS PENALS, AL CAMP DE LA UE LOURDES (4-4)

Jordi Roca, nou tècnic del Batea
Jordi Roca, fins ara al Corbera, és el nou tècnic del Batea, en
el debut a Segona. Formarà tàndem amb Andreu Cano. L’equip
de la Terra Alta va caure diumenge de la Copa Catalunya, al
camp del Lourdes de Mollet on guanyava 1-4 al descans amb
gols d’Agustí (2), Vilanova i Xatet (gran gol). A la represa, els
campions ebrencs de Tercera van perdonar en diverses jugades
i el Lourdes, amb un arbitratge ‘intel.ligent’, va remuntar empatant a 4. Als penals, els locals van estar més encertats.
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JOAQUIN CELMA

Pulsacions de la setmana
*JESUS I MARIA, LLISTA DE BAIXES: Taranilla, Víctor Pujol, José Mari, Ivan, Samu, Jordi Roca i
Jusi. Pel que fa a fitxatges: Jesús Ferreres, que torna després de la seva etapa a la Rapitenca i
Camarles, Sabaté de l’Amposta, Adrià (Alcanar) i Raul Istoc de la Rapitenca. S’esperen encara 4
fitxatges més. Renovacions, segns el club: Albert, Borrull, Herrero, Ike, Raül Gonzalez, Mauri,
Sebas i Alberto Cuenca.
*RAPITENCA, AL RALENTÍ. És dels anys que els moviments més estan cotant; s'estan començant
les renovacions. Només hi ha una cosa segura, els tres fitxatges de la part tècnica German Inglés,
Vizcarro i Norbert, més la fisio Neus. Hi ha dos fitxatges gairebé lligats de la part de Castelló i interessa Pau Ripoll de l’Ascó. Entre les primeres baixes podrien ser Peque (ha nat a l’Ascó), Cristian
Ventura, Raul Istoc, Vilanova, Miguel Gasparin i José Luis Rosales. Potser s'incorpori el porter Selu.
*SEGUEIXEN ELS FITXATGES A L’AMPOSTA. Els jugadors que han fitxat aquesta setmana són
Ivan González (Jesús i Maria), i Pau Valmanya (R-Bitem). Interessa, entre altres, Jan (Ulldecona).
Albert Bel serà el segon entrenador d’Albert Company. Prové del futbol base de la Rapitenca.
Aquest càrrec se li va oferir a Subi, ex Roquetenc, que va decidir no incorporar-se.
*ULLDECONA, TANCANT PLANTILLA. Els primers fitxatges, David Blanco (Alcanar), Moha
(Tortosa), Fran Reolid i Toni Ondazabal (Catalònia) i estan pendents dos fitxatges. Un podria ser
Manu (Godall). Una de les novetats seria també la tornada de l'Oriol Grau.
*TORTOSA, SEGUEIXEN ELS MOVIMENTS. Les baixes, fins ara, són: Marsal, Gallego, Asín,
Amador, Moha, Arturo, Galera i els porters Figo i Centelles. Les primeres altes: Cristian Ventura i
el porter Gasparin (Rapitenca) i es podrien afegir Virgili i Cristino (Ascó), Cuéllar (VIlaseca), Jan
(Ulldecona) i el porter Ròdenas. El segon entrenador serà Àlex González que ja va estar amb Àngel
al Jesús i Maria.
*CAMARLES: gran transformació està tenint aquest equip amb els fitxatges d’Aitor i Robert
Cabrera (Ampolla), Victor Pujol (Jesús i Maria), Pau Monclús (Floresta) i Josep Vilanova (la Cava).
Falten només tres fitxatges i un d'ells és de la Rapitenca. Han renovat Teixidó, Edgar i Sergi Cid.
*EL BATEA COMENÇA EL SEU PROJECTE. Aquest club militarà per primera vegada a 2a catalana; arriba el seu nou entrenador Jordi Roca (Corbera), amb Andreu Cano. Ho fa després del gran
càsting amb Jordi Rojas, Carlos Blanch o Hilario. Tots tres van estar a l’agenda. Els fitxatges seran
4 màxim, un per línia. El primer potser Roger (Corbera).

Top secret
*BARRUFET, jugador de l'Amposta, té un preacord amb l’Ascó, de fa unes setmanes. Marc
Vernet té ofertes del Morell, Cambrils i Rapitenca. Cristo ha fitxat per un equip de la Primera
divisió Dominicana. Cuenca es parla que interessa al Tortosa i Ribera a l’Ulldecona
*GARCIA SANJUAN, que va ser mister de la Rapitenca, es va intentar fitxar novament però
finalment s’ha incorporat al Formentera de 3a divisió, després de la seva etapa a Finlàndia.
*GANDESA: primers fitxatges: Àlex Pedraza, de l’Ascó B, i Robert Cubells (Reddis).
*DANI FLUIXA serà el primer fitxatge de l’Aldeana, procedent de l’Ulldecona.
*CE PERELLO: els primer fitxatges podrien ser Enric Sentis del Ginestar i Arnau de Deltebre.
*GERARD MARSAL, jugador del Tortosa, ha fitxat amb la Riera, equip aquest en el que segueix
gran part del bloc de la passada temporada.
*JUGADORS SENSE EQUIP ENCARA: Nico, Becerra, Miguel Reverté, Marc Prades, jugador del
Roquetenc que podria fitxar pel Jesús Catalònia, i Xavi Anell, jugador de la Rapitenca, va dir
no a l'oferta del Tortosa. Pau Valmanya, jugador del Remolins-Bitem, té cinc ofertes. Ha acceptat la de l’Amposta.

Incertesa en diversos clubs
¿QUANTS EQUIPS DEL FUTBOL EBRENC DESAPAREIXERAN?. Fa unes setmanes encapçalava un article amb aquest titular, avui és una realitat. La propera temporada 4 equips poden quedar-se sense competició. Horta que porta
competint des de 1973 i que va fer cinc promocions a segona catalana (una
com a campió), Campredó que des de 1995 ha estat entre la tercera i quarta
catalana, Ginestar que des de 1979 va començar a la quarta catalana i va arribar a competir a Preferent i la Galera que ha tingut diferents períodes
1973/80, 93/2001 i 2010/2016. A la Galera només queden dos directius, un
d’ells l’exjugador Bernat. A Campredó, també només quedaven dues persones a la directiva, una l’ex-jugador i president Francesc Álvarez, amb 27 anys,
i Raul, amb 25, que porten 5 anys en el càrrec. 120 socis amb un preu lowcost de 30 euros a l'any i un pressupost de 15.000 euros. Si aquesta temporada poden desaparèixer equips a quarta catalana calculin que els següents
anys poden ser fins i tot de la tercera catalana. Almenys dues bones notícies:
la Fatarella i Masdenverge tornen a la competició.
LA PORTERA DEL PRESIDENT DEL TORTOSA FITXA ÀNGEL GARCIA. Quan
el Tortosa va fitxar a Dani Sereno vaig traure un article preguntant si no
havien entrenadors a les Terres de l'Ebre. Ara arriba un gran entrenador, una
gran persona, Àngel Garcia. Però a meua pregunta continua sent: ¿què no hi
ha entrenadors en aquestes terres? ¿Per què agrada més el de fora?.Tres candidats hi havien: Sergio Navarro, que per segon any no es va concretar, iDavid
‘Cuquet’, que va deixar el juvenil i el van sacrificar en el primer equip, i Àngel
Garcia que torna a entrenar a les nostres terres, ja va estar a l’Ampolla,
Gandesa, Roquetenc, Amposta i Jesús i Maria.
El Tortosa ha batut un rècord guines, va fer un comunicat divendres passat
per informar que la presentació del nou entrenador serà el dimarts 21i no van
dir el seu nom el seu nom. No recordo a cap club fer alguna cosa així. Potser
és posar més morbo, però la veritat és que tothom ho sap. Fins la portera del
seu president, don Arturo, i els veïns d'Angel Garcia, ho saben. Per tant, no
entenc perquè tant misteri.

El CD la Cava, planificant la pretemporada
* LA CAVA ja té confirmats dos partits, a casa. El 16 d'agost, dia de Sant Roc, Festa
Major, un combinat del Reus visitarà el Nou Camp. I el dimarts dia 23 d’agost, serà
el juvenil del Barça de divisió d'honor qui visitarà l’equip de Sergi Navarro. També està
invitat al Mariano Toha. La plantilla està pràcticament tancada a falta de dues renovacions, i el fitxatge gairebé segur de José Ramon de l’Ulldecona, que té moltes possibilitats. A més, hi ha un fitxatge tapat. Sergi Grau ha renovat.
Òscar Martin, secretari tècnic de la Cava i Sergi Navarro, el mister, van jugar junts a
la Cava i avui tornen a estar-ho.
*SANTI CASTILLEJO HA FET NETEJA A L’ASCÓ. Edu Vives, Miki Massana, Ivan
Montané, Ivan Cristino, Joel Coch, Ivan de Nova, Virgili i Asier Eizaguirre, són les primeres baixes, tres d'elles eren de jugadors titulars. Ja vaig dir fa unes setmanes que
Santi Castilejo faria neteja. David Silva ’Peke’, de la Rapitenca, ha fitxat amb l’Ascó.
Palau no continua com a director esportiu del club.

TERCERA CATALANA. L’ALCANAR ES REFORÇA MOLT
REMOLINS-BITEM JA TÉ ENTRENADOR. Després de les etapes de Miquel Bes, Sergi Navarro, Nacho i Dani Sereno, el Remolins-Bítem
comença un projecte nou amb el míster Parra, ex del Santa Bàrbara i Alcanar B. Bon entrenador i bona persona. L'inaudit del seu fitxatge
ha estat la rapidesa. Primera trobada, dissabte a les 18,30 a la Lira Ampostina. I es va batre un rècord: en tres hores es va tancar la contractació. Els altres candidats eren Dani Sereno i Guillermo Camarero, però aquest depenia d’estar a Segona catalana.
S. BARBARA, NOU PROJECTE. La neteja ha estat important: Gerard Curto, Puchero, De la Torre, Miquel, Lluís, Santi, Cardona, Oriol, Callau
i Saul, que deixa el futbol. Primer fitxatge: Millan del Deltebre. La idea és ajustar el pressupost, que sigui molt menor i fer un equip més
jove. Un dels fitxatges estrelles podria ser Marc Baiges, de l'Horta. Cantó serà el tècnic.
L’ALCANAR COMENÇA LA SEGONA ETAPA DE LES ESTRELLES. Aquest equip ho té clar: vol tornar a la segona catalana. D’entrada, ja
ha anunciat els primers fitxatges: Obi, Genís i Manel Sol (Remolins-Bítem), Sergio Ruiz (Camarles), De la torre, Puchero, Gerard Curto, Santi
(S. Bàrbara), Chillida (inactiu), Bort (Rapitenca juv), Rasvan (Canareu veterans) i Ángel Pincho (Càlig). De la passada temporada han renovat 9 jugadors, entre ells Edu Aguilar.
EL ROQUETENC ES VA PERFILANT. Vuit jugadors del filial passen al primer equip: Roger, Julve, Cristian, Dídac Cid, Albert Gallego, David
Pardo, Josep Marti i Robert Pujol, tres d’ells ja van jugar la passada temporada al primer equip. Està en interrogant (negociant-se) la seva
continuïtat d’Aleix Chavarria, Marc Prades i Gilabert. El primer fitxatge Marti Farreny, de l'Ebre Escola i el proper serà Camarero del Deltebre.
LA SÉNIA, SUPER EQUIPÀS. Va ser el tercer millor equip de la segona volta. Manté el bloc de la temporada passada, només una baixa la
de Chescu. Tindrà 4 altes, totes de gran nivell i els jugadors del juvenil Ivan Capitan, Miguel Fonollosa i Jordi que ja s'incorporaran al primer equip. La meta és l’ascens o quedar en les primeres places. El primer fitxatge estrella, David Callarisa, que encara que és de La Sénia
mai havia jugat al primer equip i havia militat a La Cava, Amposta i la Rapitenca. Els altres fitxatges estel.lars són: Joan Zaragoza, màxim
golejador del Godall i torna al seu poble natal. I Labernia, que també estava al Godall.

JAVI ASÍN, LA NÚVIA MÉS DESITJADA
Tots els anys hi ha algun jugador
molt cotitzat i aquest estiu, a Javi Asín,
el pretenen Ulldecona, Camarles i
Gandesa. Javi, en un any, ha canviat la
seva vida, primer casament i al setembre serà pare. Que aquesta temporada
segueixi jugant a futbol, hi ha un 50%
de possibilitats.
LA FEDERACIÓ APOSTA PEL FUTBOL 7. Vaig parlar
amb Joaquin del Pino i em va convèncer: és bo que el
futbol dels més petits estigui regit per la Federació. Té
mes pros que contres. Quatre equips es van interessar i
actualment hi ha gairebé 15 que estarien interessats a
estar a la federació, també amb els més petits. Les úniques comarques que, en aquestes categories de base,
no estan a la federació són les nostres i, a més, els campions podrien estar en les preferents. Per tot, la propera temporada, el futtol 7 s'integrarà a la Federació en
categoria benjamins i en prebenjamí. De moment hi ha
dubtes de quan s’iniciarà.
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EL ‘CHOLO’ SIMEONE EBRENC
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«El secret per a un equip és que cregui amb la
feina que fa, amb ell mateix»

XX

By: Joaquin Celma

AVUI: SERGI NAVARRO, ENTRENADOR DEL CD LA CAVA
Tot un personatge, un
gran entrenador. Anys
enrera, el van cessar a la
Cava i això el va fer més
fort, després va ser
segon de Xavi Cid al
Tortosa i en les tres últimes temporades ha tret
petroli al RemolinsBítem i a l’Ulldecona.
Ara torna a casa, al CD
la Cava. Guanyador nat,
va de cara i sap traure
tot el suc als seus jugadors. La família Navarro
té ADN blanciblau. A la
foto, la presentació del
nou cos tècnic del CD la
Cava, amb Aleix, Sergi
Navarro, Òscar i el president Agustí Rius.
Pregunta: Per què vas
acceptar l’oferta de la
Cava?.
Resposta: Perquè crec
que aquest any es
poden fer coses interessants, hi ha una il·lusió
que s'ha d'aprofitar, en
tots els aspectes. Em va
agradar molt la forma i
el que em van proposar i
ens vam entendre ràpidament. També crec que
l'univers m'ha marcat
aquest camí i que és el
moment. La Cava és el
meu poble i el club del
meu cor. Sense pressa,
treballarem al màxim
perquè la gran afició que
té pugui estar satisfeta
del nostre treball. L’afició
de la Cava és molt sentida, té molt sentiment.
També és molt exigent,
però, a la vegada, agraida si veu que el jugador
es buida al camp.
M’agradaria que es
recuperés aquest sentiment i, d’entrada, veig
il.lusió perquè així sigui,
sempre recordant la
molt bona feina que ha
fet Guillermo els darrers
anys.
P: També es va interessar el Tortosa?.
R: És cert que van haverhi converses, però tot va
quedar amb això. Agraït
de que el Tortosa va
poder pensar amb mi.
La veritat és que, en
aquell moment, penso
que el Tortosa no sabia
exactament el que volia,
que no tenia claredat del
que havia de fer. I per
això només van existir
converses, no va haverhi un pas avant ferm per
parlar-ne seriament.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?
R: El meu pare, Jesús, va

jugar molts anys a la
Cava a Tercera divisió. I
va acabar al Santa
Bàrbara, amb 36 anys.
Era molt fort i amb gran
caràcter, de l’època de
Juanito quan la Cava fou
equip capdavanter a la
Tercera divisió. Ell sempre m’ha transmès
aquest caràcter. I he
après molt d’ell, dels
seus grans consells.
P: Els Navarro, una gran
família futbolera?.
R: Sí, crec que de la
Cava som l'única família
amb quatre generacions. Joaquín Tomàs, el
meu avi, que procedia
de la Sénia, va ser president. El meu pare, el
meu fill Aaron i jo hem
estat jugadors. I, en el
meu cas, també entrenador.
P: La passió de la vida?
R: El negoci familiar,
amb la meua germana,
Núria, lluitant per tirar-lo
avant, també són generacions donant-li continuitat, amb la meua
mare, que, com la meua
germana, és una gran
persona, molt lluitadora,
sempre recolzant amb el
faci falta. Així mateix,
m’apassiona estar amb
la família, donar molts
petons a la meva petita
Paula, i a la meua parella, Sílvia, que és sensacional i que em fa costat
amb tot. Veure créixer el
meu fill Aaron, que juga
a futbol i del que estic
molt orgullós. Gran persona i que té també els
valors que em van
ensenyar a mi.
P: El teu lema de la vida?
R: Constància, esforç,
sacrifici i creure en tu
mateix.
P: Què t’agraden,
morenes o rosses?
R: Totes les que estiguin
bones, però per a mi sol
hi ha una dona: Sílvia,
no la canvio per cap.
P: Els homes només parlem de futbol, dones i
cotxes?.
R: Estem criats així, les
converses d'homes són
més avorrides, més pervisibles. A mi m'agrada
una conversa de dones i
amb dones. Són més
divertides, més variades.
Els homes som més
caçadors, més primitius.
P: Si haguessis de definir
que significa futbol, què
diries?.
R: Un esport molt bonic,

apassionant, que mou el
món per sentiments
però que està perdent la
seua puresa amb massa
interessos publicitaris. És
com un circ.
P: Els aficionats saben de
futbol?.
R: Quan ets entrenador
ho veus més, perquè
estàs dins i saps el que
realment passa. Des de
fora, tothom opina
sense saber el que succeeix en un vestidor desconeixent el perquè es
prenen segons quines
decisions.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Què és com la vida. A
més, he pogut conèixer
a molta gent, aprendre
molt d'aquesta gent i,
com a la vida, apendre
dels errors que comets.
P: En quins equips vas
jugar?.
R: Em vaig formar al futbol base de la Cava,
debutant al primer equip
amb 17 anys amb
Garcia Ramos. Després
vaig jugar a l’Ampolla,
Alcanar, la Cava, Sant
Jaume,
Deltebre
i
Ametlla de Mar on em
vaig retirar amb 35 anys.
On vaig jugar més va ser
a La Cava, nou temporades. Recordo grans
jugadors en aquest
equip Palanca, Parejo,
Banyeres,
Maura,
Caballé... També recordo temporades en què
tots els jugadors érem
de la Cava, amb Òscar
Martin, Aleix, Berkamg,
Flecha, Pier, el porter
Tomàs...equips de sentiment cavero 100%.

P: Com eres com a jugador?.
R: No era molt bo tècnicament, però era fort i
molt dur, amb caràcter,
amb moltes ganes, a
l’estil Puyol, salvant les
distàncies.
P: La teua primera experiència a la Cava com a
tècnic no va anar bé?.
R: També era més jove,
més inexpert i la Cava,
com he dit, és un club
molt exigent. A més,
podien haver-hi altres
interessos personals i
això ho va confondre
tot. Però em va servir
per apendre molt. I ara
la vida em dóna una
segona oportunitat que
afronto amb molta il.luisió.
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: Perquè no volia desvincular-me totalmentdel futbol i vaig pensar
que l'única manera d'estar-hi relacionat era
entrenant.
P: Diuen que apretes
molt als jugadors. N’hi
ha que es queixen
d’això. Com ho veus?.
R: Molts jugadors són
uns mimats i creuen que
sense entrenar al màxim
poden competir i això
no és així. Hi ha jugadors que es creuen intocables, i el secret d’aquestes
categories
regionals està en treballar molt. Els que es queixen és que no els hi
agrada el sacrifici i treballar al màxim. Són pocs
perquè aquests no
poden estar a l’equip
que jo entreno.

P: On està l’èxit de les
temporades al R Bítem i
aquesta a l’Ulldecona?.
R: Treball, treball i treball. I disciplina, dins i
fora del camp. Equips
físicament molt preparats i molt d’esforç i
entrega en cada minut
de l’entrenament i, lògicament, dels partits.
Enguany no ha hagut
cap lesió muscular i això
reflecteix que la feina ha
estat ben feta. Penso
que, si a més d'estar ben
preparat físicament, saps
jugar a futbol, això és el
màxim per a un equip.
Però el més important és
creure que cada dia pots
millorar i que pots ferho. Que l’equip cregui
amb el cos tècnic i
aquest amb els jugadors.
P: La pressió dels resultats...
R: La pressió ha d'existir
si ets competitiu, no pot
agradar perdre a ningú.
P: El dia més trist d’un
entrenador?.
R: Doncs el dia que els
jugadors deixen de creure amb tu.
P: Fan el llit els jugadors?.
R: Que si fan el llit??
T'asseguro que si,
quants casos vols que
t'expliqui...?.
P: Què dius els dimarts
després d’un partit?.
R: 10 minuts de xerrada,
d’autocrítica i a tornar a
treballar. Diumenge hi
ha un altre partit.
P: El sexe està prohibit
abans d’un partit?.
R: No home no. Cap
problema, sempre que
sigui de forma relaxada.

A més, amb el que a
segons qui li pot costar
trobar el moment fer
tenir-ne, com per anar
fent prohibicions sobre
aquest tema...si es fa bé,
al jugador el pot alliberar
i estar millor.
P: Serveix de res cessar
un entrenador?.
R: En ocasions, sí que
pot servir. Però, normalment, l’equip que té dificultats deportives o anímiques, aquestes tornen, malgrat que canvies d’entrenador. No
obstant, ja sé sap que
canviar a un és molt més
fàcil. Hi ha jugadors que
saben fer-ho molt bé,
creant disconformitats
perquè l’entrenador no
estigui còmode i s’hagi
de pendre una decisió.
Però aquesta mena de
jugadors són els clàssics
que no troben encertat a
cap entrenador que tinguin. O sigui, es cessa
un entrenador i, amb
poc temps, tampoc els
agrada el nou. I així succesivament. Per tant,
t’has d’apartar d’aquesta mena de jugadors i
buscar tenir els més
identificats amb tu i amb
un col.lectiu. Quan més
encertes amb les persones que fitxes, millors
resultats pots trobar.
P: La soletat de l’entrenador?.
R: Quan perds o els
resultats no surten estàs
només amb el teu grup
de treball, però també hi
ha algun jugador que et
dóna suport, no tots són
iguals. En aquest sentit,
he de destacar a Aleix i
Òscar que són indispensables per a mi, estan al
meu costat en el cos tècnics. Tan a nivell personal com esportiu, són
vitals en tot, fent una
gran labor.
P: Quina és la teua filosofica de joc?.
R: La filosofia és per als
filòsofs....
P: Hi ha qui diu que els
teus equips no juguen a
res. Què en penses?.
R: Ja hem comentat que
de futbol tothom n’opina. I totes les opinions
són
respectables.
D’entrada, busco ser
pràctic i que el meu
equip sigui coherent
amb les seues possibilitats, adaptant-se a cada
situació de joc. I, sobre
tot, que jugui amb molta

By: Joaquin Celma
intensitat i no deixe de
creure en ell mateix. És
el secret, amb molt de
treball. De moment, els
resultats han acompanyat. ¿Potser és que no
ho fem malament?. El
que realment costa al
futbol és valorar els
mèrits d’un altre. Però
d’això t’has d’aillar i
seguir treballant creient
amb el que fas i el que
transmets.
P: Consell per a un futur
entrenador.
R: Buff...jo no sóc ningú
per donar consells.
P: I per als de futbol
base?.
R: Aquí sí que diré que
són els que més coneixements deuen tenir, si
la base no té bons fonaments, és complicat que
pugui progressar. També
els diria que es deixen de
teles i que utilitzin el sentit comú, anant sempre
de cara en tot.
P: Quan un entrenador
veu que la plantilla no
està amb ell?.
R: Es nota. El tècnic que
cregui que tot el vestidor
està amb ell s’equivoca.
L’important és detectarho. I si pots, pendre
decisions. I si no pots,
has de fer un pas al costat. Ho has de deixar.
P: La teua victòria més
important?.
R: El neixement dels
meus dos fills.
P: Què opines de
Chimeno?.
R: Un exemple de superació. Per a mi, per tot, el
millor jugador del nostre
futbol enguany, als 37
anys ha estat el màxim
golejador de la categoria
amb 32 gols i tot gràcies
al seu treball. I un 10
com a persona, fidel i
entregat. En aquest
mateix sentit, m’agradaria destacar la implicació
de José Ramon Vidal, tot
un líder i un jugador
experimentat que transmet el seu lideratge a la
resta de companys.

PROPER:

ÀNGEL GARCIA
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VIRGILI NO CONTINUA I PROBABLEMENT ANIRÀ AL CD TORTOSA

Més fitxatges del FC Ascó
El club i el nou entrenador
Santi Castillejo segueixen treballant en la confecció de la
nova plantilla, i després de
l'arribada del davanter Jordi
Martí (Formentera), tres
noves cares s'afegeixen al
nou projecte asconenc. Així
doncs, les tres cares noves
són les següents: Ricard de
Antonio "Riki". Lateral dret
de 24 anys procedent del
Reus i que havia jugat també
al Reddis i al Vilafranca.
Patricio Álvarez "Pato".
Defensa de 20 anys procedent del Morell, ha jugat en
les categories inferiors de
Reus i Nàstic. David Silva
"Peke". Migcampista de 24
procedent de la Rapitenca
Tot i la joventut de tots tres,

compten amb sobrada experiència per aportar a l'equip
en la seva cinquena temporada a Tercera Divisió.
Virgili

no

continua

D'altra banda, finalment el
davanter Albert Virgili (a la
foto) no seguirà a les files del
conjunt asconenc. Virgili ha
completat tres temporades al
conjunt asconenc a les ordres
de Miguel Rubio. En aquestes
tres temporades a Tercera
Divisió, ha estat convocat un
total de 95 partits, dels quals
n'ha jugat 94 i 82 com a titular, disputant un total de
7324 minuts amb la samarreta verda. En tot aquest temps,
ha acumulat 17 targetes gro-

gues, una única vermella i un
total de 33 gols, que el situen
com el màxim golejador
històric del FC Ascó des de la
seva fundació l'any 2010.

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2016

DE L’HANDBOL AMPOSTA JUVENIL I EL CE TORTOSA INFANTIL

Gálvez i Subirats, a la selecció catalana
La FCH ha convocat a
Gemma
Gálvez
del
C.H.Amposta, per formar
part de la Selecció Catalana
Juvenil que participarà a la
GRANOLLERS CUP del 29 de
juny al 2 de juliol. Un dels
tornejos mes importants que
es fan d'handbol, on participen equips de tot el mon.
Així mateix, Maria Subirats
Múria de 13 anys, portera de
l'equip infantil femení del
Centre d'Esports Tortosa,
també ha estat seleccionada
com a una de les 16 jugadores que formaran part de la Selecció Catalana, en aquest cas en l’Infantil Femenina a la Granollers
Cup '16.

46 QUILÒMETRES

Gibello, president de la Penya Valencianista
El tortosí Alejandro Gibello va ser nombrat el passat dijous
16 de Juny nou President de la Penya Valencianiste
“Robert” de Tortosa i les Terres de l’Ebre.
Gibello, de 34 anys, agafa el relleu del torrentí però afincat
a Tortosa durant molts anys, Paco Carratala.
Gibello es conegut pel seu Valencianisme desde ben petit i
durant la Asemblea general de socis va mostrar amb emoció que ocupar aquest càrrec era un motiu d’orgull, d’alegria i també de molta responsabilitat. El nou President va agraïr la tasca feta durant aquests anys
al President sortint i va prometre “transparència, fidelitat al València CF i respecte a la propietat de
l’entitat, a l’Agrupació de Penyes, a tots els aficionats i sobretot a tots als socis”.

PATINATGE ARTÍSTIC. DEL CLUB PATÍ L’ALDEA

Nocturna Fredes-Pauls
El cap de setmana passat va tenir lloc la 20ena
edició de la Fredes-Pauls, organitzada per la
UEC Tortosa, amb més de 600 participants. En
categoria masculina, el guanyador fou Daniel
Colom (Benicarló), seguit de Ramon Curto (la
Sénia) i Felip Adell (Mas de Barberans). En la
femenina, Estefània Barreda (Morella) es va
imposar, per davant de Mireia Juan (Ulldecona)
i Gemma Puertas (Tortosa).
Foto: Facebook Mauro Ortiz.

REM

NATACIÓ. A LA SÉNIA

Núria Gas, a l’estatal

Campionat de Catalunya

Trobada Intercomarcal

Aquest cap de setmana s’ha celebrat
el Campionat de
Catalunya Sènior a
les instal·lacions
del C.P. A. Mollet.
El campionat, classificatori
pel
Campionat
d’Espanya
va
comptar amb la
participació de 48
patinadors i patinadores de les
diferents territorials,
(30
de
Barcelona, 7 de
Tarragona, 8 de
Girona i 3 de
Lleida), repartits en
les diferents modalitats de lliure
femení , lliure masculí i parelles.
Les patinadores de
la nostra territorial
han quedat classificades de la següent manera: 7ª Nuria Gas Cugat del CP
L’Aldea,12ª Laura Armenteros Sánchez del Reus Deportiu, ,
16ª Gisela Bargalló Solé del Reus Deportiu, 18ª Anais Mercadé
Leon del Cp Calafell,, 21ª Natalia Medina Gil del Cp Valls i 25ª
Judith Font Domènech Del Reus Deportiu. D’aquesta forma,
Núria Gas ha quedat classificada per a l’Estatal.

El passat cap de setmana del 11 i 12 de juny es va dur a terme
el Campionat de Catalunya de Rem en la seva modalitat de
banc mòbil a Banyoles. Un total de 527 esportistes de totes les
categories es van donar cita a l’estany. El club Natació Banyoles
es va proclamar Campió de Catalunya per clubs seguit del Reial
Club Nàutic de Tarragona, del Club Rem Tortosa i del Club
Nàutic Amposta. Com a resultats del CN Amposta, cal destacar els següents: Medalles d’or, Albert Barrera, Alex Paga, Oriol
Mateo i Xavi Royo en 4x juvenil; Nuria Puig en skiff juvenil;
Nuria Puig, Damaris Beltri en 2x juvenil; Albert Barrera, Alex
Paga, Oriol Mateo i Xavi Royo en 4- juvenil; Nuria Puig,
Victoria Cid, Aina Cid, Iris Castell en 4x sènior
Medalles de plata; A. Delgado, Nico V., E Jornet, A. Rangel en
4x aleví M; P. Porres, M. Gálvez, Nicolas O, E. Vilar en 4x
infantil M, J.Paz, P. Princep, P. Gilabert, Q. Valls en 4x cadet M;
J.Paz, P. Princep, P. Gilabert, Q. Valls, J. Minerva, J. Cercos, J.
Subirats, P. Rallo, timoner P. Obalat, en 8 x cadet M; N. Puig,
D. Beltri en 2- juvenil F; I.Castell, V. Cid en 2- sènior F;
I.Castell, V. Cid en 2x sènior F; A. Cid, V. Cid, I. Castell, N. Puig,
D. Beltri, N. Casanova, P. Arques, L. Roso, timoner N. Matin en
8+ sènior F; D. Vilar, R. Pallares, E. Arasa, L. Marti, M. Tolda,
D. Reverte, B. Fernàndez, L. Bonfill, timoner Claudia en 8x
veterans M.

Aquest dissabte, a la Sénia, hi haurà una Trobada intercomarcal
de natació des de babys, prebenjamins, banjamins, alevins,
infantils i cadet. A partir de les 11 h.
Les inscripcions estan obertes al Complex Esportiu Seniaesport
fins al mateix dissabte, a les 10,30 h.
La trobada està organitzada pel Club Natació la Sénia.
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (4)

FC GODALL
R

T

JUGADOR

4
3 Joan Zaragoza
7
1 Manu Fernandez
20
1 Xavi Pastor
28
4 Joan Labèrnia
66
2 Àlex Ramos
84
1 Jordi Sancho
85
2 Kevin Moreno
95
1 Sergi Solà
100
1 Òscar Masdeu
109 13 Robert Altadill
112
1 Rafel Moreso
125
1 Xavi Platero
126
1 Edu Albiol
130
1 Jordi Porres
135
3 Carlos Querol
136
1 Marc Barrachina

P.
86
73
54
48
28
23
22
20
18
15
15
11
11
11
10
10

PJ

CF BATEA
14/15

G.

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

32 9
29 1
29
28
29 2
11 1
8
12 1
14 5
1
8
18
27
23 1
13
6
6

JUGADOR
Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Àlex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Miguel Cana
Joan Labèrnia
Carlos Querol
Jaume Lletí
Marc Lleixà
Robert Altadill
Aleix Royo
Brian Prats
Jordi Sanz

P
84
73
69
51
50
26
19
16
15
13
12
9
9
8
6
2

G.

PJ

34
31 19
29 2
33
25 19
25 2
18 9
6
1
27 4
23 2
27 1
24 5
10
7
5
1
3
27 2

JUGADOR

P

PJ

8 3 Agusti Fornos
12 1 Àlex Almestoy
16 3 Jordi Vilanova
49 9 Enric Suñer
87 16 Miquel Adria
108 4 Joan Aubanell
109 12 Kiko
115 2 Eloi Almestoy
129 5 Adrià Suñer
164 2 David Bes
237 5 Aleix Muñoz
238 1 Alejandro Prats
278 1 Gerard Garcia
298 9 Eloi Gavaldà
299 2 Oriol Altaba
315 4 Didac Gil

88
78
74
46
36
31
31
30
27
20
11
11
7
5
5
4

34
34
29
22
30
32
32
29
27
25
33
10
19
1
4

R

T

2
5
60
69
79
86
162
170
198
234
235
244
275
291
296
325

T
2
2
12
3
1
10
4
2
2
14
2
2
11
1
1
2

JUGADOR
Jaume Esteve
Yuri
Joan Porta
Oleguer
Dani Hernandez
Andreu Carranza
Albert Saltor
Llorenç Peral
Raul Carrasco
Joan Mani
Gio
Edu Usall
Andreu Peral
Dani Misut
Juanjo Ferrís
Dani Martinez

P.
131
95
43
40
38
37
21
20
16
12
12
11
8
7
6
4

PJ

G.

28 3
28 3
30 12
24 8
34 4
20 8
16 2
19 4
3
5
12 3
12 10
17
11
32 1
-3

14/15

61
2
8
11
1

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

1
1
6
8
1
4
2
2

JUGADOR
Kiko
Agustí Fornós
Jordi Vilanova
Eloi Almestoy
Miquel Adrià
Enric Suñer
Cristian Vallés
Abel Maijo
Joan Aubanell
Aleix Muñoz
Adrià Suñer
Jordi Calvo
Enric Amado
Joan Galende
Arnau Cugat
Jorge

P
97
71
68
61
37
29
27
27
27
11
9
9
8
4
4
2

PJ

G.

34 2
33 37
30 4
32
32 2
27 8
29 10
20
3
22 1
28 2
5
3
6
11
7
13

UE ALDEANA

JE FLIX
R

G.

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

JUGADOR
Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Raul Carrasco
Joan Mani
Andreu Peral
Joan Porta
Andreu Carranza
Edu Usall
Oleguer
Joel Calvillo
Albert Saltor
Gio
Abel Tarragó
Jordi Llorens
Pol Vega

P

PJ

112
93
45
40
37
34
23
19
19
17
16
12
11
8
8
8

26
30
28
31
19
22
24
27
13
24
22
16
7
31
30
2

G.
7
12
3
5
1
11
1
14
4
4

1

R

T

30
45
46
57
63
76
77
96
138
158
159
182
220
230
248
259

1
2
2
2
5
1
4
2
1
1
1
1
1
1
4
1

JUGADOR
Didac Rius
Josep Uliaque
Sergi Auré
Josep Reverté
Fran Corella
Robert López
David Moya
Àlex Alegre
Pau Sánchez
Ignasi Rosales
Àngel Hernandez
Sergi Ventura
Marc Garcia
Ferran Monllau
Adrià Sanchez
Albert Alegre

P
61
51
51
45
42
38
38
35
26
21
21
18
13
12
10
9

PJ

G.

28 8
23 6
26
27 3
28
15 13
24 2
25 17
20
11 6
30 2
10 5
18 10
11 2
21 2
15 3

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

JUGADOR

P

Fran Corella
Joel Rios
Albert Monforte
David Moya
Moha
Salva Gómez
Sergi Auré
Josep Reverté
Joan Rallo
Ignasi Cugat
Adrià Sánchez
Òscar Insa
Josep Uliaque
Lluc Pepiol
Aleix Calvet
Floren Alegre

70
56
42
42
41
27
24
22
18
17
14
14
9
8
6
5

PJ

G.

30 1
30 5
24 11
24 6
19
28 22
29
26 3
10 4
16 1
29 3
19 7
12
9
6
1

* 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.
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Anàlisi de 32 equips ebrencs (5)

SCER L’AMETLLA DE MAR

CF S BÀRBARA
R

T

14
17
65
64
85
104
112
175
190
191
204
215
228
241
242
240

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

JUGADOR
Josep De la Torre
Gerard Curto
Jordi Roda
Toni Calafat
Saul Lopez
Andreu Queralt
Toni Domingo
Edgar Esbrí
Dani Porcar
Xavier Arasa
Ximo Martí
José M. Pio
Miguel Angel Vera
Luis Domènench
Santi Sancho
Xavi Cardona

P
77
74
41
41
37
33
31
19
17
17
15
14
12
11
11
11

PJ

G.

31 24
34 6
33 6
25 13
27 11
23
31 1
15 6
19 5
21 1
19 3
23
11 2
14
15 6
2
6

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

JUGADOR
Carlos Gilabert
Nico Aguiar
Josep De la Torre
Adelasiz
Jordi Roda
José Mulet
Francesc Millan
Raul Gisbert
Agusti Marti
Dani Porcar
Edgar Esbri
José M. Pio
Lluís Domènech
Joan Abella
Joan Canalda
Cristian Fosh

P

PJ

G.

R

T

JUGADOR

36 4 Xavi Callau
53 3 Edgar Pasto
82 1 Sergi Callau
94 3 Pepe
99 4 Rullo
100 8 Sergi Brull
103 8 Manel Llambrich
110 2 Igors
124 6 Robert
130 5 Àngel Balfegó
133 1 Froi
173 1 Albert Faura
184 4 Gerard C.
185 3 Ruben B.
200 11 Ivan Romeu
219 5 David Morillo

33 13
28 34
28 16
23 1
24
16 4
17 2
10
1
3
1
14 1
30
10
1
11

94
79
66
42
31
21
13
13
11
11
11
9
7
5
5
4

P

PJ

57
46
37
35
34
34
33
31
28
27
26
19
17
17
15
13

24
27
19
22
18
25
21
14
22
30
26
6
17
9
17
4

CE PERELLÓ
R

T

JUGADOR

P

7
9
13
54
101
125
166
180
188
189
202
203
214
269
282
305

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

Xixo
Narcís Franch
Magí Andreu
Eric Barberà
Àlex Gonzalez
Dani Robles
Àlex Pedrosa
David Flox
Marc Andreu
Jorge Donoso
Eric Brull
Didac Subirats
Arnau Pedreny
Jordi Gilabert
Marc Toledo
Sergi Segarra

91
84
77
46
34
28
20
18
17
17
15
15
14
8
7
5

PJ

G.

34 10
21 7
29 19
25 3
16 4
13 6
16 7
24 2
31
30 2
21 1
11 2
17 5
24 2
25 1
6

G.
2
9
8
13

6
3
1
9
1

3

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

JUGADOR

P

PJ

Ruben Bonachi
Avram
Gerard
Pepe
Robert
Dani Jerez
Sam Figueras
Andrei Vasilica
Sergi Brull
Sergi Garcia
David López
Sergi Quintana
Jaume Gregori
David Arteso
Mamadou
Ivan Romeu

71
67
46
45
44
39
30
23
23
17
13
11
10
9
8
7

31
24
25
25
26
23
18
21
29
24
18
12
1
1
11
8

G.

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

JUGADOR
Vicent Brull
David Pena
Magí Andreu
Marc Andreu
Jordi Mohedano
Robert Sanchez
David Flox
Marc Marti
Ramon Grau
Jordi Gilabert
Cristian Carranza
Carlos Pallarés
Arnau Pallarés
Sergi Segarra
Eric Brull
Oriol Cid

P
81
72
66
38
36
29
16
12
12
10
9
8
7
3
1
1

PJ

G.

26 1
30
33 19
32
17 6
22 2
29 3
6
1
21 4
24
3
2
3
25 3
5
17
--

R

T

33 12
43
1
44
1
47
2
68
4
74
2
147
1
148
1
161
3
177 11
178
4
197
1
205
4
206
2
233
4
244
1

JUGADOR
Marc Alegre
Marc Prades
Maikel Fernandez
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Cristian Diaz
Alfons Povill
Carlos Gilabert
Xavi Bautista
Josep Otero
Jordi Valls
Ivan Martin
Marc Curto
Roger Garcia
Ramon Castells
Gerard Reyes

P
60
53
52
50
40
39
23
23
21
19
19
16
15
15
12
10

PJ

G.

21 8
22 17
34 2
30 1
20 12
19 4
23
18 5
18 10
25 2
13
19
25 3
10
21 2
5

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

JUGADOR

P

Cristian Diaz
Marc Alegre
Aleix Chavarria
Ivan Arasa
Llorenç Castell
David Cid
Josep Otero
Sthefane
Jordi Valls
Robert Pujol
Ramon Castells
Ferran Forné
Gerard Amaré
Albert Gordo
Jesús Barberà
Xavi Lucero

65
52
45
36
36
35
34
32
25
23
19
18
14
13
13
13

* 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.

PJ

G.

28 15
17 11
33 3
22 4
13 3
26 2
30
19 1
27 1
19
27 2
21 5
4
5
16 9
20
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Coca de Sant Joan

INGREDIENTS (PER A FER UNA COCA DE MIG QUILO):
• 300 grams de farina de força
• 2 ous
• 45 grams de sucre
• 30 grans de mantega
• 7 grams de sal
• 60 grams d'aigua
• 50 grams de llevat
• vainilla
• canyella
• llimona

PREPARACIÓ:
• Farem la pasta barrejant la farina, els ous, el sucre, la sal,
uns 10 grams de mantega i el llevat. Es barreja a poc a poc
i s'afegeix la resta de mantega en dues vegades. És una ma-

nera més fàcil i ràpida de fer la pasta. Quan no ja s'enganxi
a les mans es deixa reposar 30 minuts.
• Per saber si la pasta està a punt, n'agafarem un trosset i si
quan l'estirem no es trenca, vol dir que la pasta està llesta.
• Treballarem la pasta fins que sigui al punt i s'hi dóna una
forma una mica allargada per facilitar el procés d'estirar-la,
que vindrà després. Ara l'hem de tapar amb un drap humit
i la deixem reposar 30 minuts més, per ajudar la pasta a estirar-se bé sense que s'arronsi.
• Passat el temps estirem la pasta amb un corró. La coca ha
de fer uns 55 centímetres de llargada per 15 d'amplada. Es
pinta amb ou. Es deixa fermentar fins que dobli el volum.
Això vol dir que haurà de reposar tota la nit. L'endemà es
torna a pintar amb ou, s'hi col·loca el guarniment (fruita
confitada, pinyons...) i sucre al damunt. I s'enforna a una
temperatura de 220°, entre tretze minuts i quinze.
Bona Revetlla!!!!!

22

diarimés
ebre

serveis

20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Us sentireu plens de poder i de força. Irradiareu
magnetismes allà per on passeu, però preferireu aïllar-vos o retirar-vos a un lloc solitari, ja
que necessiteu meditar.

Avui estareu molt actius, però els vostres
actes seran massa impulsius. Haureu d’evitar
les despeses excessives, ja que us vindrà
ganes d’anar de compres.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

31º 17°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Ha entrat la Lluna al vostre signe, això us
posarà més en contacte amb les vostre emocions, i seguireu més els vostres impulsos i instints. Serà un dia molt actiu.

La influència de la Lluna transitant pel vostre
signe oposat us farà posar de mal humor i això
us provocarà conflictes amb els altres, sobretot
amb la parella.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui els vostres actes i despeses aniran dirigits
a alimentar la vostra satisfacció, sobretot la física,
eviteu les despeses excessives. Possible conflicte
amb alguna amistat.

Avui serà un dia en què compartireu activitats
amb d’altra gent. Hi haurà algun misteri o
secret que voldreu resoldre. Període de moltes transformacions.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Estareu molt actius i amb ganes de fer les
coses i sobretot voldreu relacionar-vos amb la
gent i els amics, però us faltarà una mica de
tacte. Eviteu les compres compulsives.

Un serà un bon dia en àmbit professional;
per als que no tinguin feina, avui la podran
trobar. Dia positiu envers els fills o la mainada en general. Estareu molt creatius.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

La influència de la Lluna us farà estar neguitosos, i us provocarà alts i baixos emocionals; d’altra banda, avui serà un bon dia en els
següents àmbits: fills i mainada.

Avui la influència de la Lluna us posarà dels nervis trastocarà els vostre estat anímic, cosa
que us provocarà mal humor, i farà difícil als
altres aguantar-vos.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Avui tindreu ganes de fugir de les vostres responsabilitats i voldríeu que la gent us deixés tranquils, us agradaria anar a un lloc solitari, on ningú
ni res us molesti.

Us sentireu plens de força i amb ganes de fer
coses. La vostra manera de fer serà molt directe. Però eviteu ser massa directes amb la gent,
procureu tenir més tacte.

TARDA

SOL

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en conjunt, amb alguns núvols d'evolució diürna a punts del
Pirineu i del Prepirineu durant la tarda. Malgrat això, a l'inici i al final de la jornada hi
haurà intervals de núvols baixos al litoral sud i a la Costa Brava.
Precipitacions
No s'esperen precipitacions.
Temperatures
La temperatura mínima serà similar. Oscil·larà entre 10 i 15 ºC al Pirineu, entre 12 i 17
ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 14 i 19 ºC al prelitoral, i entre 16 i 21 ºC
al litoral. La màxima experimentarà un ascens lleuger al litoral i prelitoral nord i serà
semblant o pujarà lleugerament a la resta del territori. Se situarà entre 26 i 31 ºC al
Pirineu i al litoral sud i central, entre 31 i 36 ºC a la depressió Central, al Prepirineu occidental i a l'extrem nord-est, i entre 28 i 33 ºC a la resta del país.
Visibilitat
Visibilitat bona o excel·lent, amb alguna boirina a punts del litoral a punts del litoral,
sobretot als dos extrems.
Vent
Vent fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i de nou al final del dia, amb predomini del component sud al litoral sud i del terral fluix a la resta del sector; a més, a
l'interior hi haurà nombroses estones de vent en calma. La resta de la jornada bufarà
vent de component sud entre fluix i moderat arreu, amb alguns cops forts al litoral
nord.

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

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

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

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

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

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

classificats

www.mesebre.cat

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

SERVEISÑ

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

www.maisol.com

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

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

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

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

E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA MANAGER
Empresa industrial de Tortosa con plan de
transformación del canal online precisa
responsable e-commerce. Tareas: Web
(subida y mantenimiento de productos),
Blog (publicación periódica de artículos),
Youtube (creación de videos promocionales/tutoriales). Así mismo colaborará en la
transformación digital de la empresa.
Interesados contactar a través de:
empleoherraiz@gmail.com
o Infojobs: https://goo.gl/Pzb7hc
COL·LEGI D’ADVOCATS
DE TORTOSA
Es busca persona per
desenvolupar tasques
administratives en oficina situada a la zona de
Tortosa. Es valorarà titulació acadèmica i experiència professional.
Interessats enviar currículum a l’adreça
info@axytconsultoria.com

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

RESIDÈNCIA L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un
Infermer/a a jornada
completa Lloc de Treball:
Residència L’Onada
(Gandesa). Tipus de contracte: 6 mesos + 6 mesos
i indefinit.
Contacte: Sofia. RRHH
Mail: rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

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

HABITACIÓN
DOBLE POR
HORAS
Cerca de Tortosa,
económico y discreción.

(WhatsApp)

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

diarimés
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A DELTEBRE

La Festa de la Plantada
UNA

FESTA DE TRADICIÓ

ACTUALITAT

“Les festes de l’arròs han
estat una nova oportunitat per
poder copsar l’alt nivell d’implicació de la ciutadania i del
teixit associatiu de Deltebre, i
l’alt nivell de treball del propi
equip de govern i personal
que a dia d’avui conforma
l’Ajuntament. Unes festes que
han marcat un punt d’inflexió
per al municipi, obrint una
finca pública en un entorn
natural únic, i que ha de servir, tal i com mostren els més
de 6.000 assistents, per a
posar en relleu que el valor
econòmic de Deltebre ha de
ser l’enfocament turístic i, per
aquest motiu, una gran part
de les accions que realitzem
a nivell de govern han d’anar
encaminades en aquesta línia
en benefici del progrés de la
ciutadania”.
Lluís Soler,
Alcalde de Deltebre

FOTOS SALVA BALART

Foto: L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler
i el conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull.

