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L’ANC i Òmnium Cultural criden a la participació per a la manifestació de l’11 de setembre

“A Punt” és el lema que vol arrossegar als catalans a manifestar-se el dia 11 de setembre. S’han convocat fins a 5 mobilitzacions en diferents punts de Catalunya. L'ANC i Òmnium Cultural han fet una crida participació als actes descentralitzats de la
Diada. Les dues entitats han establert Tarragona com a punt per a la manifestació a la demarcació. Des de l’ANC Ebre confien
P3
en què l’11 de setembre sigui un èxit i que la gent es mobilitzi com en els darrers anys.

Tortosa ja viu la seua Festa Major

Avui és notícia

El passat cap de setmana ja es fer l’aperitiu festiu amb la tradicional
Proclamació de Pubilles i Reines i la lectura del Pregó. Des d’ahir i fins dilluns,
Tortosa gaudirà de les festes de la Cinta. Més informació i entrevista a l’alcalP10
de, Ferran Bel, a les planes centrals.

Política. El calero Joan Pere Gómez i Comes Tortosa. Un bus llançadora facilitarà l’accés
és nomenat gerent de Ports de la a l’Hospitat Verge de la Cinta.
Generalitat.
P3
P4

Amposta. El FesticAM amplia la programació
a tres dies i es presentarà en el marc de Fira
P5
Tàrrega.
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Editorial

De tornada a l’estrès?
Arriba setembre el mes més temut per la majoria de la gent. Setembre, tornar a l'escola, a la feina, als horaris... Deixar la llum i el sol per penetrar a poc a poc a
la tardor i a l'hivern no és fàcil però, perquè no mirar el retorn com un nou començament? Així doncs comencem la nova temporada amb ganes, amb una sensació de canvi per a millor. I res millor que anar de festes i una de les últimes festes Majors d'aquest any són les festes de la Cinta a Tortosa acompanyats de les
xarangues, les dolçaines i timbals. Sí, sí, ja som aquí, ja hem tornat!

A L’AMPOLLA. ‘CRIDA PER PARTICIPAR EN LA DIADA’

Acte de l’ANC

AVUI DIVENDRES

Festa dels Xiquets a l’Hospital
Verge de la Cinta
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El passat diumenge, 21 d’agost, a l’Ampolla, l’Assemblea Nacional
Catalana de les Terres de l’Ebre va fer un acte de denúncia pels atacs
continuats que “estem rebent per part del Govern Espanyol”.
Aquest va consistir en el muntatge de l’exposició de les Creus que
simbolitza l’atac al nostre sistema sanitari. L’acte va comptar amb els
parlaments de Xavi Jornet i Irene Negre (Secretaris Nacionals) i Manel
Alves (Coordinador de Terres de l’Ebre). El Xavi Jornet, Secretari
Nacional de l’ANC, va fer una breu explicació sobre l’exposició: “simbolitza l’enterrament del nostre sistema sanitari, donat que el ministre
de l’Interior Jorge Fernández Díaz va conspirar amb Daniel de
Alfonso, l’excap de l’Oficina Antifrau de Catalunya. En una gravació
es pot sentir, literalment: […] les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT (Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) [...]”.
Dit d’una altra manera: “L’Estat espanyol posa en risc la salut de tots
els ciutadans de Catalunya, independentistes o no...”
La Irene Negre, també Secretària Nacional de l’ANC, va fer una crida
a la mobilització de l’onze de setembre “avancem poc a poc, però són
passes fermes. El partit ha començat i hem de jugar a fons tots els
minuts i tots els segons. L’hem de jugar junts, units, coordinats. Ara
al poble, no ens toca córrer i suar, però ens toca estar a les grades vigilant en tot moment que ningú deixi de córrer, que cap jugador de l’equip pegui un pas en fals, aixecar-lo, animar-lo... Demanem, exigim,
Unitat. Estem dins al camp jugant el partit de la nostra vida i guanyarem la partida! La guanyarem perquè ens ho mereixem, perquè els
catalans i catalanes ens mereixem la llibertat després de tant temps
d’agressions a tots els nivells”.
Un any més, l’ANC Ebre confia en què “tothom participi de la Diada.
Els ebrencs anirem a Tarragona, perquè estem a punt i aixecarem un
punt de color groc que simbolitzarà el Batec de la República Catalana
que està naixent! Per tant, donem-li vida entre tots!!...”
Per últim va tancar l’acte el Coordinador de les Terres de l’Ebre, Manel
Alves, dient que “portem quatre 11S consecutius amb els quals
buscàvem el mandat democràtic que ens portés cap a la independència. Ara ja tenim aquest mandat amb una majoria de diputades i diputats independentistes al Parlament de Catalunya, els quals estan preparant les lleis de desconnexió que ens han de servir molt aviat per fer
efectiva la nostra sobirania. I el proper 11S tenim que sortir al carrer
per recolzar i donar la màxima força a aquest últim tram del procés,
que estem a punt de culminar i és necessita més que mai el suport de
tothom. Cal que estem units, mobilitzats i ben preparats perquè el xoc
institucional amb l'estat és imminent i la nostra força som nosaltres
mateixos, la nostra gent”.
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La Festa dels Xiquets a l’HTVC tindrà lloc avui divendres 2 de setembre,
de 10 a 14 hores, davant de la façana principal de l’HTVC.
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Actualment, hi ha una Comissió Organitzadora que s’encarrega d’organitzar-la i coordinar les nombroses activitats que consten al programa.
Tota aquesta celebració es fa possible gràcies a la col·laboració i suport
d’associacions, voluntaris, administracions publiques i locals, proveïdors,
comerços i petites empreses de la ciutat, diferents serveis de l’hospital, i
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Marxa de
Torxes
Per novè any consecutiu,
el 10 de setembre,
Tortosa acull la Marxa de
Torxes
per
la
Independència. Aquesta
manifestació de l’independentisme s’ha consolidat com la més gran del
territori. Està organitzada
per la Comissió 11 de
setembre de les Terres de
l’Ebre que enguany està
formada per les entitats:
Assemblea
Nacional
Catalana Ebre, Casal
Popular Panxampla i
Òmnium Cultural Ebre.
La marxa que sortirà a les
20:30h des del Castell de
la Suda, passant pel Nucli
Antic, i acabarà a la Plaça
del Mercat, amb els parlaments d’Àngel Porres,
membre de la Plataforma
per l’AP7 gratuïta i Paulí
Fontoba, militant indedel
pendentista
Matarranya. La lectura
del manifest anirà a
càrrec de Júlia Urgell,
membre de Jóvens de les
Terres de l’Ebre en reconeixement als 15 anys de
lluita de l’entitat.
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L'ANC i Òmnium Cultural
criden a la participació
Per a la manifestació de la Diada
Crida a la participació als actes descentralitzats de la Diada que organitzen
l'ANC i Òmnium Cultural. Els presidents
de les dues entitats, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, han convidat "tots els demòcrates" a sortir un altre 11 de Setembre
al carrer. Les dues entitats han establert
Tarragona com a punt per a la manifestació a la demarcació. Una decisió que
ha generat debat per no fer-se al territori ebrenc. Malgrat això, s’espera una
bona resposta a la crida com en les
darreres diades. “A Punt” és el lema que
vol arrossegar als catalans a manifestarse. S’han convocat fins a 5 mobilitzacions en diferents punts de Catalunya.
Tal com informa ebredigital.cat, des de
l’Assemblea Nacional Ebre confien en
què l’11 de setembre sigui un èxit i que
la gent es mobilitzi com en els darrers anys "esperem que la mobilització sigui el
màxim multitudinària, reivindicativa i pacífica" ha apuntat el coordinador de ANC
a les Terres de l'Ebre, Manel Alves, i ha afegit que "ha de servir perquè els representants polítics acabin el procés d'independència, hem d'empényer tots junts cap
al final". Hi haurà menys autobusos que altres anys degut a la proximitat amb
Tarragona però des de l’Assemblea creuen que molta gent anirà amb vehicles particulars.
Al Mercat de Tortosa, Tortosa per la Indendència s’ha instal·lat des del 18 d'agost
amb una parada on es pot rebre informació. Finalment, dir que dijous dia 8, a
l’Aula Didàctica del Museu de Tortosa (Antic Escorxador) es realitzarà l’acte de
donació de la primera estelada, que es va hissar el 5 de setembre de 2014, a la ciutat de Tortosa, i que es guardarà al Museu. Es farà com a acte previ a la diada i hi
ha assistirà el president de l'ANC, Jordi Sánchez.
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Joan Pere Gómez i Comes
és nomenat gerent de Ports
de la Generalitat
Substitueix a Dolors Rodriguez

Joan Pere Gómez
i Comes (1968)
ha estat nomenat
nou gerent de
Ports
de
la
Generalitat,
empresa pública
adscrita al departament
de
Territori
i
Sostenibilitat, que
gestiona 26 instal·lacions portuàries a la costa
catalana. Gómez
substitueix en el
càrrec Dolors Rodríguez, que s’ha jubilat aquest estiu.
En l’àmbit professional, ha estat responsable de
l’Oficina del Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre
durant més de cinc anys. De l’any 2003 al 2010 havia
estat regidor i tercer tinent d’alcalde a l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, on va ocupar carteres d’urbanisme,
joventut, esports, mitjans informatius, formació i treball. També va ser portaveu del govern municipal. Ha
estat portaveu del Consell Comarcal del Baix Ebre, del
qual actualment n’és portaveu adjunt. També és portaveu del grup Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) a l’Ametlla de Mar.
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Millores en el servei
de bus urbà

Un bus llançadora facilitarà l'accés a
l'Hospital Verge de la Cinta
Des de l'entrada de Tortosa
Un bus llançadora
millorarà la mobilitat i l'accessibilitat
a l'Hospital Verge
de la Cinta de
Tortosa a partir del
12 de setembre. El
Departament de
Territori
i
Sostenibilitat, amb
la col·laboració de
l'Ajuntament,
posa en marxa
aquest servei de
bus que complementarà l'actual
línia de transport
públic urbà que
arriba al centre
sanitari. Aquests busos llançadora sortiran des de l'entrada de Tortosa, entre l'avinguda Generalitat amb el carrer Mossèn Bellpuig, i només tindran aturada a l'estació
d'autobusos. El preu del bitllet serà d'un euro i els usuaris de la T10/120 podran
pujar-hi amb el mateix bitllet. El servei es complementarà amb l'habilitació d'un
aparcament controlat, amb una capacitat per 118 vehicles, a l'entrada de Tortosa
que estarà enllestit durant el primer trimestre de l'any vinent i que serà gratuït pels
usuaris de l'Hospital. L'aparcament es farà en un solar, propietat del Departament
de Territori i Sostenibilitat, i la inversió serà de 310.000 euros. Aquesta és l'actuació
inclosa a la primera fase del pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta en què
treballen l'Ajuntament i la Generalitat. A la imatge, en la roda de premsa, Ismael
Piñas, delegat de Salut a l'Ebre; Ricard Font, secretari d'Infraestructures; Ferran Bel,
alcalde de Tortosa; Meritxell Roigé, tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat; i Xavier
Pallarès, delegat del Govern.

Ampliació de recorregut i d’expedicions

L'Ajuntament de Tortosa ha introduït diversos canvis
en les línies L2 i L3, de transport urbà de viatgers, amb
l'objectiu de prestar un millor servei als usuaris, una
vegada transcorregudes les primeres setmanes des que
va entrar en vigor el nou contracte. Es tracta, en essència, d'ampliació de recorregut i d'expedicions per tal
d'ajustar millor el servei a la demanda, d'acord amb
allò que els tècnics municipals han observat durant
aquestes últimes setmanes i a les suggerències que han
fet associacions de veïns, algun centre educatiu i diversos particulars. La L2 (Tortosa Centre-Sant LlàtzerHospital) manté el mateix recorregut, avança 15
minuts (7.30h) la primera sortida i introdueix dues
noves expedicions, passant de les 18 actuals a 20, que
se situen al migdia (14h) i a última hora del dia (20h).
Fins a les 14h les sortides seran cada 30 minuts i per la
tarda cada hora.
Pel que fa a la L-3 (Tortosa Centre-Rastre-RemolinsSant Llàtzer) també incorpora dues noves expedicions
(passant de 19 a 21 diàries) al migdia (14.30h) i nit
(20.30h). Fins a les 14h les sortides seran cada mitja
hora, i cada hora durant la tarda. Però la principal
novetat en aquesta línia és l'ampliació de trajecte fins a
Sant Llàtzer (plaça Unió), que permetrà donar servei a
l'escola de Sant Llàtzer i institut Despuig sense haver
de fer transbordament de línia. També es fa una modificació de traçat pel centre ciutat, que ara discorrerà
per av.Felip Pedrell/av.Lleida/pg.Moreira/c.Rosselló,
en comptes de per l'av.Generalitat, per tal de donar un
millor servei en aquesta zona de la ciutat.

Per controlar el trànsit

Un dels punts més transitats del nucli antic de Tortosa, la plaça Montserrat, que dóna accés al carrer
Montcada, estrena aquesta setmana una càmera de videovigilància destinada a controlar el trànsit,
lluitar contra les infraccions circulatòries -especialment estacionaments indeguts- i millorar la seguretat dels vianants. La Policia Local controla la càmera de manera remota, de manera que pot detectar en temps real les possibles infraccions, prendre nota de la matrícula i fer la corresponent sanció.
La regidora de Mobilitat, Meritxell Roigé, acompanyada de l'inspector en cap de la Policia Local,
Jesús Fernández, n'ha informat aquest dimarts (a la imatge).

“Per unes
infraestructures
de qualitat”

i retreu a Adif i Renfe falta de "credibilitat" a l'R16

Acte per divendres dia 9

Quatre setmanes després de l'aplicació de les noves modificacions horàries de la línia
R16, el Govern n'ha fet una valoració inicial "negativa". El secretari
d'Infraestructures, Ricard Font, ha assegurat que la manca de "credibilitat" d'Adif i
Renfe per complir els seus compromisos fan que el Govern descarti aplicar noves
modificacions horàries en altres línies de Catalunya. "És inacceptable que hi hagi
puntes de retard de 110 minuts i 80 minuts i que la puntualitat arribi només al 62%",
ha assegurat Font, qui ha recordat que l'índex de fiabilitat per a les línies del país està
en el 90%. La Generalitat ha reconegut que la situació ha millorat respecte els mesos
de juny i juliol on la puntualitat era del 16 i el 21% però que no és "suficient". "No
perseguim que els trens corrin més, que tinguin wifi, ni res extraordinari, només
volem que els usuaris puguin saber a quina hora surten i arriben", ha afegit Font.
Durant el mes d'agost la línia de Tortosa a Barcelona ha acumulat sis minuts de retard
mitjà, una puntualitat del 62%, i retards màxims de 80 i 110 minuts.

EN UN MINUT

Més
notícies
*TORTOSA: el grup
Nypro/Jabil, que és líder
mundial en embalatge i
global manufacturing i
al qual es va integrar fa
un any la tortosina
Plásticos Castellà, invertirà en les instal·lacions
ebrenques –a la seu de
Tortosa i en una nova
parcel·la al polígon
Catalunya
Sud,
a
l’Aldea– prop de 8
milions d’euros tant en
la millora i ampliació
dels centres de producció com en un nou centre tecnològic europeu
de la divisió de packaging. La previsió és que
l’ampliació estigui llesta
en un termini de nou
mesos i comporti la creació d’uns vuitanta llocs
de treball. Tal com informa ebredigital, en total,
l’empresa tortosina, que
canviarà
la
marca
comercial per consolidar
la firma Jabil, donarà
feina a més de 500 treballadors.
*CENTRE
DE
TECNIFICACIÓ DE REM
OLIMPIC: inauguració
diumenge dia 4, a les
17.30 h. a la nova base
ubicada al Camí del Mig
(entre
Tortosa
i
Campredó). L’acte anirà
a càrrec de Carles
Puigdemont, president
de la Generalitat.

L'Ajuntament de Tortosa instal·la una
càmera de videovigilància al nucli antic

El Govern descarta nous ajustos horaris a
la xarxa ferroviària
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El proper divendres, dia 9 de
setembre, a l’estació de
Ferrocarrils l’Aldea-AmpostaTortosa, acte per reivindicar la
mancança d’inversions de
l’Estat en infraestructures, en
vies i trens, al nostre territori’,
a les 17 hores.
Està organitzat per Òmnium
Ebre i per l’Assemblea
Nacional Catalana Ebre.

*ALDOVER:
Juanjo
Rovira, director del MIC,
pregoner de les festes,
dimarts dia 6. Rovira té
vincles des de fa anys
amb el municipi, d’on és
la seua esposa.
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Més
notícies
Adam Tomàs, alcalde
d’Amposta,
aquest
dimecres, a través de la
seua plana de facebook, manifestava: “vull
agrair les aportacions
crítiques de membres
del govern anterior i
algun càrrec de confiança sobre situacions
que fa anys que pateix
la nostra ciutat. També
valoro molt positivament el sentit crític que
en menys d'un any
han desenvolupat i que
ara els hi permet sortir
públicament a dir-ho.
Aprofitarem les aportacions fetes per acabar amb aquestes
situacions que fa anys
que arrosseguem”.
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El FesticAM amplia la
programació a tres dies
I es presentarà en el marc de Fira Tà r rega
Set companyies de quatre nacionalitats diferents; set espectacles programats en tres dies, i 4.000 tapes
que se serviran en la tercera edició del
Tasta el mercat de nit. Aquestes són
les credencials de la tercera edició del
Festival de teatre i circ d'Amposta,
FesticAM, que enguany tindrà lloc
entre el 7 i el 9 d'octubre.
Aquest dimarts al matí, la regidora
d'Ensenyament i Cultura, Inés Martí, i
el director de l'Escola de teatre i circ
d'Amposta (EtcA), Jordi Príncep, n'han presentant les principals novetats. Entre elles, destaca l'ampliació a
tres dies. "També amb l'objectiu de
continuar creixent i consolidant el
Festival de teatre i circ d'Amposta, s'ha iniciat relació amb la cita internacional de més renom i prestigi que tenim al país, que és Fira Tàrrega", ha
assenyalat Martí. En aquest sentit, el
9 de setembre, el FesticAM estarà present a Fira Tàrrega amb una presentació a la zona
de professionals del festival. En aquesta tercera edició, a més de l'espectacle Entre Tazas,
el FesticAM comptarà amb la presència de la Cia. Albadulake, Los Herrerita, Maintomano i Claire Ducreux.
La programació es completarà amb un Taller de Circ de l’Escola de teatre i circ d’Amposta i una representació teatral a càrrec d’alumnes, fonamentalment joves, de l’EtcA, que
commemorarà el 400 aniversari de la mort de Shakespeare.
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Reunió entre alcaldes i el
moviment veïnal per una
AP7 gratuïta
Dilluns vinent, ‘per fer un front comú’
El moviment veïnal
transversal per una AP7 gratuïta fa un altre
pas endavant en la
seua lluita. Segons el
seu portaveu, Llorenç
Navarro (a la imatge),
“no podem permetre la
degradació del nostre
territori, és el que tindrem si es destrossa
l’N-340 amb les rotondes previstes i la doble
línia continua. És un
retrocès per a les Terres de l’Ebre, per al seu futur, i hem
de ser conscients del que significarà tot plegat”.
Navarro afegeix que “molts ja ho sabien des de feia
temps que això s’aprovaria d’aquesta manera. Una
decisió feta amb premeditació i que és un greu contratemps per al nostre territori. Per aquest motiu, nosaltres, el moviment veïnal, volem fer un front comú i hem
convocat a alcaldes de municipis per on passa l’N-340
perquè es puguin afegir en la lluita contra la destrossa
que es vol fer en un tram de 66 quilòmetres”. Per això,
el moviment veïnal transversal per una AP-7 gratuïta
farà una reunió el proper dilluns dia 5 de setembre a les
20h a Amposta, al local de la Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns situat al carrer Prim. “Els alcaldes de l'Aldea, l’Ametlla, Perelló, Camarles, l'Ampolla i
Amposta, de moment, ja han confirmat que vindran.
Esperem poder aconseguir aquest front comú i lluitar
per les Terres de l’Ebre, pel seu progrès i futur”, manifestava ahir dijous Llorenç Navarro.
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L’Ajuntament de Deltebre inicia
les obres de l’Escola de Música
Està previst que s’acabin durant aquest mes de setembre

Aquests dies han començat les obres de l’Escola de Música que s’ubicarà a l’edifici
de l’Escola Bressol per tal d’aprofitar un equipament que, actualment, està infrautilitzat atès que en el darrer curs escolar hi havia 60 alumnes matriculats d’una escola que té capacitat per a 250 nens i nenes. Dimecres, l’equip de Govern de
l’Ajuntament de Deltebre va realitzar una visita d’obres al nou equipament que s’està construint. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va destacar que
“l’objectiu d’aquesta actuació és la d’agrupar en un mateix equipament l’ensenyament reglat i complementari de manera que tinguem un espai totalment adaptat i
amb les millors condicions possibles per a l’alumnat i per al professorat”. En la
mateixa línia, l’alcalde va remarcar que “la posada en funcionament de l’Escola de
Música és una de les demandes històriques de la ciutadania i, per aquest motiu, des
de l’equip de govern vam considerar prioritari dur a terme aquesta actuació a fi de
donar major oferta cultural i formativa en l’àmbit musical des de ben petits”.
D’aquesta manera, amb la futura posada en funcionament de l’Escola de Música,
els alumnes podran rebre un ensenyament de qualitat amb unes condiciones idònies
per a formar-se en aquesta matèria. Les obres, que tenen un cost al voltant de
30.000€, finalitzaran durant aquest mes de setembre sense impedir el funcionament ordinari de l’Escola Bressol. Una vegada acabada la rehabilitació de l’edifici, es
tramitarà a la Generalitat l’homologació de l’espai per a implementar l’Escola de
Música. Segons la nota de l’Ajuntament, les obres van començar una vegada aprovada i signada la modificació de la concessió entre el propi Ajuntament de Deltebre
i l’empresa L’Onada Serveis.,
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Comença la construcció del nou
menjador del Col·legi Carles III
Ensenyament financia el 50 % del projecte

L’Ajuntament de la Ràpita ha posat en marxa les obres de construcció del nou menjador i la cuina del Col·legi Carles III, amb capacitat per a un centenar de places.
Segons nota de l’Ajuntament, es tracta de la inversió més quantiosa que el consistori executa enguany en instal·lacions educatives. L’empresa Cobra Instalaciones y
Servicios SA és l’encarregada de dur a terme els treballs, en resultar-ne adjudicatària,
i un cop aprovat el pla de seguretat i salut i signada l’acta de replantejament, ja ha
pogut iniciar les obres. El pressupost total de contracte és de 235.760 euros (IVA
inclòs), finançat al 50% pel Departament d’Ensenyament. El termini d’execució és de
quatre mesos. Aquestes obres es complementen amb l’arranjament dels vestidors del
centre, amb una inversió de vint mil euros. Cal recordar que aquest estiu també s’han
dut a terme treballs de millora al col·legi públic Horta Vella i durant les darreres
vacances de Setmana Santa es va fer la renovació del paviment del pati de P3 del
col·legi Carles III (i el mobiliari de jocs, que va sufragar l’AMPA del centre) i del pati
de l’escola bressol Xip Xaṕ.

En marxa la construcció de la coberta de
la pista poliesportiva a la Ràpita
Termini d’execució: 4 mesos

Les Jornades Culturals 2016
omplen la Ràpita de propostes
innovadores i tradicionals
Durant tres setmanes
La Ràpita va encetar dimecres les Jornades Culturals 2016, que es desenvoluparan fins
al 23 de setembre. Les jornades, organitzades per la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, “arrenquen amb un clar accent innovador i contemporani, el que li atorga l’Eufònic Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre, un festival que marcarà la línia
de sortida d’unes jornades que inclouran també propostes més tradicionals i variades,
com audicions de sardanes, escacs, un mercat d’aliments ecològics, el cicle de xerrades
Les bandes de muś ica a La Rap
̀ ita, presentacions de llibres i documentals, el Festival
Internacional de Guitarra i el Concert per la Ràpita, entre altres molts actes”.
La música té un pes molt significatiu ja d’entrada. I és que els quatre primers dies de les
jornades, fins al diumenge 4 de setembre, tindrà lloc el Festival Eufònic, que precisament
té a La Ràpita la seu de la inauguració, amb una ruta que ahir dijous començavà al Maset
com a punt de trobada i seguirà per l’Antic Convent de Santa Maria, les Casetes del
Museu de la Mar de l’Ebre i el Museu de la Mar de l’Ebre. El concert de Gigi Masin d’avui divendres a l’Església Nova, el de Ferran Palau demà dissabte al mateix indret, o les
actuacions de DJ2D2 i Las VVitch diumenge 4 al Xiringuito de la Costa són algunes de
les cites destacades del certamen.

L’Ajuntament de la Ràpita ha posat en marxa la construcció de la coberta de la pista
polieportiva ubicada a l’avinguda Doctor Torné que forma part del conjunt d’equipaments esportius de l’estadi de la Devesa. La coberta exterior ha de preservar les
preexistències amb els diferents usos i equipaments, entre ells l’estadi municipal. La
pista té forma rectangular i unes dimensions de 1.474 m2, incloent la zona d’ús
esportiu, graderies de formigó, accessos i passos. Els treballs els durà a terme
Construccions Reverté Ferré, després que en resultés l’adjudicatària, amb un pressupost total de 224.810,92 euros i un termini d’execució de 4 mesos. L’execució del
projecte consisteix en la construcció d’una coberta en volum únic, inclinada, amb un
alçada mínima de 7,20 metres i sense cap tipus de tancament lateral ni perimetral.
L’única modificació d’elements existents serà l’enderroc de l’enllumenat actual.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*ROQUETES: Al voltant
de les 17.30 h del passat
diumenge 28 d'agost la
Policia Local va rebre
diverses trucades de veïns
i també del 112, alertant
d'un incendi en un solar
del carrer Constitució de
Roquetes, prop de la
Urbanització Torre d'en
Gil. Els agents locals van
assegurar la zona restringint el pas de vehicles i
persones en aquest carrer
on posteriorment van
arribar quatre dotacions
dels Bombers de la
Generalitat que van sufocar el foc. Els treballs
d'extinció es van donar
per finalitzats a les
19.15 h restablint la normalitat en el pas de vehicles i vianants. Es desconeixen les causes del foc
que va cremar 2500 m2
de matolls deixant al descobert una gran quantitat
de voluminosos i brossa.
Les construccions dels
voltants no van sofrir
danys pel foc tot i estar en
mal estat.
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L'alcalde de Roquetes rebutja les
crítiques que ha rebut l'ADF
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Curs de monitor de menjador
i de vetllador escolar
Al Consell Comarcal del Montsià

Per l’incendi d’un cotxe al Port el dia 21 d’agost
L'alcalde de Roquetes i
també president de l'ADF
(Agrupació de Defensa
Forestal) del municipi, Paco
Gas, no accepta les crítiques fetes arran del cotxe
incendiat el passat diumenge 21 d’agost a la carretera
del Portell al Port de Caro,
en què es qualificava de
sort el que hi fos prop del
sinistre un vehicle de l'ADF
de Roquetes equipat amb
aigua. Paco Gas (a la imatge) insisteix que no ha estat
fruit de la casualitat ni de la
sort la presència del vehicle
de l'ADF de Roquetes al Port, ja que des de l'any 1987 és present de forma regular
tots els dies a l'estiu, de juny a setembre, amb tot l'equipament i eines necessàries per
fer front a petits incendis. Gas lamenta que es critiqui a l'ADF de Roquetes i no es faci
cap referent a les inexistents ADF's de Tortosa i Alfara de Carles, quan tenen una part
més extensa de superfície que la de Roquetes. Tot i aquestes crítiques l'alcalde de
Roquetes ha volgut agrair l'actuació dels veïns que conjuntament amb el personal de
l'ADF de Roquetes han pogut aturar petits incendis en diverses ocasions i es mostra
obert a parlar per millorar les condicions existents. De fet, l'alcalde ja ha iniciat gestions amb Agricultura per tal que el Grup d'Extinció d'Incendis Forestals, GEIF, tingui
una presència regular en l'entorn de la urbanització del Port i així poder actuar de
forma immediata. També aviat hi ha prevista una reunió entre els ajuntaments de
Roquetes, Tortosa i Alfara, per tal de reivindicar a la Generalitat la presència de forma
permanent d'un vehicle dels bombers al Port.

El camp de futbol de Roquetes estrena gespa
natural i millores en el sistema de reg i il·luminació

Els serveis comarcals
de joventut, per mitjà
de la Xarxa de
Serveis d’Informació
Juvenil
«Montsià
Jove» ha organitzat
els caps de setmana
del 15,16 i 22 d’octubre un curs de
monitors de menjador escolar d’una
durada de 20 hores.
El Casal Cultural El
Maset de Sant Carles
de la Ràpita serà la
seu on es durà a
terme. Les persones
interessades
es
poden inscriure a
partir de l’1 de setembre i, fins al 14 del mateix mes,
al Punt d’Informació Juvenil del seu municipi, Oficina
Comarcal de la Joventut i Oficina Jove del Montsià. El
preu d’aquesta acció formativa és de 49,45 euros i
compta amb el suport de la Direcció General de
Joventut. D’altra banda, el Consell Comarcal, per
mitjà de l’Àrea de Joventut i amb la col·laboració de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove»,
ha organitzat per als dies 1, 2, 8 i 9 d’octubre un curs
de vetllador/a escolar, impartit per l’Escola de l’Esplai
de Tarragona a la Casa de Cultura d’Ulldecona.

Desmantellament d’una organització
dedicada a la distribució de cocaïna
A Sant Carles de la Ràpita

Ja s'han donat per finalitzats els treballs d'adequació del Camp de Futbol Municipal de
Roquetes, que van començar a principis d'aquest
agost. Els canvis, que des del passat hivern se
sol·licitaven des del CD Roquetenc, han consistit
en la ressembra de la gespa, el canvi en el sistema de reg i també en la gestió del sistema
d'il·luminació. En aquest procediment han tingut un paper important la Regidoria d'Esports i la
Regidoria d'Obres Públiques, Serveis i Béns. Les
tasques, realitzades per la Brigada Municipal,
han consistit en la gestió del manteniment del
camp i la gespa i en la intervenció en les irregularitats que presentava el sistema del reg, bàsicament canviant els aspersors i els horaris de reg.
Aquestes modificacions, ha afirmat Paco Cabanes, Regidor d'Obres Públiques, Serveis i Béns, han
donat el seu fruit i han estat més productives que en anteriors campanyes.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a la Ràpita. Hi ha quatre detinguts i s’han registrat
tres domicilis rapitencs i un local d’Amposta utilitzat com a ‘guarderia’.
En els escorcolls s’han decomissat més de 19.000 euros, 8 grams de
cocaïna, 8 bàscules de precisió, substàncies per al tall, una premsa
hidràulica, 2 vehicles i una arma de foc amb munició. Gràcies a la
col·laboració ciutadana la policia es va assabentar que una persona es
dedicava a distribuir cocaïna en petites quantitats a la Ràpita i poblacions veïnes. Es tractava d’un individu sense activitat laboral coneguda
i que es dedicava exclusivament a la distribució de la droga, tant a casa
seva com a llocs on acudia per encàrrec. Segons ACN, amb l’ajuda de
la Policia Local de la Ràpita i també la d’Amposta, la Guàrdia Civil va
poder obtenir tots els indicis necessaris i localitzar tres individus més
pertanyents a l’organització. Es van detenir quatre persones: el responsable de nacionalitat espanyola, un colombià, un pakistanès i una dona
italiana. Els detinguts, a disposició del jutjat número 2 d’Amposta.

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
Rectificació per existència d’error material (art. 105 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú), per deixar sense
efectes la publicació en aquest diari, del dia 12 d’agost de 2016, relativa a l’aprovació inicial del
text refós del reglament del Consell Escolar Municipal d’Alcanar.
La qual cosa es fa pública als efectes escaients.
L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 23 d’agost de 2016

7

diarimés
ebre
8

EN UN MINUT

Més
notícies
*GANDESA: des d’avui i
fins el dilluns, la capital de
la Terra Alta viu la seua
festa major. La Festa de la
paella, diumenge, ja fou el
preludi. El pregoner és
Josep Maria Alcoverro,
nebot de Tomàs Alcoverro
prestigiós corresponsal de
la Vanguardia a Orient
Mitjà i fill de Gandesa.
*MÓRA D’EBRE:
La
Diputació de Tarragona
ha
concedit
a
l’Ajuntament una subvenció, dins del Programa
d’actuacions de protecció
de la salut pública, convocatòria 2016, per a la realització de les actuacions
següents: - Seguretat a
les zones de bany (piscines): 6.320,47 euros.
-Gestió d’espècies plaga i
espècies invasores en
espais urbans i periurbans:
euros: 3.629,58 euros.
- Millora de la qualitat de
l’aigua de consum humà:
Inversions:
3.870,23
euros.
Manteniment:
3.509,60 euros.
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La DO Terra Alta comença una verema
marcada per la ‘qualitat excepcional’
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Concert solidari de la
Lliga contra el càncer
Avui divendres, a Móra la Nova

Les previsions ronden els 35-36 milions de kilos de raïm
La
Denominació
d’Origen Terra Alta ha
començat la verema
aquesta setmana, amb
un retard de quasi 10
dies respecte a l’any passat. Les previsions ronden els 35-36 milions de
kg de raïm, una xifra que
representa la mitjana
dels últims 10 anys, tot i
ser inferior a la del 2015,
on la producció va ser
especialment important.
La sequera que està
patint la comarca des de
fa mesos i el mal quallat
d’alguna partida de
Garnatxa blanca i negra, les varietats més representatives de la DOTA, són els principals motius d’aquest descens en la producció. El president de la DO Terra Alta, Joan
Arrufí, valora la campanya com a excel·lent: “El quallat del raïm de les garnatxes tant
blanques com negres aquest any ha estat una mica més clar, per tant la quantitat de
quilos de garnatxa per cep serà més baix, més homogeni, i per tant la qualitat serà
superior”.
Precisament la sequera és també la que ha garantit la qualitat excepcional de la
major part del raïm d’enguany, ja que les vinyes velles i sobretot de varietats autòctones estan acostumades a aquesta falta d’aigua. D’altra banda, les partides més
frescals i el reg de suport, un element clau per la bona maduració del raïm durant
aquesta campanya, han ajudat a que la major part de les vinyes hagin arribat a la
collita amb una qualitat excel·lent.

Oberta la inscripció a una càpsula formativa sobre
la creació de dissenys online per a negocis
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre ha obert les inscripcions per a una nova càpsula formativa titulada
"Com aplicar eines de disseny gràfic online al teu
negoci", que es farà aquest mes de setembre.
L’objectiu és donar eines als riberencs, i més concretament a aquells que tenen una empresa o
comerç, perquè aprenguin a crear de forma
autònoma peces gràfiques de gran qualitat, a més
de conèixer els passos a seguir per aconseguir
resultats finals satisfactoris. Les persones interessades hauran de portar, el primer dia, un llapis de
memòria USB i, si s'escau, el logotip i fotografies dels productes de l'empresa, per tal de poder posar
a la pràctica allò que es tracti a l'aula.
Dimarts 20 i dijous 22 es realitzarà al Telecentre de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre. I la setmana
següent, dimarts 27 i dijous 29, s’impartirà al Centre d’Empreses "La Ribera" de Flix.

Sota el títol "Somnis d'una nit d'estiu", avui divendres 2
de setembre, a partir de dos quarts de 9 del vespre i al
Poliesportiu Municipal de Móra la Nova, es farà un concert solidari amb la Lliga contra el càncer. L'acte està
organitzat per les delegacions locals de la Lliga de
Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, la Palma d'Ebre, la
Torre de l'Espanyol, Miravet, Móra la Nova, Móra
d'Ebre, Rasquera i Tivissa. El concert comptarà amb les
actuacions de Llula, Èric Vinaixa (a la imatge) i Cultrum.
La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Adriana
Monclús, de Ràdio Móra d'Ebre. El preu de l'entrada
serà de 5 euros (excepte per als menors de 12 anys, que
serà gratuïta).

Exposició 'Cent anys del vapor 'Anita'
(1915-2015)'
A l’arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
El proper divendres 9 de setembre, a les 19,30 hores, l’Arxiu
Comarcal de la Ribera d’Ebre
(ACRE) acollirà la inauguració
de l’exposició "Cent anys del
vapor 'Anita' (1915-2015)",
mostra que va ser confeccionada el passat any 2015 per tal de
commemorar el centenari de l’avarament d’aquest vaixell, encara present en la memòria col·lectiva de la gent de les Terres de
l’Ebre.
L’'Anita' va ser el darrer vapor
que va navegar pel tram baix de
l’Ebre. L’exposició és itinerant.
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LO SIRGADOR
V OLEM

APORTAR AL PAISATGE DE

T ORTOSA

Més Ebre: Jordi és informàtic i
Adelino és tècnic en turisme. Sou
uns emprenedors podríem dir
romàntics, no?
Lo Sirgador: Realment sí, sembla
que hi ha hagut intents previs de
treure el llagut a concurs però a
última hora els adjudicataris s'han
tirat enrere per diverses raons. Les
complicacions burocràtiques i la
potencial rendibilitat, tenint en
compte que Tortosa no és encara
una destinació turística massiva,
fan que el projecte no sigue
econòmicament tan atractiu com
pot semblar des de fora.
ME: Us pot més la il·lusió que la
butxaca?
LS: Completament, el nostre lema
és "algú ho havia de fer". Hem
estat a punt també de tirar enrere
però la il·lusió ens pot. Volem
aportar al paisatge de Tortosa un
actiu turístic permanent, que done
vida al riu i aporte valor a la ciutat

com a destinació turística.
ME: Quin seria l'origen dels llaguts i el camí de Sirga?
LS: Los llaguts eren en el seu
temps el mitjà de transport de
mercaderies més important en
tota l'àrea del riu, incloent-hi
Catalunya i Aragó. A Tortosa arribaven a més a més transports
marítims i la ciutat feia d'enllaç
amb el transport fluvial, on el llagut era l'actor principal. El camí de
Sirga recorria la vora del riu i permetia arrossegar amb cordes els
llaguts riu amunt, ja fora a mà o
amb bestiar.
ME: Inversió, permisos, llei de
costes..., quins entrebancs us he
trobat?
LS: Bastants, respecte a la inversió
hem buscat possibles socis, però al
final també s’han tirat enrere. I en
quant als permisos sabem tots que
en aquest país no són cosa fàcil,
hem de tenir en compte que treballem en dues jurisdiccions, la
marítima fins al pont de l'Estat i la
Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre (CHE) riu amunt. Això
implica permisos i faena per duplicat, un patró amb les dos titulacions i vint coses més... Tenim
també el tema de les assegurances, que per una activitat d'aquest
tipus no són precisament econòmiques, però a poc a poc anem
resolent els entrebancs que
puguin sortir.
ME: Parlem del Sirgador, quina
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UN ACTIU TURÍSTIC PERMANENT

ACTUALITAT

Lo Sirgador és el nom d'un llagut
turístic que va ser presentat l'any
2010 per la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de
Catalunya amb la finalitat de
dinamitzar la navegació fluvial al
riu Ebre.
L'any 2012 amb la dissolució del
consorci creat per tirar endavant
el Pla de dinamització del
Turisme a les Terres de l'Ebre, el
llaüt va ser cedit al Consell
Comarcal del Baix Ebre i des de fa
poc l'Ajuntament de Tortosa n'és
usufructuari. Aquest estiu, lo
Sirgador està navegant pel nostre
rius gràcies a Jordi Domingo i
Adelino Fontanet (a la foto) que
s'han tirat al riu!
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capacitat té?
LS: Cinquanta-tres passatgers i
dos tripulants.
ME: I quins són els recorreguts
que el calat us permet fer?
LS: En principi podem arribar fins a
Flix, gràcies a les tasques de manteniment de la navegabilitat de la
CHE, que periòdicament neteja i
marca el canal navegable. Lo
Sirgador té un calat de 50 cm,
amb lo qual podem recórrer tot el
trajecte sense problemes.
ME: Teniu itineraris preestablerts
amb explicacions a bord?
LS: Sí, fem una ruta regular d'una
hora per la façana fluvial de
Tortosa fins a passar l'illa de la
Xiquina. Això permet gaudir
d'una perspectiva insòlita de la
Tortosa monumental i també del
fantàstic paisatge de bosc de
Ribera que hi ha riu amunt.
Adelino, que és gran coneixedor
de la història i patrimoni de
Tortosa s'encarrega de fer les
explicacions pertinents, a banda
oferim l'organització a mida per a
grups, de qualsevol altra ruta
entre la desembocadura i Flix.
ME: A més a més quins paquets
turístics o combinacions oferiu?
LS: Volem col·laborar amb tots els
agents turístics possibles. Tenim
contemplat, d'entrada, un paquet
combinat amb visita a la Catedral
al qual li afegiríem l'opció de dinar
en algun restaurant de la ciutat. El
mateix podem fer per exemple

amb visites al refugi antiaeri, d’aquesta manera volem aconseguir
que els grups de visitants s'estiguen més temps a la ciutat i millorarem l'impacte econòmic d'aquestes visites.
Estem treballant amb altres
empreses turístiques per fer connexions amb estacions de la Via
Verda, per a que la gent pugue
combinar un tram en bicicleta o
caminant i una part amb llagut
amb arribada a Tortosa. També
fem esporàdicament el trajecte de
Tortosa a Miravet, amb dinar
inclós i retorn amb Bus, o viceversa. També contemplem fer sortides temàtiques, com ara tastos de
productes del territori per a
empreses.
En definitiva, estem oberts a qualsevol idea i suggeriment per fer
aquest projecte viable a llarg termini i que lo llagut es quedi definitivament a la ciutat.
ME: La terrasseta davant del riu...
LS: A partir del llagut volem
desenvolupar altres activitats, com
ara lloguer de piragües i bicicletes
per a la Via Verda i altres idees que
vagin sorgint. La terrasseta adjacent ens permet gaudir relaxadament d'una vista fantàstica de
Tortosa i apropar-nos més al riu,
com fan en altres ciutats fluvials
arreu d'Europa.
ME: Es podrà navegar durant tot
l'any?
LS: Sempre en funció de les condicions atmosfèriques i del riu, hem
de tenir en compte que hi ha èpoques en què l'embarcador queda
per baix del nivell del riu, in
aquests casos a més a més, si el
nivell puja molt, ja no és segur
navegar per la força del corrent.
Nosaltres intentarem evidentment
prorrogar la temporada lo més
possible, entre Setmana Santa i
finals d'octubre serà la temporada
oficial, si ho podem estirar, ja es

veurà cada any.
ME: Teniu alguna programació
especial per a Festes de La Cinta?
LS: I tant, volem participar activament de les Festes i aprofitar per a
donar-nos a conèixer. Dintre de la
ruta habitual farem algunes sortides amb acompanyament musical
en viu, el divendres amb el saxo
Ivan Benet dintre del Terra de Vent
i el dilluns amb Pili Cugat (La jueva
de Tortosa) on interpretarà cants
del riu amb acompanyament de
guitarra. Seran sortides molt especials sens dubte. A banda, la nit
dels focs farem una sortida extra
per veure els focs des del llagut, a
l'altura del pont de la Via Verda,
una oportunitat única per veure
l'espectacle des d'una altra perspectiva. També tindrem diverses
activitats musicals i l'oportunitat
de sopar vora el riu prèvia reserva
de divendres a diumenge. Pel que
fa als horaris del llagut, recomanem trucar abans per reservar, ja
que és possible que afegim alguna
sortida en funció de la demanda i
hi hagi petites variacions d'horari.
Per exemple dissabte ja tenim
reservada una sortida completa
per a una celebració, per això
n'hem afegit una altra una mica
més aviat de l'habitual.
ME: Com veieu el futur del
Sirgador?
LS: Volem que Lo Sirgador acabe
formant part del paisatge de
Tortosa i que sigue una activitat
imprescindible per als seus visitants, per això ens agradaria
comptar amb la col·laboració activa de tots els agents socials i
econòmics del territori, tant
públics com privats per promocionar-nos i tirar endavant. Com hem
dit, pensem que un centre d'activitats al riu pot aportar un punt
més a Tortosa com a destinació
turística i permet a més apropar
als residents del territori al riu Ebre.
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Pregó a càrrec de
José Maria Chavarria
President del Club de Rem Tortosa

Dissabte passat, acte de proclamació de les Reines, Pubilles i Pubilletes

El dissabte passat, dia 27 d'agost, va tenir lloc al parc municipal Teodor Gonzalez, la tradicional Proclamació de
Pubilles i de la Reina i de la Reina Infantil i la imposició de bandes i insígnies de l’Ordre de l’Atxa. Maria Otero
Ferré, de l'Escola Fútbol Dertusa, és la Reina, i Judit Albacar Puig, de Creu Roja Tortosa, la Infantil.

Aplicació per disposar de la
informació del programa de
festes al mòbil
L'Ajuntament de Tortosa ha posat a disposició de la ciutadania
una aplicació descarregable al dispositiu mòbil per poder gaudir
de tota la informació al voltant de les Festes de la Cinta 2016,
una novetat que, així mateix, comptarà amb un sistema de notificacions el qual, immediatament, informarà de qualsevol canvi
o novetat que es pugui produir en la programació festiva.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de Festes, Domingo
Tomàs, han presentat aquesta nova eina acompanyats dels seus creadors, Josep Llaó i Albert Mauri, de l'empresa tortosina Globals Projects. Aquesta nova aplicació es pot descarregar per a IPhones des de APPStore, i per a Android
des de Google Play. També es pot trobar l'enllaç per a la descàrrega entrant a la página web municipal, www.tortosa.cat.

El dissabte passat també va tenir lloc la lectura del
Pregó de Festes, a càrrec de José María Chavarría, president del Club de Rem Tortosa, en un any molt important per aquesta entitat, amb la presència de remers
del club als XXXI Jocs Olímpics que s'han celebrat a Rio
de Janeiro, i amb la posada en marxa del Centre de
Tecnificació, que serà inaugurat pel president de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el proper diumenge 4 de setembre. Amb aquest nomenament com a pregoner de les festes 2016, l'Ajuntament
de Tortosa ha volgut fer palesa la implicació constant
de José María Chavarría en la dinamització de la ciutat,
tant des de la vessant esportiva com des de la de caràcter més social, econòmic i professional.

El president Puigdemont portarà l’estendard principal de la
processó de la Cinta de les festes de Tortosa

Un any més, com ja ve sent tradicional, Tortosa va acollir diumenge
passat la Trobada Gegantera que se celebra la setmana abans de l'arrencada de les Festes de la Cinta.

Cal destacar, entre els actes de festes de caire més cultural, les visites guiades a l'excavació arqueològica del solar de la Catedral. En l'àmbit més solidari, cal mencionar la caminada "Mai caminareu sols",
a benefici de la Lliga Contra el Càncer. Així mateix, tindrà lloc la tradicional Ofrena de Flors i Fruits a
la Mare de Déu de la Cinta, en la qual es podrà també donar material escolar de manera avançada a
la recollida que es farà els propers dies 9 i 10 de setembre. L'apartat musical, a banda de les nits de ball
amb les orquestres Selvatana, Pensylvania i Centauro, comptarà com a cap de cartell amb la formació
Oques Grasses, un grup català que s'ha convertit en referent musical amb el seu estil personal i inclassificable (diumenge 4). Per altra banda, la Fundación Tony Manero celebrarà a Tortosa el seu 20è aniversari amb el seu espectacle de música disco-funk (divendres 2). I per cloure les celebracions, un final
de festa amb música d'arrel, amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries acompanyats per la Banda
Simfònica de la Unió Musical de Tarragona. En l'apartat religiós, la tradicional Missa Estacional en honor
de la Patrona i la Solemne Processó, la qual comptarà com a portador de l'estendard principal amb el
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Així mateix, en els actes de caire més
social i institucional, es celebraran l'Acte d'Homenatge al Tortosí Absent i la XVII edició del Premi
Mossèn Ovidi Tobias "Dona'm la mà". El riu tornarà a ser el protagonista amb una nova edició de la
cursa de muletes de la Regata de la Senyera de Tortosa, entre els barris i els pobles del municipi.
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Isabel Carrasco

Coneixem als alcaldes de les Terres de

Més Ebre: Abans de res, què els diries als lectors
i lectores del Més Ebre per a què no es perdin les
Festes Majors de Tortosa?
Ferran Bel: Bé, més enllà de la gent de Tortosa
que ja les disfruten, voldria invitar a tota la gent
del territori per a què també ho face, perquè és
un model de festes diferent que vam implantar fa
uns cinc anys, amb una concentració d'actes
durant els cinc dies que duren les festes. Estem
parlant d'actes amb diferents intensitats on
cadascú pot trobar el que més l'interessi a part
dels actes que ja són un referent com els focs,
correfoc, concerts, jotes, Cos Iris, processó, ... Hi
ha actes per a tothom, gent jove i gent gran, i
amb moltes activitats per tant animo a la gent del
nostre territori que vingue, participe i disfrute
d'aquest llarg cap de setmana de les festes de la
Cinta.
ME: Tortosa està vivint un canvi d'imatge amb la
façana de la Catedral de cara a l'Ebre, la remodelació del Pont de l'Estat, el nou edifici dels
Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, però
tot i així sembla que pel que fa al petit comerç,
el nucli antic no acaba de revifar.
FB: Bé, la veritat és que estem satisfets perquè hi
ha noves iniciatives, no tantes com les que ens
agradarien però estem fent una aposta important
amb l'aparcament al centre històric, el nou edifici de les delegacions del govern que s'està construint i tota la remodelació urbanística dels seus
voltants i crec que tot això ajudarà, però cal dir
que la pròpia configuració del nucli antic amb
locals relativament petits ho fa més difícil, però
en tot cas ja hi ha iniciatives vinculades a l'hostaleria i als serveis que són importants i estem satisfets, però està clar que les grans implantacions
comercials que necessiten més superfícies ho
tenen complicat com és el cas d'altres ciutats
amb nuclis històrics.
ME. El president de la Generalitat inaugurarà
aquest cap de setmana el Centre de Tecnificació
del club de Rem a Tortosa. Moltes visites realitzades des del nomenament de l'Honorable Sr.
Puigdemont i consellers de la Generalitat de
Catalunya al nostre territori, però pel que fa a
actuacions concretes per part del govern de la
Generalitat a Tortosa i al territori i parlem de la
N340, dels problemes dels trens, del riu...
FB: Mira, té parlaré com alcalde de Tortosa. La
inauguració d'aquesta instal·lació esportiva serà
una de les poques que es faran, s'està finalitzant
l'edifici de les delegacions de la Generalitat que
és una actuació important, aquesta setmana hem
presentat un nou servei de millora d'accessibilitat
a l'Hospital Verge de la Cinta amb un aparcament
a l'entrada de Tortosa gratuït per als usuaris de
l'hospital i que portarà a les persones des de l'aparcament fins a l'hospital mitjançant un autobús
llançadora en una primera inversió d'uns
300,000 € per part del departament de Territori i
sostenibilitat, també tenim la millora de la C12
amb una inversió de més d'un milió d'euros i
espero que abans de final d'any o principis de
l'any vinent es pugue licitar l'edifici de justícia
que anirà al carrer de la Mercè i que també serà
un impuls per al centre històric, per tant, malgrat
la situació molt complicada a nivell financer, la
Generalitat està actuant i està compromesa. En
els temes que em comentes de la N340 no hi ha
competències donat que aquestes són d'àmbit
estatal i no hi ha manera de què es pugui cumplir
i pel que fa al tema ferroviari també està condicionat a l'actuació de l'Estat a través d'Adif o de

Renfe, però t'haig de dir que
novembre, els trens Eurome
això és una fita històrica que
de la Generalitat en negocia
com alcalde, els hi he deman
un autobús llançadora des d
fins a l'estació de l'Aldea a
l'Euromed, ja sigui anant o t
mentre no finalitze tot el
nivell de compromís de
Catalunya envers Tortosa és

ME: Un tema que sempre
futur del Monument.
FB: Bé, jo crec que hem dit
dir. Los tortosins i tortosines
tat de votar i natros ens va
durant el primer any es fa
durant els tres anys restants
rialitzaria el resultat de la ma
i això és el que farem. De m
s'ha pronunciat en contra de

ME: Quina és la lliçó de vid
has aprés?
FB: Al llarg de la meua vida
diria que la constància i la
són importants per a tot,
professional com per a les
tot el desenvolupament vit
també per a l'activitat polí
que a vegades les lliçons les
de la teua vida. Jo vaig ten
meu pare el qui me les va in
estic molt agraït.

ME: I la decisió més import
FB: A nivell professional de
lliure de la meua professió i
en aquest àmbit va ser mun
despatx professional. En l'àm
comptat, crear una família i
tat és que no sé, ja que sem
més amb entitats de la ciuta
versitaris... recordo que vaig
militant de Convergència i t
recordo un moment concret
seria presentar-me com a c
partit a Tortosa.

ME: Abans d'entrar al món
et dedicaves?
FB: Jo sóc economista i vaig
despatx professional al qual
corporaré en acabar el man
fessor de la Universitat de
Rovira i Virgili. També sempr
promés amb diferents entita
i és la meua voluntat contin
mís quan deixi la política de
aquest compromís polític no

ME: Les teues aficions són.
FB: Parlaré en passat perquè
nades (riu). M'agrada l'espo
dava molt jugar a bàsque
caminar i anar en bicicleta i
nista, solia col·leccionar sege
tinc abandonat, també m'ag

ME: Compartiries un cafè a
FB: Comparteixo molts café
visita excessivament formal,
et refereixes a una persona
accés habitualment i sense c

e l'Ebre des d'un vessant més personal
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Ferran Bel: alcalde de Tortosa

e a partir del dia 1 de
ed pararan a l'Aldea i
e ha assolit el govern
acions a Madrid i jo,
nat que hi hagi també
de l'estació de Tortosa
adaptat als horaris de
tornant de Barcelona,
procés. Per tant, el
la Generalitat de
s manifest.

e serà polèmic és el

tot el que havíem de
s van tenir l'oportuniam comprometre que
aria la consulta i que
del mandat es mateateixa, fos el que fos,
moment la justícia no
e l'Ajuntament.

da més important que

a hi ha moltes però jo
perseverança perquè
tant per a l'activitat
relacions personals i
tal, com a persona i
ítica, el problema és
s aprens molt al final
nir la sort que fos el
nculcar de ben jove i li

tant que has pres?
edicar-me a l'exercici
i la decisió important
ntar-me el meu propi
mbit familiar, per desa nivell polític la verimpre he estat comproat, amb sindicats unig entrar de jove com a
tot va anar rodat, no
t, però potser aquest
cap de llista del meu

de la política, a què

fundar l'any 1991 un
segurament em reinndat. També sóc proe Barcelona i de la
re he estat molt comats socials de la ciutat
nuar aquest comproprimera línia tot i que
o el deixaré mai.

...
è ara les tinc abandoort, De jove m'agraet, també m'agrada
també sóc col.leccioells encara que ara ho
grada molt la lectura.

amb...
és, de fet si no és una
, m'agrada fer-ho. I si
a a la qual no tingui
cap tipus de limitació,

el president Obama en seria un.
ME: Què és lo que més et molesta?
FB: La mentida i la manca d'honestedat i que es
vagi per darrere.
ME: Quan es deixa de ser polític per ser ciutadà?
FB: Mai. Quan un és polític continua sent ciutadà
i tots los ciutadans, tot i que de vegades no en són
concients, tenen una vessant política. Una altra
cosa és el compromís polític en primera o segona
línia, ja sigui com a simpatitzant, associat o militant d'una formació política o un compromís institucional, com a representant municipal o a altres
nivells de l'administració. Sóc dels dels que penso
que tots els ciutadans, en algun moment de la
seua vida, haurien de fer política activa cada un al
seu nivell i possibilitats perquè segurament la seua
visió com a ciutadà canviaria.
ME: Parlem del Partit Demòcrata Català (PDC).
En el seu inici, escollir el nom ja va ser una mica
polèmic...
FB: Sí i segurament com tot en la vida hi ha coses
molt millorables i aquesta n'era una, però més
enllà dels temes dels noms, el que és important és
que es pugui acabar de configurar un projecte
polític al nostre país, propi del segle XXI, amb
vocació de centralitat, amb vocació de vertebrar
l'activitat política d'aquest país per a les properes
dècades com en el seu moment va fer
Convergència, però evidentment les circumstàncies a tots los nivells són diferents, tant a nivell de
país, com a nivell del conjunt d'Europa i a nivell de
la relació amb l'estat espanyol. La societat al llarg
dels últims quaranta anys ha canviat molt i per
tant has de saber adaptar la teua pròpia proposta
política a totes aquestes circumstàncies. El PDC el
que pretén més enllà del nom, és precisament ser
un partit de centralitat de la política catalana i treballarem per a fer-ho.

ME: Per quina cosa i com t'agradaria ser recordat?
FB: M'agradaria ser recordat per ser un alcalde
proper a la gent.
ME: Un personatge històric i per què?
FB: A nivell local l'alcalde Teodor González. Va
estar envoltat d'alguna que altra polèmica ja que,
en el seu moment, va fer amb molta valentia, una
serie d'actuacions per a la ciutat que no es van
valorar fins molts anys després. Una de les seues
actuacions va ser obrir la muralla i fer l'eixample
de Tortosa, també va ser ell qui va decidir construir
un parc a l'extraradi de la ciutat, en aquells
moments envoltada d'horts, avançant-se i mirant
cap al futur. Va rebre moltes crítiques en aquells
temps i fixa't ara quin luxe és tenir un parc al bell
mig de la ciutat.
ME: Quina és la teua valoració pel que fa a la
situació actual de l'Estat espanyol?
FB: És una situació kafkiana, molt pròpia de la
política espanyola al llarg d'aquests dos últims
anys amb exemples com que hi ha un partit,
Ciudadanos, que ha signat dos pactes
d'investidura amb una visió molt
anticatalana per cert, però
què no serveixen ni un ni
l'altre, tant pel que fa al
pacte que es va signar amb els socialistes com el que
s'ha signat amb
el partit popular, per tant
estic
una
mica decebut.

confiança hi ha dos. Una de dret i una altra de fet.
La de dret és la que es veurà el 27 de setembre i
que presentarà el president Puigdemont i la de
fet, són els pressupostos, per tant, aprovar una de
les dos mocions de confiança no serveix de res,
perquè com he dit n'hi ha dos i si una de les dos
falla el procés es desencarrila, i s'hauran de convocar eleccions, segurament en clau autonòmica.
No és el que desitgem perquè s'ha fet molt de
camí i s'han dipositat moltes il·lusions però hem
de ser conscients que s'han de prendre decisions i
no precisament en clau partidista.
ME: Un llibre.
FB: Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
de Cristòfor Despuig.
ME: Una cançó.
FB: My way de Frank Sinatra.
ME: Una por.
FB: La incertesa per a mi és lo que em genera més
por en tots els àmbits però a la vegada es pot
aprendre a vèncer. Ja se sap que qui
no fa res no s'equivoca.

ME: Quines tres paraules
descriuen millor la teua
personalitat?
FB: Perseverança,
honestedat i rigor.

“Si ara hi
haguessin partits polítics propis del segle XXI
amb una concepció molt
més europea, a hores d'ara
podria haver-hi una investidura i un president socialista si acceptes el referèndum a Catalunya”

ME: Quina és la
fita que més
desitges complir
com alcalde?
FB: En tinc dos o
tres d'importants.
M'agradaria
acabar l'edifici de
les delegacions, lo
palau de justícia,
los carrers que hi ha
al voltant i la plaça de
davant de la Catedra perquè estic convençut que
generaria més activitat comercial i que hi hauria més gent vivint al
centre històric. Sí, és el que més desitjaria.

ME: Ja vas comentar en les últimes eleccions
municipals que aquest seria el teu últim mandat.
On et veus després de les properes eleccions
municipals?
FB: Sí em reafirmo que aquest serà el meu últim
mandat i ara tinc un compromís amb lo Congrés
dels Diputats però si parlem del 2019-2020 em
veig plenament incorporat a la meua activitat
professional.

Si ara hi haguessin partits polítics
propis del segle XXI
amb una concepció
de la vida molt més
europea, a hores d'ara
podria haver-hi una investidura i un president socialista si
acceptés el referèndum a Catalunya i
això seria un canvi de pàgina i donaria una lliçó
de modernitat acceptant que els catalans
poguéssim decidir el nostre futur reforçant, fos el
resultat que fos, el projecte europeu dintre de la
tradició democràtica que hi ha a Europa.
ME: En els moments actuals unes possibles
noves eleccions com ens afectarien? I la CUP i la
moció de confiança?
FB: Hem de ser conscients que de mocions de

ME: Un somni.
FB: Veure la ciutat de Tortosa
amb el centre històric recuperat i ple de vida i a
nivell de país que sigui un país lliure, independent
i sent Estat d'Europa a curt termini, perquè a llarg
termini acabarà passant.
ME: Senador, diputat, a part de ser alcalde de
Tortosa des del 2007. Has estat un dels polítics
que més intervencions, esmenes, interpel·lacions
ha presentat
FB: Sí i tot sent alcalde de Tortosa! (riu). Està clar
que ara tindrem més dificultat, ja que al no tenir
un grup propi ens serà més difícil però m'he fet el
propòsit junt amb la resta dels set companys del
partit Demòcrata Català que estarem al Congrés
més els quatre senadors, que pel que fa a la nostra activitat parlamentaria i malgrat les restriccions
que es puguin generar, continuarem en la mateixa línia.
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DEMÀ ES DISPUTARÀ LA FASE PRÈVIA

L’ampostí Becerra ja
goleja a Puerto Rico

En un principi, l’ampostí Josep Becerra havia d'anar a jugar a
la UD Llanera de la Tercera divisió d’Astúries però finalment ha
marxat cap a Puerto Rico i ha fitxat amb el Bayamon FC que dirigeix el galerenc Delfín Ferreres. El Bayamon FC té dos equips
en categoria superior i Josep, d’entrada, estarà inscrit amb els
dos. El primer equip començarà a competir a principis d'octubre
a la lliga nacional de Puerto rico. Amb aquest equip també disputarà la copa. Actualment, el conjunt que hi ha competint a la
Puerto Rico Soccer league, PRSL, és el segon del club. Josep es
va incorporar a mitjans d'agost i el passat diumenge va debutar. El debut no va poder ser millor ja que l'equip dirigit per Delfín Ferreres va guanyar per 3-1 al Yabuco CF. Josep va fer l'assistència del primer gol i va estrenar-se marcant el segon gol de
l'equip. Actualment, aquest equip està disputant el torneig
clausura de la PRSL i es troba a la tercera posició de la taula.
D’altra banda, Pau Suazo, que estava a Puerto Rico, ha passat
a portar la direcció esportiva de l'acadèmia que David Villa,
DV7, ha obert recentment a Astúries. Pau portarà la direcció esportiva del club i també portarà la Preparació física del primer
equip, UD Llanera, que milita a la Tercera divisió d’Astúries. A
la imatge, Becerra amb Delfin Ferreres.

INICI DE LLIGA

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Vista Alegre diumenge 12 h
Almacelles-J i Maria diumenge 19 h
SEGONA CATALANA
Dissabte
Segur-Batea (16.30h)
Vendrell-Torredembarra (18 h)
Reddis-Tortosa (20h)
Diumenge
Salou-Catllar (16.30h)
Valls-Cambrils Unió (16.30 h)
Amposta-Roda Berà (17h)
Gandesa-la Cava (17.30h)
Camarles-Ulldecona (18.30h)
Hospitalet-Riera (19h)
TERCERA CATALANA
Dissabte
R Bítem-Flix (17h)
l’Ametlla-la Sénia (17h)
Diumenge
Olimpic-Godall (17h)
Corbera-J i Maria (17h)
Pinell-Perelló (17.15h)
Alcanar-Ampolla (18h)
S Jaume-Roquetenc (18h)
Catalònia-Vilalba (19h)
S Bàrbara-Aldeana (19h)
QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-Amposta B (17.15h)
Batea-Ebre Escola (19.30h)
Diumenge
Ascó-Alcanar (16.30h)
Deltebre-l’Ametlla (17h)
Benissanet-Xerta (17h)
Bot-Fatarella (17h)
Ginestar-M Nova (17.15h)
Masdenverge-Camarles (18h)
Arnes-Catalònia (18h)
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Nova temporada, nous debats

VI Torneig Pitarque
Dimarts a les 12 de la nit, la Lliga de Futbol Professional tancava el termini per poder
fitxar. Fins el Nadal. Negociacions fins darrera hora per abaratir fitxatges i jugadors que
estaven amb un equip i que esperaven fitxar
amb un altre....tot plegat, un mercat d’oferta i demanda
que, baix el meu punt de vista, s’hauria de tancar abans de
començar el campionat i evitar així situacions incòmodes
com, per exemple, les que ha pogut viure Paco Alcàcer. Pel
que respecta a casa nostra, el mercat segueix obert. Hi ha
un bon nombre d’equips que continuen buscant jugadors
per completar la plantilla. Per tant, el mercat no es tanca.
Una temporada comença avui per a Més Ebre i també,
aquest cap de setmana, per als nostres equips. Per tant,
nous reptes i noves il.lusions. I també nous debats. N’hi ha
un d’actual: ¿per què, amb tot el futbol base que hi ha a
les Terres de l’Ebre, no surten més joves jugadors per poder
competir?. El mercat, a l’Ebre, és limitat i, a més, no es renova. Aquí ho deixo. La meua opinió és que alguna cosa
està fallant. Crec que és un bon moment per pensar-ho.
Bona temporada per a tots!

TERCERA DIVISIÓ
El dia 10, al camp de l’Ampolla, es disputarà la VI edició del torneig aleví Jordi Pitarque. A la imatge de dalt es poden veure els
equips que hi prenen part. Falten tres per completar el quadrant
de grups. Aquest tres sortiran de la fase prèvia que es jugarà
demà dissabte. En aquesta fase prèvia, els grups són els següents:
Lleida, J i Maria, Cambrils Unió i Tortosa (A); Castelló, EF Delta
de l’Ebre, Santes Creus i Aldeana (B); Lleida, J i Maria, Cambrils
Unió i Tortosa (C); Ascó, P Mafumet, Astorga o Igualada (D); Primer Toque, Alcanar, Segre i Ebre Escola (E) i Mislata, Amposta,
Camarles i Floresta (F). D’aquests sis grups, sis equips (el primer
classificat de cada grup) disputaran tres finals d’on sortiran els tres
equips que falten per al quadre de la fase final del dia 10.

L’Ascó guanya a Manlleu
Després de la derrota en la primera jornada del campionat,
contra l’Olot, l’Ascó es va refer amb un triomf que li permet recuperar autoestima. Els de Castillejo van vèncer a Manlleu per
0-2. Un gol matiner (minut 3 de joc) d’Hèctor va significar el 01. A la represa, Andreu Guiu va marcar el gol de la jornada. Va
rebre al vèrtex dret de l’àrea local, es va habilitar i va inventar
un tret enverinat i parabòlic que va generar un gran gol. El millor de la jornada. La pilota va anar a l’escaire. El 0-2 va reforçar
un Ascó que es va acabar imposant. En la propera jornada, els
de la Ribera visiten el Castelldefels, segon desplaçament seguit.

A KAZAJSTAN

MARIANO TOHA

El Tortosa s’imposa
El Tortosa va emportar-se el
Mariano Toha en vèncer a la final a l’equip amfitrió, la UE R Bítem (0-2). Un
gol d’Aleix i un de Maikel van decidir. A
les semifinals, disputades sense àrbitres
assistents, el Tortosa va guanyar la Cava
(gol de Mochi) i el R Bítem al Gandesa
(gol d’Emili).

Alós renova
contracte
Carlos Alós ha renovat el
contracte que el vincula a
la Federació de Kazajstan,
on seguirà treballant. El
tècnic tortosí ha manifestat
estar molt satisfet “per la
confiança amb la feina feta
fins ara”.

Darrers moviments del mercat, abans de la lliga
-El Jesús i Maria ha fet un reforç de luxe, Danilo Peinado, jugador professional que va pertànyer, entre altres, al Recreativo de Huelva. També ha incorporat a l’ampollero Guillem Navarro, que la lliga passada estava a la Cava. En principi, havia decidit penjar les botes però tornarà a jugar. Amb la baixa de Mauri, per tota la temporada, el J. i Maria va fitxar a Òscar Benet que estava al Santa Bàrbara.
-L’ampostí Miguel Reverté (a la imatge), que va jugar al R Bítem, ha fitxat pel Batea que també té intencions d’incorporar al central Mansour que va jugar al Valls. Lachem, finalment, seguirà a Corbera.
-Nasi, que va estar a l’Aldeana la lliga passaa, ha fitxat amb l’Amposta.
-Quim, porter que estava al Camarles, fitxa amb l’Aldeana. Sergi Auré va deixar l’equip a finals de temporada passada i no pot jugar fins a l’octubre.
-El porter Boris no començarà la lliga amb l’Ampolla. No segueix. L’Ampolla ha fitxat a Enric (Camarles) i
també tindrà, com a porter, a Damià.
-El Pinell ha tancat els fitxatges d’Edu Maestre i RaUl Arroyo (Vilaseca), Víctor Gonzalez (Hospitalet) i Víctor Bertomeu (Roquetenc). El tècnic del Pinell, Robert Avinyó es recupera d’un accident automobilístic que
va sofrir el dilluns passat.
*Avui, a Més Ebre, especial Celma amb 32 imatges dels nostres equips. Setmana vinent, la resta.
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Un curs escolar màgic
comença a L’Onada Bressol
Discovering the Magic és la nova proposta educativa de les
escoles bressol de L’Onada Serveis pel curs que comença ara,
que situa la màgia i la fantasia com a element principal per
estimular als infants.
El projecte se sustenta sobre tres pilars. Per una banda els nens, els protagonistes principals, els quals mitjançant la iniciació en hàbits i rutines, l’aprenentatge de llengües
estrangeres i la realització d’activitats lúdiques, de descobriment i raonament aconseguiran identificar-se com a persones, prendre iniciativa i dominar el seu propi cos. La comunitat és el segon pilar, on es fomentaran les arrels al territori, la cultura autòctona i la
interacció amb la natura; i la família conforma la tercera part essencial del projecte, on
els pares tindran un espai especial per gaudir d’activitats amb els seus fills.

Aquests pilars estaran complimentats amb altres recursos sensorials com l’aula de llum
–un espai per jugar amb la llum i la foscor, i experimentar amb diferents materials i
colors–, un pati pedagògic, caixes sorpresa i dies màgics, que faran que el dia a dia dels
petits sigui més divertit i estimulant.

Ahir va ser el primer dia de curs, i també va ser el primer dia de la Màgia, ja que tots els
infants, a la seva arribada a l’escola, van ser rebuts amb confeti, globus i pinyates, que
va entusiasmar als més menuts i també als pares, fent més fàcil la tornada a l’escola.
L’Onada Bressol manté tot l’any el període de matricules obert i es pot sol·licitar més
informació a cada centre per beneficiar-se dels diferents ajuts econòmics disponibles.
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ORGANITZAT PEL TRAIL ROQUETES

Se superen les previsions de participació en l'exitós 7è Km Vertical Roquetes Caramella-Caro

El passat dissabte 27 d'agost es va celebrar una nova edició del KM Vertical Roquetes Caramella-Caro. Ha estat el 7è any que el Trail Roquetes organitza aquesta activitat esportiva dedicada a la cursa per muntanya. En declaracions prèvies a la cursa el president del Trail Roquetes, Albert Segura, va anunciar que hi hauria uns 120 participants, però aquesta dada s'ha
quedat curta, ja que el nombre de corredors va arribar gairebé a 200. Albert Segura comentava satisfet aquesta dada, comparant-la amb el nombre de participants del Campionat
d'Espanya del KMV, que va ser d'uns 100 corredors. Això, deia Segura, demostra que el Trail Roquetes té un nom com a organització esportiva i també com població que acull amb els
braços oberts gent forana. La victòria en la categoria masculina se la va emportar el corredor junior Iu Escolà, del Centre Excursionista Rubí, amb un rècord d'una hora i 25 segons. En
categoria femenina repetia la primera posició la tortosina Gemma Colomé, del Centre Excursionista Refalgari, arribant a Caro en una hora, 15 minuts i 34 segons.
Albert Segura ha volgut remarcar la gran varietat en l'origen dels corredors: de Rubí, Alforja, Súria, Zamora, Anoia, Girona, Urgell, Sitges, Priorat, Flix, Vinaròs, Igualada, Tarragona i
d'Alcanyís, entre d'altres. Segura també ha destacat la presència d'Albert Giné, que després d'un període de descans tornat a la competició en la 7a edició del KMV.
Pel que fa a la 2a edició del KMV Kids, el president del Trail Roquetes recorda que la intenció de la cursa és apropar els nens al món de les curses per muntanya, per incentivar-los i fer
que se sentin com els corredors adults en aquesta cursa. I així va ser, ja que tots els nens, comentava Albert Segura, van quedar molt contents tant amb el recorregut com amb els obsequis, aquesta edició la tassa commemorativa de ceràmica del KMV. En relació a la 5a edició de la Fira Expotrail, l'organització també s'ha mostrat molt satisfeta, per la participació i
col·laboració de les empreses que van assistir per presentar els seus productes, com també de la nova ubicació, aquest any per primer cop al pati dels Til·lers i no al Pavelló Municipal. Un
any més s'ha comptat la presència de la unitat mòbil Policlínic Baiges que va oferir la possibilitat de realitzar proves d'esforç als esportistes que ho van sol·licitar. Finalment tot i rebre les
felicitacions de tots els participants, Segura és conscient de la dificultat que comporten la data de la prova i la calor, però malgrat això, el president del Trail s'ha mostrat contentíssim del
gran treball que ha fet l'organització i els voluntaris, i també per l'alt nombre de participants i acompanyats de fora. Les imatges són del Trail Roquetes. D’esquerra a dreta, Podi absolut
femení, Podi absolut masculí i visita d'autoritats a la Fira Expotrail.

HANDBOL

HANDBOL

Dos fitxatges per a l’Amposta
Elena Romero, que estava al
Castelló, i Loreto Roldan,
que jugava amb el Cleba
Leon, són dues incorporacions de l’Handbol Amposta
que reforçaran una plantilla
que ja treballa en la preparació de la propera temporada.
A les festes majors, l’equip
de Mateu Castellà va fer la
presentació amb un 3x1
contra Selfoss d’Islàndia i
l’Associació
Lleidatana.
Demà dissabte, nou partit de
pretemporada a la pista del
Morvedre de Sagunto. A la
imatge, a l’esquerra Elena, el

Torneig Joan Sabaté
El passat diumenge al
Pavelló de Ferreries el
Centre
Esports
Tortosa va iniciar la
pretemporada amb el
TORNEIG
JOAN
SABATÉ
GELADÓ.
L’equip sènior va jugar
contra el Balonmano
Alcañiz, en un esdeveniment amb gran
valor emocional i que
recorda al jove jugador que fou del club.
El Centre d’Esports es
va imposar per 32-22.

tècnic i a la dreta Loreto.
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FC ASCÓ

UD J I MARIA

UE RAPITENCA

CF AMPOSTA

CF BATEA

CF CAMARLES

CF GANDESA

CD LA CAVA
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CD TORTOSA

CF ULLDECONA

CD ALCANAR

UE ALDEANA

CF CORBERA

JE FLIX

CF GODALL

CF J CATALÒNIA
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UD J I MARIA B

SCER L’AMETLLA

CF L’AMPOLLA

CF LA SÉNIA

OLÍMPIC

CE PERELLÓ

CF PINELL

UE R BÍTEM
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CD ROQUETENC

UE S JAUME

CF S BÀRBARA

CF VILALBA

CD ALCANAR B

CF AMPOSTA B

CF ARNES

CF BATEA B
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MÉS EBRE RECOMANA

Melmelada de figues

LA FIGA
A les piràmides de Gizeh (4000 – 5000 anys aC) la recol·lecció de la figa
apareix representada. Per a la cultura grega clàssica, era un aliment simbòlic: es consagrava a Dionís, el déu de la renovació, i quan es fundava una
ciutat es plantava una figuera entre l'àgora i el fòrum per assenyalar el lloc
de reunió. Era el menjar predilecte de Plató, que la va anomenar la fruita
dels filòsofs. El poble berber la considera un símbol de fecunditat i resurrecció. Els Efectes sobre l'organisme són la millora i prevenció del restrenyiment, suavitza la mucosa gàstrica i impedeix la reabsorció del colesterol i a
més és recomanable en cas d'osteoporosi o anèmia. La figa té fama d'afrodisíaca, de fet, en la tradició mediterrània, la figa és una de les més citades
també, fins al punt que el seu nom ha esdevingut un eufemisme per citar el
sexe femení. És també un símbol de fertilitat per les nombroses llavors que
té a dins.
Un consell: La figa ha de ser madureta, coqueta i picadeta pel pardal. Això vol dir que ha de ser madura, una
mica tova i, si l'ha triat l'ocell abans que nosaltres, és que era la millor de la figuera.

INGREDIENTS:
• 1 kg. de figues
• 300 grams de sucre morè (pot ser blanc)
• suc de 1/2 llimona
• 1 branca de canyella
PREPARACIÓ:
• Rentar les figues, tallar les puntes. Partir les figues a quarts.
Barrejar-les amb el suc de llimona, un tros de pell, la branca
de canyella i el sucre.
• Ficar-les amb un bol i deixar reposar unes quantes hores.
Passat el temps ficar amb una cassola a bullir a foc lent. Quan

arrenqui el bull coure uns 30 minuts aproximadament. Treure la pell de llimona i la branca de canyella i passar per la batedora. Tornar a ficar al foc i deixar coure uns 20 o 25 minuts
més. Omplir en pots esterilitats i fer al bany maria o ficar-los
calents sobre un drap de cuina cap per vall, fins que siguin
freds (millor tota la nit), etiquetar amb nom i data i guardar
al rebost. La proporció de sucre pot variar segons la dolçor de
les figues.
• Tasteu-la, serveix tant per menjar amb torrades, per barrejar amb iogurt, per menjar sobre un gelat, per acompanyar
carns, foie... És una melmelada de les més bones.
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Àries

20/3 al 19/4

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop

CATALUNYA

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Rebràs i donar molt amor a través de les relacions socials. Respecte a la teva salut, busca l’equilibri, no vulguis anar més de pressa del que
realment pots.

En assumptes d’amor el teu tacte i la teva sensibilitat et serviran per a assolir el que et proposis. Salut: per a poder funcionar, el teu cos
ha d’estar en plena forma.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

34º 20°
MATÍ

PASSATEMPS

SOL

Per a millorar la teva vida en parella tant la
calma com l’harmonia són fonamentals. El trànsit de Venus per la teva casa dotze et convida
a la reflexió.

No provoquis en tu mateix tensions i busca l’harmonia en les teves relacions. Estàs en una etapa
excel·lent per a dedicar-li més temps a la cura del
cos.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

A través de la teva creativitat és on millor et pots
expressar dintre de la teva vida sentimental.
Salut: no perdis el sentit de la realitat. Cuida’t,
ningú o farà per tu.

Moment de deixar-te dur per la imaginació i
per les ganes de viure noves experiències
sentimentals. Salut: pensa que un bon massatge tots els dies t’ajuda a descansar.

TARDA

SOL

Estat del cel
Cel serè en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu i núvols d'evolució diürna en altres punts de muntanya. Independentment, fins a primera hora del matí hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud i al final del dia també podran aparèixer a altres punts del litoral.
Precipitacions
A la tarda no es descarta algun ruixat feble, aïllat i minso al Pirineu.

Temperatures

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Hi ha més intel·ligència i habilitat en les teves
relacions. La teva autoestima està bastant alta
i la deixes veure amb la teva actitud a l’hora de
seduir.

Un excés de confiança en l’amor pot ocasionar-te algun tipus de disgust. Intenta
mantenir el cap fred. Salut: L’enrenou que
duus pot arribar a ser molt estressant.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En l’amor no t’agrada ser superficial o banal.
Els teus sentiments sempre són profunds.
Salut; pensa que tot el que signifiqui desenvolupar el teu costat més jovial.

Aplica’t a fons, i intenta resoldre els assumptes que ara et preocupen. Salut: no et miris en
el mirall pensant que ets perfecte o acabaràs
patint contrarietats.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Et faran sentir que ets un ésser especial. Tant
la teva autoestima com la teva libido pujaran
intensament. Salut: hauries de millorar les teves
defenses.

En assumptes d’amor no deixis que resolguin a
l’atzar. Salut: procura que res t’alteri i et posi
nerviós, pot crear-te situacions d’estrès. Intenta
ser natural.

Temperatura mínima semblant. Es mourà entre 11 i 16 ºC al Pirineu, entre 14 i 19 ºC a la depressió Central, Prepirineu i prelitoral nord, entre 16 i 23 ºC a la resta del prelitoral i al litoral nord i
entre 18 i 23 ºC a la resta. Temperatura màxima en lleuger ascens llevat del litoral on serà semblant. Es mourà entre 27 i 32 ºC al Pirineu, entre 31 i 36 ºC a la depressió Central, Prepirineu i
interior de les terres de l'Ebre, i entre 29 i 34 a la resta del país

Visibilitat
Visibilitat bona en general.

Vent
Vent fluix i variable al principi i final del dia, amb terral matinal. Al centre de la jornada el vent
bufarà de component sud i oest a la meitat oest i de component sud i est a la meitat est, fluix a
l'interior, i entre fluix i moderat al litoral, més reforçat al sector central i sud on hi haurà cops forts.

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
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527

ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA
Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector
del Electrodomèstics
i Electrònica de consum
a Sant Carles
de la Ràpita.
Interessats contactar
via correu electrònic a
comecs@comecsonline.com

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ

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

www.maisol.com

tlf. 695410052
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

RELAXÑ

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ

RESIDÈNCIA
L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un/a auxiliar de geriatria a jornada completa
Sou segons conveni.
Lloc de Treball:
Residència L’Onada
(Gandesa)
Contacte: Sofia. RRHH
Mail: rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

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

HABITACIÓN
POR HORAS
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)
Tlf. 609 76 12 06

Vols
anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!
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SEGONA PART

Víctor Amela
A VUI

ÉS MOLT MÉS FÀCIL ACCEDIR A LA NOTÍCIA QUE ACCEDIR A LA INFORMACIÓ

ACTUALITAT
Víctor M. Amela va nàixer a
Barcelona l'any 1960, és periodista i escriptor, degà dels crítics
televisius a Catalunya, i també
conegut per les seues entrevistes
a la contraportada de La
Vanguardia i per les seues intervencions a RAC1 amb Jordi Basté
i al programa Aruscity a 8tv amb
Alfons Arús. Amb el seu premi
Ramon Llull 2016 sota el braç per
la seua última novel·la «La filla
del capità Groc», Víctor Amela ha
visitat durant unes quantes setmanes diferents poblacions de
les Terres de l'Ebre per presentar
la seua última novel·la, i gaudir
dels paisatges i gastronomia del
nostre territori. Víctor Amela ens
va captivar per la seua proximitat, el seu bon humor i aquesta
manera tan peculiar que té de ser
curós i curiós, enfundat en la
humilitat que caracteritza a les
persones cultes.
A l'últim Més Ebre abans de
vacances, Víctor Amela ens
endinsava als mitjans del segle
XIX per parlar de la filla del capità
Groc, la seua última novel·la.
Una història romàntica amb un
rerefons històric i amb personatges que van existir realment. De
fet, Víctor és descendent directe
d'algun dels personatges d'aquesta novel·la. Un entorn pròxim com és el Maestrat amb el
poble d'El Forcall com a epicentre
i les Guerres Carlines com a teló
de fons i on Víctor Amela complementa aquesta apassionant
història amb la seua imaginació
de novel·lista.
En aquesta segona part de l'entrevista parlarem de la seua trajectòria com a periodista i escriptor.
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Més Ebre: A part d'escriure
novel·les històriques com «La
filla del Capità Groc», «Amor
contra Roma», «El Càtar
Imperfecte».... també has
col·laborat fent incursions en
altres gèneres on l'amor, la passió i el positivisme hi són presents com «333 Vitamines per a
l'ànima», «Paraules d'amor»...,
hi haurà altres col·laboracions o
t'agrada més escriure en solitud?
Víctor Amela: Jo sóc una persona molt solitària, m’agrada tancar-me i treballar sol. La col·laboració per a mi és més en l'àmbit
divulgatiu i periodístic. Jo com
gaudeixo realment és endinsantme dintre d'un món, documentar-me i crear en solitud i tot això
té un punt d'ermità, de patiment
i a la vegada de plaer, un plaer
molt íntim... Jo crec que d'aquí

poc tornaré a tancar-me (riu).
ME: Parlem del teu primer llibre
"Tots els meus secrets o gairebé"
on, com tu dius, reveles secrets
que van des dels teus mitjons
fins al teu prepuci, passant per
etapes de la teua vida. Quin és
el secret millor guardat de
Víctor Amela?
VA: Aquest va ser el meu primer
llibre. «Tots els meus secrets...»
parla de mi, és un llibre que
m'estimo molt. Com explico a la
contraportada del llibre, parlar
d'un mateix és l'única cosa de la
que realment podem parlar, per
això vaig escriure aquest "biozàping", un zàping personal per
noranta-nou canals de mi mateix
on desvetllo secrets que van des
dels meus mitjons al meu prepuci i explico el que compartiria en
una sobretaula amb alegres

amics. Quin és el secret què
encara tinc guardat? en aquest
llibre ho explico tot, per tant ja
no en tinc de secrets! (riu).
ME: Des del 1984 firmes a La
Vanguardia cròniques, crítiques
i entrevistes. Ets el degà de la
crítica televisiva a la premsa
espanyola, a més de co-creador
de «La Contra». Si comparem
els nostres últims anys de premsa, radio i televisió amb els mitjans europeus..., on ens situem?
VA: Ostres!, això seria complicat
i llarg d'explicar perquè hauríem
de parlar de la premsa, de la
televisió, d'Espanya, d'Europa...,
però vaja, jo diria que avui és
molt més fàcil accedir a la notícia
que accedir a la informació. Tu
agafes el mòbil i ja tens els titulars del que ha passat fa deu
minuts, per tant tenim una gran

facilitat per accedir al titular, que
seria l'input, però una altra cosa
és estar ben informat, conèixer
els motius dels fets, el perquè
passa el que passa i aquesta
informació jo crec que la donen
els diaris, la televisió no, perquè
en aquest últim mitjà, tot és molt
ràpid. Llegint els diaris és on tu
pots trobar reflexions, articles de
fons, d'opinió, que et donen un
criteri per entendre el que passa.
Per tant, si volem estar ben
informats, us aconsello llegir diaris.
ME: Per a quan el Planeta?
VA: (riu) Estic molt content amb
el premi Ramon Llull! De veritat
que m'ha fet molta il·lusió i ara
per ara no m'ho plantejo.
ME: Pura intuïció, però... planteja-t’ho!

