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No ha hagut acord i està convocada per als dies 13 i 20 i “si no hi ha respostes es preveuen més protestes”

Nuclears en vaga

Avui és notícia

Els sindicats CCOO i UGT semblava que havien arribat a un principi d'acord amb l'empresa que gestiona les centrals nuclears catalanes,
l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), per desbloquejar el conflicte dels treballadors subcontractats per empreses auxiliars. El preacord s’havia de sotmetre a la ratificació dels treballadors de les diferents empreses ahir dijous, però no va existir acord i el proper dia 13
de juny, en plena recàrrega, si no hi ha res de nou, hi haurà vaga a les nuclears, segons fonts consultades.
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Amposta. L’Ajuntament no haurà de pagar Tortosa. L’empresa de bricolatge AKI crea
15.000 Euros per les obres de la 70 nous llocs de treball en la seva propera
obertura.
Urbanització d’Eucaliptus.
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Esports. El Catalònia buscarà l’ascens a
Segona catalana, en la tornada de la
promoció d’ascens, diumenge (18.30h).
P16
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L’heroi del monopatí

Tenia un nom complex -Ignacio Echeverría Miralles de Imperial- però era un home senzill i un apassionat de skate segons comenten les persones que
el coneixien. El passat 25 de maig va complir 39 anys.
Els mitjans de comunicació han batejat com "l'heroi del monopatí» a aquest jove que va morir intentant defensar una altra víctima en l'atemptat que
va sembrar el terror a Londres dissabte passat. Quatre dies de dura espera que confirmaven aquest dimecres la pitjor de les notícies: Ignasi no va aconseguir sobreviure a l'atemptat on va morir intentant defensar una altra víctima de l'atac al pont de Londres. Un home valent que va arriscar la seva
pròpia vida per intentar salvar una altra persona. Una actitud exemplar que ha estat elogiada dins i fora de les nostres fronteres.
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Nom de dona
Fa unes setmanes moltes exalumnes, entre molts d’altres, celebràvem la decisió del claustre de l’institut Joaquín Bau de canviar el nom a l’institut. El professor Manuel Pérez Bonfill acostumava a anomenar-lo institut de Tortosa,
ben segur que el nom de l’il·lustre franquista, únic membre no militar del primer govern del dictador, li devia fer de mal pronunciar. Ara arriba l’hora de
posar-li un nou nom, la qual cosa correspon a la comunitat educativa de l’institut. S’especulen diversos noms, així ho he vist publicat: Institut Joan Baptista
Manyà, Institut Felip Pedrell, Institut Manuel Pérez Bonfill, Institut Iberus,
Institut Dertosa, Institut Ilercavònia, Institut Blau, Institut B.A.U... La sorpresa
és veure que no hi ha tortosines il·lustres, cap nom de dona entre les propostes. La invisibilització de les dones fora de l’àmbit domèstic encara és un llast
que patim a la política, a l’art, a l’empresa, als llibres de text, a les tertúlies dels
mitjans de comunicació, als noms de places i carrers, centres esportius i culturals... No existim o ho fem d’una manera molt minoritària. L’androcentrisme
és dominant i, si el que volem és una societat més justa, més lliure i més feliç,
cal que oferim resistència i ens reivindiquem constantment, ja que de feina
ens en queda molta per fer. Vivim un moment de creixença del moviment
feminista i LGTBI, cosa que és un indicador de la involució cap a on ens aboquem en temps de crisi profunda. D’aquí aquesta revolució del nou estat de
consciència de les dones, ja no som el segon sexe, som l’altre sexe i amb
nosaltres la resta de sexes diversos amb qui anem cap a una societat més tolerant i oberta. El feminisme ha de marcar la diferència enfront del patriarcat,
hòmens i dones l’hem assumir en el camí cap a la igualtat. I dit tot això, la
reflexió: comencem a mirar el món amb ulls de dona, no perdem l’oportunitat
de posar nom de dona a l’institut, a nivell educatiu és una esplèndida ocasió
per avançar cap a deixar de tenir un lloc secundari en la societat. No banalitzem el que significa posar nom, posar nom a les coses està relacionat amb el
poder, comencem a atorgar-ne a les dones. I no deixem de recordar que el
silenci és opressió i violència.
Carme Abril Ferrer

DARRERA HORA. NOTA DE L’EQUIP DE GOVERN ERC AMPOSTA

Amposta no haurà de pagar 15.000 € per les obres de la
Urbanitzaciód’Eucaliptus
L'Ajuntament d'Amposta ha fet pública aquest dijous, la
resoluciófavorable al consistori d'un contenciós administratiu per una factura de la direcciód'obra de les millores
de la Urbanització d'Eucaliptus. Segons ha defensat el
consistori, la direcciód'obra de les millores no s'havia de
pagar a part, ja que quedava clarament reflectit al plec de
clàusules que aquestes millores no havien de tenir un
cost afegit per a l'Ajuntament. Segons nota del consistori, l'obra es va adjudicar per 3.150.000 euros a finals de
l'any 2010, sota el govern de CiU. Així un cop Esquerra d'Amposta “va arribar
a l'alcaldia, ens vam trobar amb una factura, per valor d'uns 15.000 € per unes
obres de millora en uns carrers determinats de la Urbanitzaciód'Eucaliptus,
aquesta factura havia estat aprovada per la llavors regidora d'Urbanisme,
Isabel Ferré, només 15 dies abans de les eleccions del 2015”. Segons la nota,
l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta va aturar el pagament, cosa que va
propiciar que l'enginyeria que el reclamava presentés una demanda davant del
jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona contra l'ajuntament
d'Amposta. L'alcalde d'Amposta ha comentat que «nosaltres vam analitzar el
contracte i vam veure que aquestes obres i millores no s'havien de pagar, i el
que ens va resultar més estrany és que es tractava d'una obra feta anys enrere
i just s'aprova la factura dos setmanes abans de les eleccions, i ara per sort, el
jutge ens ha donat la raó». Segons Adam Tomàs, «aquest és tan sols un dels
molts exemples de les coses que ens hem anat trobant al llarg d'aquests dos
anys, per exemple, aquesta setmana hem rebut la reclamaciód'alguns treballadors de l'Escola d'Art, perquèse'ls reconeguin antiguitats, cotitzacions a la
Seguretat Social o jubilacions».
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La cigala, el gripau i les formigues
I vet aquí que tots aquests animals vivien tots junts en un llogaret
menudet. Un llogaret on hi havia moltes coses a fer. Hi faltaven
escoles, hospitals, ambulatoris, carrers asfaltats, treball per a les
altres formigues. El llogaret que tenia un riu al costat i molt molt
potencial econòmic i social. El sistema de governança era clar, un
animal, un vot. I tots escollien un animal en cap. Durant molts
d’anys les formigues, governaven amb molt d’èxit el llogaret.
Això va fer que el llogaret comencés a créixer i a desenvoluparse. Va créixer i créixer. I va començar a fer ombra a d’altres llogarets propers. Les formigues governants eren molt envejades
per altres animals, sobretot pels gripaus qui, a tota costa, amb
enganys i befes, volien fer-les fora per governar ells. Però les formigues feien bona feina i la resta no n’eren mai prous. Un dia va
arribar una cigala amb promeses de canvi. Amb promeses de
festa. Amb promeses de noves maneres de fer. Els gripaus van
veure en ella la manera de fer fora les formigues les quals incansablement treballaven i treballaven. Els gripau treballava per a
l’Estat, però com passa en el món dels humans molts cops, pel
matí té l’atenció al públic de l’Estat i per les tardes de manera privada afinant els possibles problemes provocats per ell mateix
amb l’Estat. Però el temps va continuar, les formigues governaven, les formigues treballaven pel bé comú, per fer del llogaret
un lloc punter on viure, un lloc punter on desenvolupar la vida.
Van crear zones esportives, van crear les escoles i hospitals demanats, residències per a les formigues velletes... Però a tot l’Estat la
situació econòmica va empitjorar i les formigues havien de gastar
menys a contracor, no podien fer tot el que volien, però el llogaret i tots els seus animals van anar trampejant aquesta situació de
crisi. Fins i tot les formigues, més de treballar que de fer gresca,
es van inventar una festa a la Plaça per homenatjar el seu dur
passat per fer créixer un poble del no-res. Van passar els anys i
va arribar l’any de les eleccions, els gripaus van demanar a un
jutge fins a cinc demandes per a la formiga en cap (sense cap
condemna, només per difamar), a part de fer una campanya molt
mediàtica en contra de les formigues. La cigala es va aprofitar de
les calúmnies i acusacions (ara sabem que falses) sobre la formiga
en cap i va convéncer a base de promeses a bona part d’ells, que
van voler provar la cigala com a líder. I ara estem aquí, ens governa la cigala, el llogaret no creix, al llogaret no hi ha feina, es pujen
els impostos, al llogaret hi ha formigues que no arriben a final de
mes i, algunes, fins i tot, passen gana. Fins i tot, sembla que dins
de la casa gran són desconfiats amb les formigues més treballadores, i posen cigales i gripaus substituint-les de manera permanent. I així, cigales i gripaus fan festa cada cap de setmana, sense
ser conscients que vindran durs hiverns i caldrà tindre arròs i blat
guardat per fer possibles noves millores al llogaret.
Mentrestant, en canvi, la cigala vol vendre l’hospital, encareix les
cases i dóna subvencions que costen més del que es rep i després,
per culpa del gripau, encara s’han de retornar. Però això sí, cada
cap de setmana tenim una festa, on les cigales canten, però a tots
ens costen el doble de cares que quan les organitzaven les formigues. I, tot i això, encara el gripau critica a les formigues en cap
passades, i a més critica a les altres formigues, que tot i que no
han tingut mai una responsabilitat al llogaret, el gripau les anomena corruptes. Ni les formigues, ni els seus caps, han estat mai
corruptes. Han treballat per fer gran el llogaret. Per qui tot animal
que visqui al llogaret tingui menjar per l’hivern. Per a que els fills
de tots els animals puguin tenir una vida millor de la dels seus
pares. Un lloc on poder gaudir de tots els serveis de llogarets més
grans. Un lloc on és crea futur. Un lloc on es garanteixen els
mínims necessaris de cara al mals temps.
Un lloc per a viure tranquil i feliç.
L’assemblea del Partit Demòcrata d’Amposta
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TERRES DE L’EBRE

El nou edifici de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre obre portes a la ciutadania el 15 de juny
La construcció de l’edifici i el pàrquing ha suposat una inversió de més de 14 MEUR del Govern
El delegat del Govern, Xavier Pallarès, ha presentat
aquest dimecres les instal·lacions del nou Edifici de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre, ubicat a la plaça
Gerard Vergés núm. 1 de Tortosa, que obrirà portes a la
ciutadania el proper 15 de juny quan ja podrà utilitzar
els serveis centralitzats de la nova Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) que “pretén donar un servei més eficient i eficaç als nostres conciutadans, ja que els tràmits
que hagin de fer amb qualsevol dels departaments de la
Generalitat ho podran fer a l’OAC i, en el cas, d’atenció
tècnica la tindran també al mateix edifici”, ha explicat el
delegat del Govern. Seguidament, la resta de Serveis
Territorials, actualment ubicats en diverses seus a la ciutat de Tortosa, aniran ocupant el seu lloc al nou Edifici
progressivament, amb l’objectiu que el 14 de juliol els
nous serveis estiguin en ple funcionament. La
Generalitat va posar la primera pedra l’any 2010 i, amb
la crisi econòmica, va haver d’aturar l’obra el 2012, per
emprendre-la de nou l’any 2015, amb una modificació
del projecte inicial que eliminava una planta inicialment
projectada. Aquesta modificació també va comportar un
estalvi del pressupost inicial, que era de 12.611.313€ als
10.474.573€ del pressupost actual; als qual cal sumar els
4.406.610€ del pàrquing soterrat. En total la inversió ha
estat de 14.879.183€. El nou Edifici de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre té una superfície de 4.354 m2, repartits en planta + 2 i 1 planta soterrada.

El delegat del Govern, Xavier Pallarés, en la presentació de les instal.lacions, aquest dimecres.

L’objectiu és que el 14 de juliol els nous serveis estiguin
en ple funcionament al nou Edifici

L’Ametlla de Mar recapta un 5% més
de taxa turística durant el 2016
La població encapçala el rànquing en recaptació d’aquest impost a les Terres de l’Ebre
L'Ametlla de Mar segueix sent el referent turístic a les
Terres de l'Ebre. “Així ho constaten les dades de la taxa
turística de l'any passat, que mostren el seu lideratge
en recaptació. La Cala és líder en ingressar-la des que
va començar a cobrar-se aquest impost als turistes, ara
fa quatre anys”. Segons fonts de l'Agència Tributària
de Catalunya, el 2015 es va tancar amb una recaptació
de 140.500 €, mentre que el 2016 s'ha tancat amb una
recaptacióde 147.170 €, un 5% més que l'any anterior
i un 50% més que el segon municipi al territori, Sant
Carles de la Ràpita amb 77.500 €. La tercera posició
l'ocupa l'Ampolla amb 50.300 €, i la segueixen Tortosa
amb 46.000 €, Deltebre amb 37.900 €, el Perellóamb
33.800 € i Amposta amb 28.200 €, entre altres.
D'aquestes quantitats, una part seràretornada a cada

municipi per ser invertits en promocióturística, com ara
l'actuacióque es va fer per arranjar el camí de ronda
GR-92. «És un bon indicador per veure que s'estan fent
béles coses. El sector del turisme és molt important i cal
fer un agraïment a totes les empreses i establiments
turístics que fan un esforçper millorar cada any la seva
oferta. Aquest estiu s'espera alta afluència de visitants
i estem treballant per acollir-los de la millor manera»,
explica l'alcalde Jordi Gaseni. «Som líders destacats en
turisme a l'Ebre i aixòho fan restaurants, allotjaments i
comerços. Tots som responsables que aixòsigui possible. El turisme beneficia al poble i és una font de riquesa per a moltes persones. Agrair a tothom que any rere
any aposta per la nostra població», subratlla el gerent
de l'Àrea Municipal de Turisme, DamiàLlaó.
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S’APROVA LA CREACIÓ

Taula de
Mobilitat de
l’Ebre
El Govern ha autoritzat la
creació de la Taula de
Mobilitat de les Terres de
l’Ebre com a òrgan de
consens territorial de
totes les polítiques de
transport públic. La taula
estarà
formada
per
representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
(IDECE) i la Generalitat.
La voluntat del Govern és
treballar conjuntament
amb els agents i administracions locals la millora
de les condicions de
mobilitat de les Terres de
l’Ebre. La Taula permetrà
gestionar conjuntament
la mobilitat a les Terres
de l’Ebre fins a l’establiment definitiu a tot
Catalunya del nou model
de mobilitat dins del projecte de la T-Mobilitat.
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TERRES DE L’EBRE

L'empresa de bricolatge AKÍ
crea 70 nous llocs de treball
En la seva nova obertura a Tortosa

Fins a 70 nous llocs de treball, entre directes i indirectes, es crearan amb l'obertura de la nova botiga que
l'empresa de bricolatge AKÍ ha posat al Temple Sud,
un pla parcial desenvolupat per l'Ajuntament de
Tortosa en els anys de crisi i que ara està possibilitant
l'arribada d'aquesta i altres implantacions comercials.
AKí ha invertit 1,1 milions d'euros en aquesta botiga,
que és la tercera a la demarcació de Tarragona, la
número 13 de Catalunya i la 50 d'Espanya. Tindrà
més de 2.000 m2 i al voltant de 18.000 referències.
L'obertura al públic està prevista per al 7 de juliol. Cal
recordar que en uns terrenys adjacents als d'AKÍ
s'està instal·lant una altra empresa del sector de l'alimentació. A la foto, roda de premsa de la presentació
de la nova botiga.

La Cala es vesteix de festa
en honor al mar

El NOMAD
Festival arriba
a Tortosa
Des d’ahir i fins diumenge, Tortosa acollirà la primera edició del NOMAD
Festival Tortosa, amb una
oferta multidisciplinar. El
festival oferirà concerts,
espectacles de carrer, àrea
infantil, disseny, moda,
hand-made, i una selecció
gastronòmica amb food
trucks, que ompliran el
Parc Municipal Teodor
González amb una proposta alternativa dirigida
al lleure de tota la família,
dels més grans al més petits. El festival, al qual hi
prendran part també diferents associacions i entitats del territori, és d'entrada lliure i compta amb
el suport de l'Ajuntament
de Tortosa.
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Aquest cap de setmana

L'Ametlla de Mar seràla seu marítima de Catalunya el
pròxim cap de setmana amb la celebració de la 4a edició de la Festa del Mar que organitza l'Ajuntament
calero i la Federació Catalana per a la Cultura i el
Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF). El recinte portuari s'ompliràamb 58 embarcacions de vela tradicional vingudes d'arreu de Catalunya, Euskadi i França.
L'objectiu principal de la Festa és fer valdre el patrimoni marítim que hi ha a la costa d'aquesta poblaciódel
Baix Ebre. És per aquest motiu que al moll de ponent
s'instal.laran estands on conèixer més de prop el món
de la mar, la vela llatina, el busseig i la pesca, alhora
que les tradicions associades. La inauguració oficial
seràdissabte 10 al matí, i comptaràamb la presència
de Pilarín Bayés que seràla padrina de l'acte. A la foto,
roda de premsa de la presentació de la Festa.

La Campanya pels Sediments visita el Parlament

Noves depuradores a l’Ebre
L'ACA impulsar 5 projectes a la provincia
L’Agència Catalana de l’Aigua ha posat a licitació la
redacció de cinc projectes constructius per millorar el
sanejament de diverses localitats de Tarragona i Terres
de l’Ebre. Concretament es destinaran més de 436.000
euros per impulsar els projectes esmentats, com les
noves plantes depuradores de Riumar a Deltebre (Baix
Ebre), Vallmoll (Alt Camp), el Sarral (Conca de Barberà),
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), així com les millores de
la planta del Pla de Santa Maria (Alt Camp).Es disposa
fins el 22 de juny per presentar les ofertes, les quals seran
analitzades. A partir d’aquí, un cop s’hagin adjudicat i
signat els contractes, es disposarà de sis mesos per dur a
terme la redacció dels projectes.

Va manifestar la urgència per actuar al Delta
La campanya pels Sediments ha tornat
al Parlament. A la Comissió de Medi
Ambient s’ha tornat a reclamar un pla
de gestió integral dels sediments a tota
la conca de l’Ebre per assegurar la
supervivència del Delta i reestablir-ne
l’equilibri natural. El Delta s’enfonsa
entre 1 i 5 mil·límetres l’any a la vegada que el nivell del mar està pujant
entre 1 i 3 anualment. Així mateix, els
embassaments retenen el 95% dels
sediment. La conseqüència a finals de
segle d’aquestes evidències és l’anega-

ment del 45% de la superfície del Delta
i els seus espais naturals. Els representants de la 'Campanya pels Sediments'
s'han reunit amb la Comissió de Medi
Ambient del Parlament per exigir al
Govern que pressioni a l'Estat per aturar la regressió i l'enfonsament del
delta de l'Ebre a causa de la manca de
sediments. El membre de la Campanya
pels Sediments i de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE), Manolo
Tomàs, ha reclamat al govern català
que actuï com a "element de pressió".

La PDE reforçarà la campanya que reclama més sediments a l'Ebre
En la piraguada anual, el 18 de juny
La Plataforma en Defensa de l'Ebre donarà
protagonisme a la campanya pels sediments en la seva piraguada que enguany
canvia de dates i es farà el 18 de juny. Sota
el lema 'Més aigua, més sediments', els
antitransvasament volen vincular la necessitat que a més d'aigua, cal que pel riu baixin sediments per evitar la constant regressió que pateix el delta de l'Ebre. La piraguada s'ha avançat al mes de juny per evitar la
forta calorada que feia a meitat juliol quan,
habitualment, se celebra aquesta jornada
lúdica però també reivindicativa. Aquesta
dissetena edició se celebrarà el 18 de juny i
a partir d'avui divendres 9 de juny es posa-

ran a la venda els tiquets per adquirir alguna de les 180 places que la PDE ofereix per
participar-hi. Segons l’ACN, podran ser
piragües individuals o dobles i també hi ha
sis places per embarcació de motor per si
algú no pot fer la travessa remant. El preu
dels tiquets és de 15 euros i es poden
adquirir a tres punts de venda de Tortosa
(Mercat, La2deViladrich, i Pics MontCaro) i
a Amposta (llibreria Guaix). El recorregut
serà l'habitual de Xerta a Tortosa, amb aturada per esmorzar a Aldover. A l'arribada a
Tortosa es farà l'acte reivindicatiu que
enguany reivindicarà més aigua per al riu
però també més sediments.
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EN UN MINUT

Més notícies
*El PSC TORTOSA insta
al govern a modificar les
tarifes del transport públic
per tal de que la Gent
Gran no vegi limitat el
nombre de viatges anuals
a preu reduït. Roig: “la
nostra prioritat és la Gent
Gran de Tortosa, escoltem-la!”.
*CONCERT DE CESK
FREIXAS EN SOLIDARITAT AMB LES PERSONES
REFUGIADES. La CUP –
Alternativa Ecologista per
Tortosa ha presentat al
Casal Tortosí el concert de
Cesk Freixas i Víctor Nin
en solidaritat amb les persones refugiades que tindrà lloc avui divendres a
les 22h.
*ELS BOMBERS extingeixen un foc en un sisè pis
de l'Avinguda Generalitat
de Tortosa, dimarts matí.
*L'ORGANITZACIÓ
METEOROLÒGICA
MUNDIAL
reconeix
l'Observatori de l'Ebre
com estació centenària. El
consell executiu de l'entitat reconeix també les
estacions del Retiro de
Madrid, de Daroca de
Madrid i d'Izaña de
Tenerife.
*L’AMETLLA: prop d'una
seixantena d'embarcacions provinent de la
costa occidental de la
Mediterrània, i també del
nord de la península, participaran en la dotzena
trobada anual que realitza
l'Associació de
Vela
Llatina La Cala. L'edició
d'enguany, dins de la
Festa del Mar, es considera la més important que
s'haurà fet mai al litoral
català, perquèhi assistiran
vaixells com el Santa
Eulàlia, el Sant Ramon o el
Ciutat de Badalona, que
es podran visitar durant el
cap de setmana.
Les embarcacions salparan des del port de
l'Ametlla de Mar dissabte
10 al migdia per fer una
navegada pel golf, i diumenge 11 realitzaran
diverses maniobres pel
recinte portuari fent una
demostracióal públic.
*LA RÀPITA: dels estudis
de ràdio a la gespa del
Parc de Garbí. És el camí
del programa de música
Top Ranking de Ràdio
Ràpita que demà celebra
el seu segon musical.
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*AMPOSTA: el grup
municipal
socialista
«exigeix» a l'equip de
Govern
que
«amb
caràcter immediat baixi
un 25% l'IBI a tots els
immobles de la nostra
ciutat per reduir l'impacte lesiu que aquests
increments estan produint entre la ciutadania
ja que és el que ingressarà de més. És el mínim
del mínim que podem
exigir tots si ens creiem,
de veritat, que cal està
al costat de la gent, més
en moments de dificultats i en els que les
famílies s'ho passaran
molt malament al tenir
que fer front a n'aquest
pagament”.
*LA RÀPITA: la Festa
del Mar de La Ràpita
mostraràaquest cap de
setmana tot el potencial
nàutic i turístic de la
badia
dels
Alfacs,
Nombroses activitats
nàutiques, comerç, gastronomia i altres propostes d’oci s’oferiran al
púb lic demà dissabte
des de Sant Carles
Marina i diumenge des
del Parc de Garbi.
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Amposta presenta les Jornades
Gastronòmiques de l’arròs
Tindran lloc fins el 30 de juny

Aquest passat cap de setmana va començar una nova edicióde les
Jornades Gastronòmiques de l'arròs d'Amposta i el Poble Nou del Delta
que organitzen la Regidoria de Turisme junt amb el Col·lectiu de Cuina
l'Essència de l'Arròs i que tindran lloc fins al 30 de juny. Durant la seva
presentació, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va afirmar que «l'arròs
és un atractiu turístic, tot aquell que ve a menjar al Delta, acaba gaudint
del territori, i sempre hi realitza alguna altra activitat”.
A la presentacio, a més regidora de Turisme, Fires i PromocióExterior,
Joana Estévez tambévan estar-hi dos restauradors que formen part de
la jornada, Lluís Garcia, del Restaurant l'Estany-Casa de Fusta i Núria,
del restaurant L'Antic. Els establiments participants a les jornades: l'Algadir del Delta, l'Estany-Casa de Fusta, Casa Amadeo, Cor del Delta,
Gatsby, l'Antic, Lo Pati d'Agustí, Nit i Dia, Spirit i Temps de Terra. Cadascun presenta diferents menús amb un element comú, l'arròs, i amb
uns preus que oscil·len des dels 22 fins al 37 euros.
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La Ràpita celebrarà la revetlla de
Sant Joan a la platja
A la sorra de la platja de Garbí
El
regidor
de
Joventut,
Rafa
Balagué, i el cap de
colla de l’associació
de
diables
Diabmonis, Paco
Matamoros, acompanyats de l’alcalde de la Ràpita,
Josep
Caparrós,
han presentat el
cartell de la festivitat de Sant Joan
2017, que repeteix
escenari a la platja de Garbí com a epicentre de la revetlla. El programa d’actes s’encetaràel divendres 23 de juny a les 20.30 hores, amb
l’arribada de la flama del Canigó de la mà del Club Fondistes
Rapitencs i el Club BTT La Ràpita a la plaça del Cóc, on l’alcalde de
la ciutat, Josep Caparrós, s’encarregaràde llegir el manifest. A continuació, actuaràlla colla gegantera i dolçainera de l’Esbart Dansaire
Rapitenc i, en acabar, la flama sortirà en cercavila cap a la platja de
Garbí acompanyada de la Banda de Tambors i Cornetes La Ràpita. A
les 21.30 h estàprevista la seva arribada a la platja, on seràrebuda
pel grup Batuxaic amb una batucada. Tanmateix, a partir de les 9 de
la nit, s’obriràel servei de barbacoes i la barra amb menjar i beure.
Les barbacoes disposaran de llenya, carbói els estris necessaris per
cuinar, al mateix temps que hi hauràun espai amb taules i cadires.
La festa tindràcontinuïtat a les 12 de la nit amb l’encesa de la foguera a la platja i un espectacle piromusical i tot seguit s’encetaràel programa musical amb els concerts en directe dels grups “Roba estesa”
i “Porto Bello” i l’actuaciódels DJ’s de l’associacióTop Ranking, que
seran els encarregats de cloure la revetlla ja a la matinada.
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Deltebre recorre a la
justícia la revocació de la
gestió de residus
Per part del Consell Comarcal

Ple de l’Ajuntament de Deltebre

En la sessió plenària de Deltebre es va ratificar la
interposiciód’un recurs contenciós de l’Ajuntament
contra l’acord del Consell Comarcal del Baix Ebre de
retornar totes les competències a l’ens local. Així
aquest recurs tambésol·licita al jutge una suspensió
cautelar d’aquest acord. Així mateix, el plenari va
aprovar el concurs de “Serveis Bàsics d’Imatge de
Poble”que s’ha adjudicat a l’empresa Innovia
Coptalia, S.A.U, després que el passat mes de març
es revoqués parcialment les competències delegades
al COPATE i s’obrís un concurs públic per a la seva
gestió. Amb aquest adjudicació, Deltebre assumeix la
gestió directa dels residus, mitjançant un contracte
de serveis, amb l’objectiu de millorar el servei que rep
la ciutadania. En total, el contracte que es licita, que
tindràuna durada de 4 anys, més dos de prorrogables, té un valor d’adjudicacióde 2.976.035€.

Arròs tolerant a la salinitat

Programa TEI,
pioner a la
Ràpita

www.mesebre.cat

EN UN MINUT
L'Auditori Sixto Mir
s'inaugurarà el 14 de juliol Més notícies

Fer que els alumnes
passin d'espectadors a
protagonistes. Aquesta és
la clau que proposa el programa Tutoria Entre
Iguals, TEI, una fórmula
contra la violència i l'assetjament escolar nascuda
en un institut de Barcelona
i que ja s'aplica en més de
350 escoles i instituts de
tot Espanya. La Ràpita
aplicarà aquest programa
de forma pionera a les Terres de l’Ebre a partir del
curs vinent als quatre centres educatius del municipi
(Institut Els Alfacs, escola
Carles III, escola Horta Vella i col·legi Sagrada
Família). Segons el regidor
d’Ensenyament de de la
Ràpita, Àlex Cervera,
“l’objectiu és que tota la
comunitat educativa s’impliqui en la consecució
d’una escola inclusiva i no
violenta. Em congratula
que tots els centres educatius de la Ràpita hagin volgut sumar-s’hi al programa”.

A la Ràpita

L’Ajuntament de la Ràpita ha posat ja la data en què es
farà realitat un dels projectes més emblemàtics i esperats
al municipi. El 14 de juliol és quan tindrà lloc la inauguració de auditori municipal Sixto Mir, un equipament cultural de primer ordre que després d’anys d’entrebancs i
retards, es posarà aquest estiu a disposició de les entitats
i el conjunt de la ciutadania. Amb 360 places per als
espectadors, un sistema de graderies retràctils per alliberar la sala principal en cas de necessitat, set bucs d’assaig
per a ús dels grups locals, un ampli escenari, una sala
d’assajos i totes les instal·lacions tècniques oportunes,
que s’estan enllestint, composen els elements principals
d’aquest nou espai cultural.
Aquests són dies per ultimar uns treballs que encaren la
recta final amb la instal·lació de les graderies i els equips
audiovisuals.

Grup Balfegó: en 6 dies, 1.650 tones
De tonyina roja assignades

El projecte, de finançament europeu, NEURICE ha
començat a monitoritzar la salinitat de quatre camps salins
del delta de l'Ebre per fer assajos de camp amb noves
varietats d'arròs tolerants a la salinitat. Liderat per la
Universitat de Barcelona (UB), s'estan obtenint la llavor
d'un centenar de línies d'arròs seleccionades de milers de
creuaments entre arròs del Delta i les varietats més tolerants a la salinitat. Aquest hivern seran avaluades en assajos hidropònics i les millors seran avaluades en camps
salins i no salins durant les campanyes 2018 i 2019. La
sembra de l'arròs en sec, sense inundació, retarda la
presència de la plaga del caragol massana però genera
problemes de salinitat, de la mateixa manera que ho fa la
inundació dels camps amb aigua del mar.

La flota del grup Balfegó de l'Ametlla de Mar, formada per nou vaixells, només
ha necessitat feinejar sis dies per completar la captura de les tones de tonyina
roja assignades (1.650) per aquesta campanya. Els vaixells van tornar aquest
cap de setmana al port calero i ja han certificat les captures a les autoritats
espanyoles i europees. Segons la companyia tonyinaire, el fet de pescar, en les
primeres 24 hores, dos terços de la quota (1.100 tones) és una evidència més
"de l'abundància d'estoc de tonyina roja". Si ha costat sis dies completar la
campanya al calder balear, ha estat a causa del mal temps que va obligar a aturar l'activitat tres dies. Bafelgó insisteix a l'ICCAT -la Comissió Internacional per
a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, en les seves sigles en anglès- que
caldrà compensar el sacrifici dels darrers 10 anys per recuperar l'espècie i assignar unes quotes que s'adeqüin a la situació d'abundància actual.

Trobada de cossos policials, a l’Ametlla
Els drons ja formen part del paisatge aeri i com tota
aeronau, tenen una normativa que, moltes vegades,
els usuaris desconeixen. De fet, el seu ús indegut pot
arribar a comportar multes superiors als 200.000 euros.
Per aquesta raó la Policia Local de l'Ametlla de Mar va
organitzar, aquest dimarts al matí, una jornada informativa al municipi adreçat als cossos policials de les
Terres de l'Ebre, per parlar entorn el sector dels drons.
Una vintena d'agents van participar-hi. L'objectiu era
acostar la normativa i els paràmetres que s'han de
seguir per utilitzar aquests aparells legalment i informar
sobre les utilitats policials que poden tenir en un futur.
«Ens interessava descobrir qüestions pràctiques d'ús i
conèixer la legislacióque ho regula», apunta Francesc
Siuraneta, sotsinspector de la Policia Local calera.

*INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 'CINE FÈMINA',
que ha organitzat l'Arxiu
Comarcal del Baix Ebre en
motiu de la celebració del
Dia Internacional dels
Arxius, avui divendres (a
l’Arxiu Comarcal del Baix
Ebre-Reials Col·legis), a les
20 hores.
*LA RÀPITA: inauguració
ahir dijous de les noves instal·lacions del CDIAP
(Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).

Projecte liderat per la UB

Conèixer el sector dels drons
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*GANDESA: la Diputacio
ha aprovat el projecte de
xarxa de calor de proximitat
presentat
per
l'Ajuntament de Gandesa,
que preveu dotar d'una
instal·lació de biomassa per
a calefactar els equipaments
municipals
de
l'Escola Puig Cavaller, la
llar d'infants Lo Panilló i la
biblioteca
Mn.
Joan
Baptista Manyà. Els tres
equipaments municipals
que es gaudiran de la instal·lació estan situats en el
mateix sector del nucli
urbà, la qual cosa farà més
eficient la planta.
*PINELL DE BRAI: dissabte
van tenir lloc els actes de la
25a Trobada de la Gent
Gran de la Terra Alta 2017
al del Pinell de Brai, activitat organitzada pel Consell
Consultiu de la Gent Gran
de la Terra Alta i els Serveis
Socials
del
Consell
Comarcal de la Terra Alta.
La trobada va aplegar 300
persones arribades d'onze
dels dotze pobles de la
comarca, tots menys Prat
de Comte, que celebrava
aquell dia la romeria a la
Fontcalda.

El Consell Comarcal del Baix Ebre fa 28.877 actuacions per
atendre les necessitats socials bàsiques i immediates
Els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) del
Consell Comarcal del Baix Ebre van realitzar el 2016 un
total de 28.877 actuacions amb l'objectiu d'atendre les
necessitats socials més immediates, generals i bàsiques
de persones i famílies, i contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la integració de persones en situació de risc d’exclusió. L’EBASP està integrat actualment
per 12 treballadores socials, quatre educadores socials,
dos auxiliars i un coordinador. Aquest equip presta el
servei a tots els municipis de la comarca a excepció del
de Tortosa, que per número d’habitants té serveis socials
propis.
Segons la memòria anual presentada, el 2016 es van
atendre 6.090 persones, de les quals la majoria van ser
de Deltebre (2.192), l’Aldea (734), l’Ametlla de Mar
(672), Roquetes (660) i Camarles (548).
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Més notícies
*HORTA: Lo Pati impulsa
una nova edició d’art efímer a la pell del massís
del Port a través de la
proposta “Els Ports,
Natura i Art” de Sergi
Quiñonero. a proposta de
Quiñonero s’estructura al
voltant d’una excursió per
l’itinerari del Racó de
Corretja, al port d’Horta
de Sant Joan, dins el parc
natural dels Ports. Es tracta d’un recorregut d’uns 3
quilòmetres entre l’anada
i la tornada, al llarg del
qual
vuit
artistes
instal·laran diferents creacions d’art efímer (escultures, instal·lacions, intervencions,...) que només
s’hi estaran el dia de l’excursió, el diumenge 11 de
juny.
*BATEA: el XIX Mercat
Medieval es celebrarà els
dies 1 i 2 de Juliol.
*FLIX: dimecres es va
procedir a l’anellament
científic dels polls de
cigonya blanca nascuts
enguany a la Reserva
Natural de Sebes.
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La Ribera d’Ebre rep la visita
de gairebé 700 persones

DIVENDRES 9
DE JUNY
DE 2017

Vilalba dels Arcs també retira
la creu franquista
Els treballs s'avancen més del previst

En la segona edició del Benvinguts a Pagè s

Benvingut a Pagès fou un èxit de participació.
La Ribera d’Ebre ha estat una de les
comarques més visitades en la segona
ediciódel Benvinguts a Pagès, que s’ha
celebrat aquest cap de setmana arreu
de Catalunya i que ha estat un èxit de
participació. Prop de 700 persones han
passat per les explotacions agrícoles i
ramaderes de la comarca, que han obert
les seves portes oferint visites gratuïte.
En aquesta edicióhan estat sis les explo-

tacions de la Ribera d’Ebre que, des de
divendres i fins dilluns, han rebut als
visitants: Biopaumerà, Formatgeria
Laura i Los Bordissets de la Rafaela a
Rasquera; La Cistella de l’Ebre de
Miravet, Molí de Rué de Vinebre i
Somper de Flix. A més, altres empresaris
turístics de la comarca s’han sumat a la
iniciativa. Tres establiments han ofert
allotjament amb descomptes.

Reclamacions al Conseller de Salut
Per l’Hospital Comarcal
Cimera entre l'alcalde de
Móra d'Ebre i el conseller
de Salut. Després de
mesos reclamant una trobada, Joan Piñol es va
reunir amb Toni Comín,
traslladant-li les preocupacions que hi ha al territori sobre el futur de
l'Hospital Comarcal de
Móra d'Ebre.
L'alcalde va titllar la reunió de "satisfactòria".
Sobre la taula va posar la "desinversió" que ha patit l'equipament sanitari en els
darrers anys i la incertesa sobre la gestió del centre, un cop acabi l'actual model en
els propers mesos. El conseller de Salut es va comprometre a visitar en breu l'Hospital
Comarcal.

Els treballs per retirar la creu franquista als caiguts de la
plaça Major de Vilalba dels Arcs han començat aquest
dimarts. Segons ACN, l'obra s'ha avançat més del previst.
L'empresa constructora responsable de fer-la havia planificat dur-la a terme cap a la tardor però ha pogut accelerar
el desmantellament. La creu franquista de Vilalba dels Arcs
es guardarà en un dipòsit municipal mentre es busca un
espai museístic on pugui ser traslladada. Aquesta retirada
es fa només uns dies després de l'enderroc del monòlit de
Coll del Moro de Gandesa, propietat de la Diputació de
Tarragona, i de la retirada de la mateixa creu als caiguts del
bàndol franquista que s'ha tret de la plaça de Sant
Salvador d'Horta de Sant Joan, aprofitant la segona fase
de reforma dels carrers del casc antic.

No hi ha acord amb la direcció de les nuclears catalanes
i es convoca vaga per als dies 13 i 20 de juny
Els sindicats CCOO i UGT semblava que havien arribat a un principi d'acord amb
l'empresa que gestiona les centrals nuclear catalanes, l'Associació Nuclear AscóVandellòs II (ANAV), per desbloquejar el conflicte dels treballadors subcontractats
per empreses auxiliars. Un dels punts principals del preacord havia de ser la creació
d'una comissió formada per la mateixa ANAV, els representants sindicals i la coordinació de les empreses auxiliars perquè es garanteixin les condicions laborals dels treballadors i la correcta aplicació dels convenis. També s'havia d’inlcoure la necessitat
de limitar l'entrada d'empreses multiserveis, que apliquen el mateix conveni a diferents sectors. El preacord s’havia de sotmetre a la ratificació dels treballadors de les
diferents empreses ahir dijous, però no va existir acord i els propers dies 13 i 20 de
juny, si no hi ha abans cap nova proposta que pugui convèncer els treballadors, hi
haurà vaga a les nuclears, segons fonts consultades. “I si no hi ha solucions, es preveuen més protestes en el futur”.

No s’ha pogut solucionar el conflicte dels treballadors subcontractats
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*JORNADES
MUSICALS
ULLDECONA:
comencen les 13es
Jornades Musicals amb
una de les estrenes més
esperades de la temporada. En exclusiva per a
totes les Terres de l’Ebre
i del Sénia, dissabte
(20h) es podrà gaudir
del concert de presentació de l’últim disc dels
nostres PEPET I MARIETA.
*JESÚS: la 10a Trobada
de Tubes i Bombardins
de Catalunya, se celebrarà a Jesús el proper
diumenge 11 de juny.
L’activitat va nài xer
l’any 2008 amb l’impuls
del TooBass Quartet per
difondre i potenciar l’existència i l’ús d’aquests
instruments i que des
del 2012 compta com a
organitzadora
amb
l’ACATUB, Associació
Catalana de Tubes i
Bombardins.
Es duran a terme activitats conjuntes que els
permetran reivindicar i
recuperar el sentit
comunitari de la música
i la cultura.
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Dos encaputxats assalten una
casa a Ulldecona
Emportant-se diners i joies

Dos encaputxats han
assaltat aquest dimarts a
la matinada un habitatge
del barri del Castell d'Ulldecona, tancant la seva
propietària al lavabo per
poder robar-li joies i diners. La víctima, de 75
anys i nacionalitat anglesa, no ha patit danys físics,
segons han confirmat
fonts pròximes a la investigació i de l'Ajuntament
d'Ulldecona. Els fets es
van produir cap a les tres de la matinada, en una casa adossada del carrer Canet lo Roig, a la urbanització Molí de l'Om. La dona, que hi viu
amb el seu marit, es trobava sola aquella nit. Segons l’ACN, els assaltants la van obligar a entrar al lavabo on la van tancar mentre perpetraven el robatori. Finalment, i un cop els lladres ja havien marxat de la
casa, ha aconseguit obrir la porta i es va dirigir a la casa d'uns familiars.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir els
fets. Justament en un domicili del mateix barri del Castell va tenir lloc a
principis del mes de juliol de l'any 2011 un assalt nocturn violent que va
acabar amb la mort d'una dona. En aquell cas, els lladres van actuar
amb gran violència contra el matrimoni propietari –lligant-los, emmordassant-los i colpejant-los-, fins causar la mort de la víctima. Tot i que
nou persones integrants d'un grup organitzat dedicat a aquest tipus
d'accions van ser detingudes posteriorment –quatre van acabar ser condemnades a presó per assassinat i les cinc restants per robatori violentels fets van aixecar una considerable alarma entre els veïns, que van organitzar una manifestació per reclamar més seguretat.

9

Activistes i polítics ebrencs van de
l'Aldea a Castelló amb Euromed
Per reclamar a Renfe que habiliti aquest trajecte

Una dotzena d'activistes de la plataforma Trens Dignes i representants polítics de tots els partits, excepte el PP, han viatjat aquest
dimecres al matí, amb l'Euromed, des de l'estació central de les
Terres de l'Ebre, a l'Aldea, cap a Castelló. Renfe no té habilitada la
venda de bitllets per fer aquest trajecte des de les Terres de l'Ebre
cap al País Valencià tot i que l'Euromed s'hi atura des del novembre
de l'any passat. Amb un bitllet del trajecte Tarragona-Castelló, els
participants a la protesta han pujat al tren a l'Aldea amb l'objectiu
de reclamar a Renfe que habiliti el servei, amb els preus comercials
pertinents, i que s'imposi el "sentit comú" perquè els usuaris
ebrencs puguin utilitzar un servei ferroviari que tenen a l'abast.
D’altra banda, Renfe ha remarcat que la filosofia del servei Euromed
és enllaçar capitals de província en el menor temps possible de viatge i que no es preveu fer excepcions o canvis perquè s'aturin a
l'Aldea. L'operadora ferroviària ha respost així a la petició d'habilitar
la venda de bitllets per a viatjar amb Euromed des de l'estació central de les Terres de l'Ebre al País Valencià.
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A
*’BENVINGUTS
PAGÈS’: aquest cap de
setmana multitud de visitants han passejat pel
centre d’interpretació de
la mel Múria al Perelló i
han descobert el procés
de producció o s'han
posat a la pell dels apicultors. Aquesta ha estat
només una de les activitats de tots aquells que
han format part de la
segona
edició
de
'Benvinguts a Pagès'.
*EL
DEPARTAMENT
D’INTERIOR I D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
presentaren ahir dijous, a
Tortosa, el dispositiu de la
Campanya Forestal 2017
dels Bombers de la
Generalitat i les actuacions pel que fa a la campanya de prevenció d’incendis forestals.
*XERRADA “EL PODER
DE LA MIRADA”, a càrrec
del periodista i escriptor
Màrius Serra, que tindrà
lloc a la Cambra de
Comerç de Tortosa el
dimecres 14 de juny a les
19h.
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ERC acusa al PSOE de bloquejar la
comissió de investigació del Castor
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La secretària de l'Ajuntament
de Roquetes mor atropellada
Per un cotxe, quan creuava un pas de vianants

Denuncia les dificultats del búnquer immobilista de PP, PSOE i Ciutadans
El diputat al Congrés
Jordi Salvador i el senador Miquel Aubà han
presentat aquest dimarts
l’‘ofensiva d’iniciatives
parlamentàries’ que el
grup
d’Esquerra
Republicana ha registrat
a les Corts espanyoles
sobre el desmantellament
immediat del Castor i
l’esclariment de la seva
tramitació. Salvador ha
afirmat que ‘el Castor no
té un pam de net i tant
PP com PSOE han impedit que puguem saber la
veritat. Aquest projecte
és una gran presa de pèl i
Jordi Salvador i Miquel Aubà, en la roda de premsa.
de diners a la ciutadania’.
El diputat, que ha incidit
en l’‘opacitat de tot el projecte Castor’ i ha fet saber que Esquerra ha demanat formalment una còpia de l’informe confidencial de la Secretaria d’Estat d’Energia que va
aparèixer al programa ‘Salvados’, on s’apuntava l’increment desmesurat de costos del
projecte i una possible ‘autoadjudicació’ de l’obra. Tal com ja va fer el senador Miquel
Aubà al Senat, el grup d’Esquerra al Congrés també ha demanat la compareixença del
ministre per donar explicacions i ha registrat 13 preguntes per escrit al Govern per
conèixer quan se segellaran els pous, es clausurarà la planta i es desmantellaran les instal·lacions. ‘Tenim la sensació que el PP no té cap interès per desmantellar el més ràpid
possible el Castor i que ja li va bé que el consumidors segueixin pagant els 15,7 milions
anuals a Enagas per mantenir-lo hibernat’, ha afirmat el senador Aubà. En aquest sentit, algunes de les preguntes presentades al govern demanen saber la relació detallada
dels costos de la hibernació de la planta durant els darrers dos anys.

Congrés Internacional d’Infermeria
Visita a l’Hospital Verge de la Cinta
La visita es va emmarcar en les activitats del Congrés
Internacional d'Infermeria, que va tindre lloc a
Barcelona des del 27 de maig fins a l'1 de juny. El
Congrés Internacional d'Infermeria és un dels majors
esdeveniments professionals del món, en què van participar més de 10.000 infermeres i infermers.
A part de les ponències i sessions de treball, el dia 1 de
juny els assistents al Congrés van realitzar visites professionals a diferents centres i institucions entre les quals
va esdevenir la visita a l’HTVC per veure les
instal·lacions del centre i en concret, les del part a l’aigua.

La secretària municipal
de l'Ajuntament de
Roquetes,
Mercè
Curto, de 60 anys, va
morir aquest dimarts al
vespre atropellada per
un cotxe metre creuava
per un pas de vianants
al centre de la població.
L'accident, segons ha
confirmat
l'alcalde,
Francesc Gas, es va
produir cap a dos
quarts de nou del vespre a la cruïlla entre
l'Avinguda Ports de
Caro i el carrer Escorial.
La víctima estava acabant de creuar l'avinguda quan un cotxe
que circulava cap a l'interior del nucli urbà la va envestir sense pràcticament arribar a frenar. Segons l’ACN, al lloc dels fets va acudir una
ambulància medicalitzada que la va traslladar a l'Hospital
Verge de la Cinta d'on, posteriorment, va ser derivada a
l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on ha acabat morint
durant la matinada. El conductor del cotxe, un jove de la
mateixa població amb el carnet de conduir des de feia
pocs mesos, va declarar que no va veure la dona perquè
l'havia enlluernat el sol. El noi va donat negatiu a la prova
d'alcoholèmia a la qual el van sotmetre els agents de la
policia local, que s'encarrega de redactar l'atestat. La
mort de Curto ha consternat la població i, especialment,
els càrrecs i treballadors de l'Ajuntament de Roquetes, on
hi portava treballant pràcticament 30 anys. Foto: Roquetes
Comunicació.

L'Ajuntament d'Alcanar paga la meitat de la indemnització a Turov
Pels habitatges il·legals que s'han d'enderrocar
L'Ajuntament d'Alcanar va fer efectiu, el passat 31 de maig, el pagament
de 534.3854,5 euros a l'empresa Turov, promotora de 8 dels apartaments, del total de 32, que han estat declarats il·legals a la urbanització
Alcanar-Platja i que han de ser enderrocats. L'import és la meitat d'una
indemnització d'1.068.769,03 euros que el consistori es resistia a pagar
mentre no es resolgués la sentència d'enderroc de les cases, suspesa cautelarment el passat 15 de març a petició dels propietaris. Un cop desestimada la demanda d'anul·lar l'enderroc, el consistori ha pagat una part
de la compensació ja que el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Tarragona va acceptar, el passat 24 de maig, una proposta de fraccionament del pagament. El segon pagament es farà el 30 de setembre de
2018.
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PARLEM AMB

Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre (IDECE)

Isabel Carrasco

ACTUALITAT
Parlem amb Joan Martín
Masdéu, director de
l'IDECE, que ens explicarà
les funcions d'aquest
organisme que aglutina les
comarques del Baix Ebre,
el Montsià, la Terra Alta i
la Ribera d'Ebre.
ME: L'IDECE és un organisme autònom adscrit al
Departament de Territori i
Sostenibilitat que va ser
creat l'any 1993. Poques
coses sabem sobre les
funcions d'aquest organisme a part de la promoció
de la via navegable del riu
Ebre com un recurs
estratègic, la Caminada
popular i la Piraguada.
Quines altres funcions
podem destacar per a què
els nostres lectors/es
coneguin més i millor
aquest organisme?
JM: Són moltes les funcions que té l'Institut,
segons estableix la llei de
l'IDECE, com la d'elaborar
o impulsar plans de promoció i desenvolupament
a més de participar en l'avaluació del Pla Territorial
parcial de les Terres de
l'Ebre, també fomentar la
projecció de les comarques
de l'Ebre, proposar actuacions al Govern de la
Generalitat per al desenvolupament dels diferents
sectors d'activitats de la
zona i accions de defensa
dels ecosistemes naturals
de la zona. En aquest sentit hi ha el compromís de
coordinar la comissió de
seguiment
del
Pla
Estratègic Empresarial i per
l'Ocupació de les TE
redactat per la URV, on ja
s'han produït accions amb
coordinació amb el Govern
de la Generalitat i el
Departament d'Empresa.
També i conjuntament
amb la URV participem en
el fòrum d'ocupació per a
joves, que ha possibilitat la
formalització d'uns 40
contractes laborals aquesta
edició. També executem
les funcions de suport
administratiu a la Taula de
Mobilitat de les TE i participem en el seguiment de
les infraestructures viàries i
ferroviàries previstes al Pla
Territorial, i també estem

presents en les reunions
del Corredor Mediterrani.
ME: Dintre del Pla
Territorial, a més de
potenciar el recurs estratègic del riu, l'IDECE també
té en compte la cohesió
entre les comarques, la
millora de les comunicacions i la dinamització
dels espais naturals.
Sumar sinergies per fer
«Territori». Una feina
gens fàcil...
JM: No és fàcil per la
manca de compromís del
Govern de l'Estat espanyol
amb les nostres demandes.
El tema rodalies ha estat
un veritable drama per
l'incompliment reiterat per
part de Renfe i Adif dels
anuncis fets en la millora
dels serveis, i que la important aturada per fi de
l'Euromed a L'Aldea no
pot amagar, encara que
sorprèn la impossibilitat de
poder anar cap al País
Valencià. Sí, hem de valorar molt l'esforç que s'ha
fet amb el transport públic
per carretera, amb unes
mesures d'abaratiment del
bus, que possibiliten que
un ciutadà ebrenc es pugui
traslladar a qualsevol
població de les TE per 1
euro, i un increment substancial d'expedicions i
millora dels vehicles. Ara
cal millorar la xarxa de
comunicacions. En el
Consell rector s'ha donat
compte de les actuacions
per detallar les accions

concretes a executar com
la supressió de peatges
AP7 mentre no disposem
de l'A7 de franc, el desdoblament de la C-12,
l'Autovia
A-7
del
Mediterrani (tram entre
l'Hospitalet de l'Infant i la
Jana), el desdoblament de
la N-420 i variants al pas
per les poblacions ebrenques: Falset, Gandesa,
Corbera d'Ebre i Riudecols.
També millorar l'anella viària del delta de l'Ebre, la
carretera Sant Carles de la
Ràpita-Poblenou- Platja
Trabucador. Dotar la C-43
(Gandesa-C-12) de les
màximes prestacions possibles per afavorir la connectivitat interna fins al
corredor del Mediterrani,
millorar la C44 entre
l'Hospitalet de l'Infant i
Móra la Nova i millorar
també el servei de passatgers a l'estació Aldea amb
increment de serveis, freqüències i aturades a més
del manteniment de serveis Euromed a Tarragona
i Barcelona i expedicions a
Castelló i València. Una
altra acció és el ramal de
connexió amb llançadores
fins a Tortosa i Amposta i
la connexió amb la resta
del territori. Cal afavorir i
potenciar el transport multimodal de mercaderies
amb la construcció de terminals multimodals, que
comptin
amb
instal•lacions modernes i
adequades, i ben connectades amb la xarxa ferro-

viària i viària i, si escau,
amb els ports. El Logis Ebre
i l'optimització de la línia
Reus/Móra la Nova.
També s'ha previst fer
accions per dinamitzar
econòmicament l'àmbit
del Parc natural dels Ports,
amb coordinació amb el
departament i el propi
parc, i el seguiment per
preservar el paisatge de les
oliveres mil•lenàries o singulars, accions en turisme
a nivell més local i tenim el
repte d'una actuació
estratègica per possibilitar
una plataforma logística
amb vocació multimodal,
el Logis Ebre, que s'ha de
desplegar
a
l'Àrea
Industrial Catalunya Sud
Tortosa/ l'Aldea, per la
confluència de les principals infraestructures que
poden donar suport a
aquesta activitat logística i
a la mobilitat en general.
ME: La marca

JM: L'IDECE neix amb la
voluntat de desenvolupar
també
turísticament
aquestes
comarques.

Aquesta marca però, es va
cedir al Patronat de
Turisme de la Diputació.
Però continuem fent promoció turística. El programa per a la navegabilitat
de l'Ebre suposa no solament facilitar que les
embarcacions i piragües
puguin gaudir del riu,
també representa mantenir el riu en unes condicions ambientals òptimes
fent neteja de macròfits,
algues i obstacles, lluita
contra el musclo zebrat,
contra el cargol poma, i
col•laborem amb les administracions competents per
mantenir una alta qualitat
del bosc de ribera. Com a
promoció organitzem els
premis per als treballs dels
estudiants dels instituts
ebrencs per fomentar la
projecció de les Terres de
l'Ebre. I som hiperactius en
el desenvolupament de la
carta Europea de Turisme
Sostenible que el parc
natural del delta de l'Ebre
impulsa i on ens responsabilitzem dels temes d'infraestructures i mobilitat sostenible, així com de les
activitats al voltant del riu
Ebre.
ME: Parlem del projecte
Life Migratoebre
JM: El projecte MIGRATOEBRE està coordinat i
liderat per l'IDECE, i té
com a socis beneficiaris la
Fundació
Catalunya-la
Pedrera, els Departaments
de Territori i d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, el centre d'Estudis dels Rius
Mediterranis, i l'Institut de
Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA).
Participen també el Parc
natural del Delta, el Grup
Natura Freixes i el Museu
de les terres de l'Ebre.
L'objectiu és millorar significativament la connectivitat ecològica al tram final
de l'Ebre, adaptant-hi tots
els obstacles existents
(assut de Xerta, assut
d'Ascó i presa de Flix) per
permetre la migració dels
peixos (riu amunt i riu

avall) i incrementant-hi
més de deu vegades la disponibilitat de l'hàbitat de
fressa per a l'esturió, la
saboga i la llampresa i l'àrea de distribució i creixement de l'anguila. Es preveu desenvolupar-lo fins al
2020 amb accions com:
Col.locar una rampa per a
peixos a Ascó. Les obres
consisteixen bàsicament
en una rampa per a peixos
a l'assut d'Ascó amb el
doble objectiu d'assegurar
la connectivitat de la fauna
ictiocol•la autòctona en
l'assut i garantir el pas de
piragües i caiacs. El projecte ha estat autoritzat per la
CHE
(Confederación
Hidrográfica del Ebro) el
passat 11 de gener i s'està
tramitant l'expedient de
licitació de les obres. Una
altra acció és l'ascensor de
peixos a l'Assut de Xerta.
Precisament, en aquest
assut on fa uns anys s'instal•là una escala de peixos,
insuficient per a permetre
el pas d'espècies com l'esturió, que poden superar
els dos metres de longitud.
El projecte contempla la
construcció d'un ascensor
de peixos, tipus muntacàrregues, que s'activaria a
través d'uns sensors infrarojos o en unes hores concretes del dia. El sistema
s'utilitza amb èxit als Estats
Units i Canadà, es coneix
amb el nom de fish lift, i
atrau, fins i tot, turistes per
veure en directe la remuntada dels peixos. No obstant la CHE, pel fet d'afectar els regants i a la hidroelèctrica, el va denegar el
passat 28 de març però,
estem reformulant el projecte i les institucions europees en són sabedores i
ens recolzen. La tercera
acció és l'obertura de les
comportes de la presa de
Flix per al pas de peixos i la
quarta acció és el seguiment ecològic de les espècies reintroduïdes amb el
marcatge i el manteniment
de les zones de fressa geolocalitzades.
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Més notícies
*CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ: durant el
mes de juliol, Amposta
acollirà el primer curs de
drons que s’organitza des
dels Serveis Comarcals de
Joventut del Montsià.
Aquesta formació es planteja davant l’interès
demostrat pels usuaris pel
que fa a l’ús d’aquests
tipus d’aparells, juntament amb la creixent
importància dels drons
dins de moltes empreses i
les poques formacions
que d’aquesta temàtica es
troben al nostre territori.
*L’AMPOLLA: des d’avui
i fins diumenge, al carrer
Vista Alegre, l'Associació
d'Empresaris de l'Ampolla
(ADELA), amb el suport
de
l'Ajuntament
de
l'Ampolla,
organitza
GastroAdela.com,
fira
gastronòmica i comercial.
*JESÚS: demà tindrà lloc
la tradicional romeria a
l’Ermita de Sant Bernabé.
Tothom que hi vulga participar ha d’estar a les
18.30h al pati de la
Immaculada per anar
camí de l’ermita.
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Trens Dignes rebat Renfe i l'argument
que els trens d'alta velocitat només
enllacen capitals
I reclama a la Generalitat que negociï un servei d'Euromed estable per a l’Ebre

La plataforma Trens Dignes ha rebatut els arguments de Renfe per denegar el manteniment del servei Euromed a l'estació de l'Aldea, l'estació central de les Terres de
l'Ebre, quan es posi en funcionament la doble via entre Vandellòs i Tarragona. La plataforma ha contradit que els trens d'alta velocitat només enllacin capitals de província
(informació que apareix a la plana 9) i ha remarcat que la divisió territorial per vegueries prevista a Catalunya li faria correspondre una parada d'Euromed al territori
ebrenc. Trens Dignes ha tornat a reclamar un "servei digne, integral i permanent" de
trens Regionals i d'alta velocitat per a les Terres de l'Ebre i ha exigit a la Generalitat
que negociï amb Renfe el manteniment del servei Euromed a l'Aldea, perquè sigui
"estable durador i complet" - cap a Tarragona i Barcelona i cap al País Valencià-. La
plataforma demanarà una reunió "formal" amb l'operadora ferroviària per abordar
aquesta qüestió.

Cap de setmana amb molta
activitat a l’Aldea
Festa de la plantada, Fira Gastronòmica i
Diada de l’Arròs, Col i Fesols
Des de la regidoria de
Turisme de l’ajuntament de l’Aldea s’informa que demàt dissabte 10 de juny
tindrà lloc la 2a Festa
de la Plantada
Míriam
Ferrando,
regidora de Turisme:
“un any mes ens trobem davant d’una de
les Festes mes importants i simbòliques del
nostre poble i també
de les nostres terres;
demà a partir de les
10:15 del matí, celebrarem la II Festa de
la Plantada. La trobada serà a la finca de Joan de la Cruz,
situada just on s’inicia el camí del Xoperal, camí emblemàtic i únic al nostre poble i que simbolitza l’entrada al nostre Delta”. D’altra banda, demà també té lloc la 2a Fira
Gastronòmica
Míriam Ferrando explicava que “just després de la II Festa
de la Plantada, iniciarem, amb la degustació d’arrossos, el
que serà la II Fira Gastronòmica de l’Aldea”. Finalment,
diumenge 11 de juny es celebrarà la X Diada de l’Arròs,
Col i Fesols. Montse Mola, regidora de Festes, apunta que
”aquest any celebrem el 10 èaniversari. Per tant, s’ha de
fer ressòde la seua importància al llarg dels anys per ser
un dels actes multitudinaris on es reuneixen més d’un
miler de persones en la degustació d’un dels plats més
bons i típics de l’Aldea”.

Un racó màgic per als infants a l'Escola
Bressol del Delta: El patí al Jardí
La inauguració de les noves instal·lacions
dins el projecte "La Màgia que ens envolta", un pati ric en aprenentatge i experimentació autònoma.
El passat 27 de maig la llar municipal de
l'Aldea, l'Escola Bressol del Delta, va celebrar la inauguració del Patí al Jardí. En un
Moment inaugural amb l'Alcalde i els represenacte on va assistir l'Il·lustríssim Senyor Dani
tants del centre indicats.
Andreu, alcalde de l'Aldea, la Sra. Miriam
Ferrando, regidora d'educació, la directora del centre Maria Carles i Elisa Valls, presidenta de l'AMPA. Amb el caliu dels alumnes i els pares, es va tallar la cinta per
donar pas a la màgica inauguració; un moment on els "experts en patis" van poder
fer un tastet de les noves instal·lacions, zones, racons... Pensades especialment per a
la seva estimulació psicomotriu i de la curiositat. Però sense dubte el millor moment
va ser, quan van gaudir dels nous espais, la natura i les experiències de la realitat
pares, mares i fills; omplint el pati d'emocions, mirades, sentiments i riures... Aquesta
és la Màgia del Bressol L'Onada.
Objectius del nou projecte "El patí al Jardí"
Un projecte innovador on els màxims protagonistes són els infants i el seu desenvolupament psicomotriu, així com l'estimulació de la seva curiositat i autonomia en
l'"Aprendre a aprendre" i les relacions
intersocials. On tot l'equip educatiu de
L'Onada s'hi ha entregat a fons i implicat
de forma professional i personal, amb
molta il·lusió i el gran suport de l'AMPA.

Els "experts en patis" experimentant en un dels
nous espais realistes.

Des de la direcció del centre, Maria Carles indica "Hem trobat necessari que el pati
de l'escola pugui fer un canvi, però no un canvi qualsevol. Per això, hem creat un pati
ric en aprenentatge; però un aprenentatge autònom, fet per ells mateixos: explorant
i experimentant amb tot el que ha anat arribant al pati cada setmana de
Amb la tendència del reciclatge i l'ús d'objectes de la vida quotidiana i de la natura,
s'ha decorat i reaprofitat una zona de l'escola que no tenia una utilitat, sempre amb
gran potencial educatiu. És hora de descobrir la màgia que ens envolta!
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PROMOCIÓ PER PUJAR A SEGONA: EL CATALÒNIA VA EMPATAR EN L’ANADA, A FALSET (1-1)

L’ascens es decidirà diumenge en la tornada
La cita serà a la Santa Creu de Jesús (18.30h)
El Falset i el Catalònia van empatar
a un gol en el partit d'anada de la promoció d'ascens a Segona catalana.
Resultat, d'entrada, beneficiós per a
l'equip de la Santa Creu.
Partit amb gran ambient a l'estadi
Domènech Aragonès amb molts aficionats dels dos equips. Fins a dos autocars es van desplaçar de Jesús.
La primera meitat fou igualada i va
ser el Catalònia qui va avisar amb dues
ocasions clares, la primera de Cristian i
la segona de Leandro, amb un tret des
de fora de l'àrea. Amb els minuts, el
Falset es va apoderar del centre del
camp i va fer més sensació de perill,
amb accions de Mustha. El Cata va fer
un pas enrera i estava un xic descol.locat. Enmig d’una intensa pluja, en una
contra dels locals, fabricada pels germans Guiu, Bernat, el petit, va marcar
l'1-0. Amb aquest resultat s'arribava al
descans.
A la represa, el Catalònia va agafar
el control de la pilota. I es va trobar
més còmode. El Falset, per l'ansietat
del partit, va endarrerir-se i ja no va
pressionar amb tanta insistència. El
Catalònia no creava ocasions clares
però arribava amb més freqüència a la
porteria rival. I sobre el minut 30 de la
represa, una jugada llarga d'atac dels
visitants, amb diversos rebots, va acabar amb el gol de Sergi. Els jugadors
locals van protestar molt a l’assistent.
Una jugada, com es veu a les imatges,

Falset i Catalònia van empatar en el partit d’anada (1-1).

molt complicada d’arbitrar. Amb la
imatge ralentida i paralitzada es podria
arribar a veure que sí que hi ha un fora
de joc en l’acció. Però en directe no
era fàcil de decidir-ho. Amb l'1-1, el
Falset es va alliberar i va tirar d'orgull.
Mustha va tenir una gran ocasió que
va evitar Carlos, amb l'aturada de la
tarde. Els darrers minuts, amb el partit
trencat, va poder passar de tot, amb
un Cata amb més presència a l'àrea
local. Els del Priorat van acabar molt
molestos amb els àrbitres, per la segona meitat. Jaume Guiu, una vegada l'havien canviat i quan estava a la banqueta, fou expulsat. Segons els locals,
"només va dir que els àrbitres eren de

Tortosa". Aquesta qüestió ha creat
malestar al club falsetenc perquè consideren que no és 'normal' que es designin àrbitres de Tortosa per xiular el
Catalònia en la promoció d'ascens.
Diumenge vinent, a la Santa Creu, es
decidirà l'ascens (18.30h).
A les imatges de Canal Terres de l’Ebre es comprova que Mustha, davanter incisiu dels locals, va llançar-li la pilota al col.legiat per l’esquena quan es
va acabar el partit. El jugador està sancionat cautelarment per aquest motiu.
El Falset va presentar ahir un recurs i
espera resposta perquè el jugador pugui estar al partit de diumenge a la
Santa Creu.

COPA CATALUNYA

La Sénia-Tortosa, gran partit de Copa (1-2)
El Tortosa visitarà demà la Canonja, en la segona eliminatòria (18h)
El Tortosa, campió de Segona, va guanyar a la Sénia en
l'eliminatòria de la Copa Catalunya, disputada al camp del
campió de Tercera (1-2). Un gran partit, vibrant i amb molt
de públic senienc que va disfrutar amb el joc i les ocasions
del seu equip.
El Tortosa va estar bé al primer temps, pressionant dalt i
controlant el joc. A més, el campió de Segona va oferir la
seua artilleria sent efectiu en dues accions a pilota aturada,
una culminada per Raül i l'altra, d'estratègia, definida extraordinàriament bé per Virgili. La Sénia va tenir un parell d'opcions esporàdiques. El 0-2, tot i el control tortosí del primer
temps, era inflat al descans. A la represa, la Sénia va avisar
amb dos grans ocasions i una sortida fulgurant. Amb els minuts, el partit es va igualar i el Tortosa va recuperar el control
del joc fins que arran d'una indecisió defensiva en cadena
dels visitants, el local Eric, que va estar immems, va aprofundir i va centrar perquè Zaragoza fes l'1-2. D'allí fins el final,
recital de la Sénia que va passar per sobre el Tortosa, gaudint
de fins a quatre ocasions per empatar i remuntar el partit,
davant del deliri de l'afició. Tot i la derrota, l'afició local va
acomiadar amb una llarga ovació al seu equip pel partit. Va
ser una festa del futbol.
El Móra la Nova cau amb el Borges (0-2)
El Borges, campió de Segona catalana grup 5, va imposar-

se dissabte al M.Nova, campió de la Quarta ebrenca (0-2),
en l'eliminatòria de la Copa. A la primera meitat, domini de
la pilota del Borges perquè el Móra la Nova així li proposava.
Però els locals, agrupats i ben col.locats darrera, van ser els
qui van tenir la millor ocasió en una contra que no va definir
Palomar. A la represa, el Borges va fer un pas avant i el partit, amb els canvis, es va anar fracturant. Arran d'un contraatac, el Borges va sorpendre amb el 0-1. Els locals van reclamar un penal a Yassine que, posteriorment, fou expulsat per
respondre a les provocacions d'un defensa rival. El Borges, ja
al final, va sentenciar amb el 0-2. Aquí acaba una gran temporada del Móra la Nova, amb el títol de campió i l'ascens a
Tercera.
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El Masdenverge farà costat al
Catalònia
Darrer cartutx de la temporada, per a la
competició futbolística, diumenge a la Santa
Creu de Jesús on el Catalònia rebrà el Falset
en el partit de tornada de la promoció d’ascens a Segona catalana. A l’anada, 1-1. El Masdenverge,
tercer de Quarta, pujaria si també ho fa el Catalònia. Per
tant, diumenge, els masdenvergencs, a més de Cristian,
que juga al Catalònia, faran costat a l’equip jesusenc.
Un partit de tornada que serà molt interessant i apassionant . El Falset l’afronta crispat per la sanció de Guiu i la
possible de Mustha, per les imatges de Canal Terres de l’Ebre. I per la designació de l’àrbitre de diumenge passat.
Jo, sincerament, crec que els àrbitres, en general, no van
estar tan desencertats. El gol de Catalònia és una jugada
rocambolesca i ràpida, complicada de jutjar. I així cal entendre-ho. Però d’aquí a veure coses estranyes o alguna manipulació en l’eliminatòria crec que hi ha un abisme. La il.lusió està intacta per a tots i queden 90 minuts per disputar.
Ha de ser una festa del futbol i així serà. I Canal Terres de
l’Ebre allí tornarà a estar per enregistrar noves imatges i
opinar del que pugue succeir. I dilluns farem un programa
especial a Canal Terres de l’Ebre per a informar del partit,
amb protagonistes del mateix.

L’opinió de Joaquin Celma.

El futbol nacional, provincial
i ebrenc està ferit
El Vinaròs que va arribar a militar dues temporades a la
Segona divisió B, més 19 a la Tercera divisió, la resta a
Preferent, ara és cuer de la 1 regional i la propera temporada jugarà a la Segona regional que és com la Quarta
catalana. El Castelló fa anys que navega a Tercera Divisió
i ha estat a punt de desaparèixer. Clubs històrics com
l’Hèrcules, R. Santander, Múrcia, Huelva, estan a Segona
divisió B, i Mallorca i Elx des d'aquesta setmana. Això és el
que passa per l’Estat Espanyol. Aquí a les nostres terres
més dels mateix. Una Tercera divisió amb la meitat d'espectadors que fa deu anys. Només cal veure els 1000 que
anaven a la Ràpita. Ara en van 200. La primera catalana és
deficitària, per mantenir un equip a Segona catalana molts
clubs han de tenir un bon espònsor (poc poden), un pagà
o uns directius que fan més hores pel seu club que en el
seu treball diari. Si a les nostres terres Amposta, la Cava,
Rapitenca o Tortosa eren equips assidus de la Tercera divisió, això de moment està molt lluny. El futbol provincial
està mig KO, només Vilaseca, Rapitenca, Tortosa i el milionari Ascó estan en categories superiors. Només quatre
equips quan han hagut anys que hem tingut el doble. No
compto la Pobla Mafumet o el Reus B perquè són filials.
Avui el futbol està mig KO. No mort perquè el futbol mai
morirà, sempre serà l'esport rei però s’haurà de reinventar.
Avui que hi hagi directius que es posin al capdavant d'una
entitat és per fer-los un monument perquè no hi ha diners
i a més els jugadors són cada vegada més egoistes i volen
més money per jugar. Jo em quedo amb aquestes categories que són la base del nostre futbol comarcal: la Tercera
i la Quarta catalana, categories assequibles per poder
mantenir-se i no patir. Alcanar, Remolins-Bítem i l’Ampolla
la passada temporada van descendir i van fer equips per
ascendir però estic segur que els seus directius poden estar
satisfets de no aconseguir-ho perquè tot el que és estar en
Segona catalana i és amunt és patir i patir.

CANAL TERRES DE L’EBRE
DILLUNS DIA 12
Convidats:
CINTA QUEROL (Presidenta de CF Catalònia), Nando
Garcia (tècnic) i XAVI GISBERT i JUANJO ROVIRA
(jugadors del Catalònia)

A les 16.30 h, 19.30 h i 22.30 h
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. COPA CATALANA

REM

Campionat de Catalunya

Remuntada heroica
Victoria de les noies de
Mateu Castellà que dona
pas a les semifinals de la
Copa Catalana "Gonzalo
Usero" davant un gran
equip amb una gran afició,
el C.H.Vilamajor, que probablement, si continua
jugant a aquest nivell jugarà
aviat a Divisió d'Honor
Plata.
L’equip ampostí havia de
remuntar un desavantatge
de quatre gols i, amb molta
motivació i encert, va aconseguir-ho, assolint un 26-20
que li permet passar a les semifinals d’una competició
que se li dóna bé. Remunta heroica.

RUGBI

El passat cap de setmana del 3 i 4 de juny es va dur a terme el Campionat de Catalunya
de Rem en la seva modalitat de banc mòbil a Banyoles, en què van participar mig miler
d'esportistes de totes les categories pertanyents a 9 clubs catalans 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.
El Club Nàutic Amposta aconsegueix 19 medalles; 5 d’or, 9 de plata i 5 de bronze
El Club de Rem Tortosa va aconseguir 25 medalles; 6 d'or, 9 de plata i 10 de bronze
La propera cita serà el 23, 24 i25 26 de juny a Sevilla, que es celebrarà el Campionat
,d’Espanya en categories juvenil, sub 23, sènior i veterà.

A DELTEBRE

Garxal Desert Race

La tercera edició de la Garxal Desert Race va aplegar un
centenar d’atletes a Deltebre. Com a novetat d'enguany la
Unió Excursionista Lo Passador va crear un nou recorregut, la Mitja Marató de 21 quilòmetres que es va sumar a
la cursa de 10 quilòmetres. Una cursa única que va tindre
com escenari el cor del Delta. Segons ebredigital.cat, la
cursa de 10 km va recórrer els camins de la zona del Garxal
i el Niño Perdido de Riumar, i la modalitat de mitja marató
va continuar fins a la zona de la Bassa de L’Arena. Tots dos
recorreguts van combinar l’asfalt, amb camins de terra i
sorra de platja, característica principal d'aquesta competició. El guanyador de la mitja marató va ser Martí Comes
Garcia amb 1.26.47, seguit per Joan Pere Pagà Margalef,
amb 1.30.23, i van completar el podi Pascual López Lara i
Àngel Accensi Andreu amb 1.33.19. En femení la més
ràpida va ser Eva Pons Juan amb un crono d'1.32.00,
seguida per Andrea Drago Canes amb 1.32.07. El podi
masculí de la cursa de 10 quilòmetres el van formar David
Lluch Arbona (00.46.08), en primera posició, seguit per
Francesc Cartés Reverté (00.49.02) i Jordi Espinosa
Casanova (00.56.20), segon i tercer, respectivament. En
femení, Tere Escoda Balada (1.02.05) es va endur el triomf
i la van acompanyar al podi Ariadna Comes Escoda
(1.02.05) i Martina Comes Escoda (1.02.05).

Els Taus d'Amposta tornaran a
competir a Catalunya

BTT

Betalú, un gran
campió
L’ampostí Josep Betalú es
va proclamar campió de la
cursa de BTT més dura del
Món, la Titan Desert, per
segon any consecutiu i enguany també ha estat subcampió de la Guanaride
2017. un cop recuperat de
les competicions tornarà a
entrenar per disputar les
pròximes cites del calendari.

Manifestació
ciclista
Diumenge dia 11 de juny
es farà una manifestació ciclista per erradicar els accidents en el ciclisme amb
una sortida Tortosa-Amposta-Tortosa, que començarà
a les 10 del matí a la Plaça
de l’Ajuntament de Tortosa
amb arribada a les 11.30
hores a Amposta.
El lema de la manifestació
és ‘Jo no vull ser la propera
víctima’.

ElClub de Rugbi Amposta va celebrar aquest dissabte el
seu cinquè aniversari i, després de reunir-se amb el president
de la Federació Catalana, van anunciar que deixaven de
competir al País Valencià per tornar a fer-ho a Catalunya.
Actualment els Taus compten amb un equip sènior i una
escola de Rugbi on juguen una desena de xiquets d’entre 9
i 12 anys. El seu objectiu és ampliar el planter i per això des
del club fan una crida a les famílies a descobrir un esport on
“no discriminem a ningú”, ja que tothom té “un lloc a l’equip sense importar la seua condició física” i on destaquen
els valors del companyerisme i la lleialtat. (ebredigital.cat)
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EN UN MINUT
*ELS PATINADORS DE
LES TERRES DE L'EBRE
van endur-se set dels
quinze pòdiums possibles
a la Final Nacional dels
Jocs Esportius Escolars de
Patinatge Artístic Individual celebrada el passat
diumenge al pavelló del
Perelló. En la categoria
benjamí l'èxit fou absolut
amb Pol Forné i Laia
Tomàs del Club Patí Rapitenc al primer i segon
lloc, i la perellonenca Noa
Martínez en tercera posició. En alevins la medalla
d'or fou per Paula Carcellé del Rapitenc, i la de
plata per l'ulldeconenc
Ivan Garriga. Els bons resultats van continuar en
la categoria infantil amb
un altre or i plata per les
perellonenques Dana Gil i
Mar Figueres respectivament. En total van ser
prop d'un centenar d'esportistes vinguts de vint
comarques de Catalunya,
i on l'esport ebrenc va estar representat per vint-iun patinadors del Baix
Ebre i Montsià. La final
nacional de patinatge, realitzada amb el suport del
Consell Català de l'Esport
CICLISME. DIUMENGE
de la Generalitat de Catalunya, va estar organitzada pel Consell Esportiu
del Baix Ebre, l'Ajuntament del Perelló i el suport tècnic del Club Patí
Perelló. En l'apartat de
valors es va premiar a
Anna Navarro del CP Rapitenc i Mar Pallarés del
CP Perelló. El pròxim dissabte a Ripoll tindrà lloc
la final nacional de grups.
*LA CURSA NOCTURNA LO BALCÓ DEL DELTA és una cursa urbana
que es realitza al municipi
de Camarles i els Lligallos
el dia 1 de juliol de 2017.
Aquesta compta amb les
modalitats de 5k, 10k i
com a novetat d’aquesta
setena edició, també
comptarem amb la modalitat marxa que es realitzarà a través del recorregut 5k.
Juntament amb nou
poblacions més, aquesta
carrera estàdintre del circuit Running Series de les
Terres de l’Ebre sent una
de les primeres que en va
formar part.
(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ebredigital.cat/)
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EL TèCNIC AMPOSTÍ éS EL SEGON DE LA SELECCIÓ AUSTRALIANA

Gombau s’enfronta a Brasil
Ahir va jugar contra Aràbia, per classificar-se per al Mundial de Rússia
Josep Gombau segueix
vivint partits apassionants com a entrenador.
Ara és assistent de la selecció absoluta d’Austràlia que ahir es va enfrontar a Arabia Saudí en
partit de classificació per
al mundial de Rússia
2018. I dimarts s’enfrontarà a Brasil en partit
amistós, de preparació.
Dilluns dia 19, la selecció australiana jugarà
contra Alemanya en la
Copa Confederacions,
dijous dia 22 contra Camerun i diumenge dia 25
de juny a Chile, també
en el mateix torneig.
Posteriorment, Gombau, com a primer entrenador de la selecció
d’Austràlia sub-23 (combinat olimpic) preparà, a
partir del 7 de juliol, a
Sidney, la Fase de classificació per als Jocs asiàtics 2018.
El que aquí seria la Eurocopa Sub-23.
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DEL 22 DE JUNY FINS EL 5 DE JULIOL

La selecció de Kazakhstan farà
una estada a Tortosa
Carlos Alós n’és l’entrenador
La selecció de Kazakhstan sub-17, que
entrena Carlos Alós, farà
una estada a Tortosa del
22 de juny al 5 de juliol.
Estaran a l’Hotel Corona
i entrenaran a l’estadi Josep
Otero.
Durant
aquests dies, encara està
per confirmar, però és
probable que juguin partits de preparació contra
l’Espanyol, Vilareal, Andorra i un equip local encara per determinar.
Alós prepara els propers partits de competició a disputar avançat l’estiu: “havíem de fer una
estada i vaig plantejar po-

der venir a Tortosa i d’immediat vam concretar-ho
amb la Federació i aquí es-

tarem durant aquestes setmanes”.

PRIMERA EDICIÓ

10 Kms Gimnàs Santa Bàrbara
Josep Gombau, entrenador d’Austràlia.

ACTUALITAT

Cap de setmana de tornejos
De l’Ebre Escola i de l’Escola Delta

El cap de setmana passat es va celebrar la I 10 k Gimnàs Santa Bàrbara,
amb 58 participants. El podi masculí va
estar format per: Jesús Caparrós (Amposta ) 34.47''; Albert Pascual (Sant
Mateu) 34,49'' i Aitor Tomàs (S. Bàrbara ) 37,04''.
El femení per: Sílvia Márquez (Amposta) 44,57''; Carlota Romeu (Santa
Bàrbara) 45,43'' i Rosana Arasa (Santa
Bàrbara) 47,12''.

BENJAMÍ I PREBENJAMÍ

VII Torneig Solidari a Roquetes
El cap de setmana passat

L’Ebre Escola Esportiva organitza demà el
Torneig Solidari, futbol 7 aleví. Clubs com el
València, Elx, Llevant, l'Hospitalet, Lleida, o
Manresa hi seran presents. L'objectiu d'aquest torneig consolidat és recollir el màxim
volum possible de material esportiu i escolar
per a tot aquell jovent més necessitat i al que

se’l farà arribar mitjançant la Xarxa 6/16.Així
mateix, l’Escola Delta organitza el memorial
Albert Juan, que arriba a la desena edició. Es
va disputar en categoria prebenjamí i de debutants. El cap de setmana vinent serà en
categories benjamí i aleví.

Gran èxit del torneig
amb molt d’ambient a
l’estadi municipal durant
tot el dia, tot i la pluja intermitent que va molestar sobretot pel matí.
Quant als resultats esportius en categoria Prebenjamí arribaren a la final el C.F.Vinarós i el
C.D. Roquetenc, l’equip
vinarossenc es va imposar per un clar 5-1. En la
categoría benjamí hi va
haver molta igualtat durant tot el dia i la final fou
un derbi entre el Roquetenc i el C.F.Catalonia, amb victòria visitant per 0-2.
Durant tot el dia es va recollir roba, sabates, joquines i menjar per a la O.N.G.
Juntos Podemos Superarnos
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NOVA SECCIÓ. L’ESTIU I
ELS FITXATGES DEL FUTBOL EBRENC

*Quatre fitxatges estrella prepara l’Ulldecona, dos davanBRAYAN
ALBERT ARNAU
RAUL JIMENEZ
ters, un migcampista i un defensa. Les baixes seran les
Cinc anys després
Té ofertes de la
Sinó segueix al
d’Ivan Abad (podria fitxar per l’Alcanar), Amado i Davide,
la
a
torna
Rapitenca i del
Tortosa no li faltamés les dels jugadors que van marxar al Nàstic juvenil:
Rapitenca.
ran núvies, pot
Tortosa.
tornar a Ulldecona
Pere Estellé i Marc Fabregat. Renovacions: Moha, Yassine,
per
fitxarà
o
l’Amposta.
Roberto, Ferran, Miquel, Jordi, Pau Castro, Albert, Fran
Reolid, Marc Tena, Toni Ondozabal i David Blanco. Puja
PIÑEIRO
JACK CID
DE LA TORRE
del juvenil, Gerard Balada.
de
El jove jugador de
Rècord d’ofertes,
Golejador
*L'equip de Segona catalana que va més rapid va renola Rapitenca no
fins a sis sobre la
l’Ametlla. Té dues
Àngel Garcia ha renovat al Tortosa.
la
a
seguirà
seua taula.
ofertes de 2a
vant és l'Amposta. 15 jugadors lligats: Omar, Jan, Felipe,
Devesa i ja és nou
catalana i una de
Aleix Llobet, Jonatan Llorach, Corella, Ivan Páez, Isaac Casanova, Arnau Bertomeu, Jonatan
de
jugador
tercera.
l’Ulldecona.
Tomàs, Pau Valmaña, Ivan Gonzalez, Medina, Quim i el porter Guillem.
*La Rapitenca ja té fitxats a cinc jugadors per a la següent temporada. Primer fitxatge estrella, el
T. ONDAZABAL
ANDREU ARASA
DILLA
porter Raül Jiménez, que, després de cinc temporades torna. Renova gairebé tot el bloc de l'any
El pichichi del
Jove jugador de S.
Bona temporada
passat i pujaran quatre jugadors del juvenil.
Gandes té ofertes
Bàrbara, va estar
a l’Ulldecona. Ha
i
al
Tortosa
i
Reus,
del
Barça
al
renovat però tenia
*La Sénia manté el bloc, contínua gairebé tot l'equip. Hi haurà tres baixes i els fitxatges seran 3
Amposta.
Saragossa i a
ofertes de la Cava
l’Amposta. Ja té
i Camarles.
com a molt.
nou equip.
*Èxit total gairebé tota la plantilla del Camarles renovés, Arnau Beltran Cristian Ventura, Teixido,
les primeres renovacions, pujaran del filal Yasine i Marc Sanseloni, s'esperen cinc fitxatges.
MIGUEL
GUSTAVO
AGUS
*El Gandesa ja té tancats a tres fitxatges i té gairebé tot el bloc de l'equip renovat excepte Dilla
Té diverses oferTé 4 propostes,
19 gols al Batea.
que té diverses ofertes, baixes, Batiste, Robert Cubells i Arnau Pedreny, Robert Castell, Federick
tes i interessa a
sense comptar la
Un jugador dels
diversos equips.
del seu equip, el
més cotitzats en
(fitxarà pel mora la nova) són les primeres baixes
Si vol seguir
Batea.
aquests moments.
jugant, pot fer-ho.
*El Tortosa podria tenir fins a set baixes. Les primeres renovacions: Cuenca, Ike i Cristian Ventura.
Finalment, el tècnic ha renovat.
*Aquesta temporada, a La Cava, pot haver-hi una profunda renovació. Isaac continua.
YURI
EDGAR SAMPER
MARS
*Tres entrenadors en tres campanyes al Roquetenc: Subi, Poy i ara Vallés. Els seus últims equips:
La perla del Sant
No seguirà a Flix,
Gran campanya
Masdenverge, Deltebre i Campredó.
Jaume té dos
però equips per a
del rapitenc al
Té
equips de Segona
poder jugar no li
Camarles.
*Àlex Curto, després de les experiències a l’Ametlla i Vilalba, torna a la càrrega com míster del
del
catalana que el
falten.
ofertes
Batea a qui va ascendir a 2a Catalana.
de
i
segueixen.
Tortosa
l’Amposta.
*David Burgos no segueix a Ampolla i Joel tampoc a Corbera. El Vilalba ja ha parlat amb Cotaina
però falta acabar de concretar la comtinuitat a Vilalba i amb Hilario converses avançades
*Jordi Fabregat va renovar amb el Guijuelo, aquesta campanya vol fer un equip per estar a les primeres places.
*Per a la propera temporada la Rapitenca tindrà un filial format per jugadors locals, jugadors sortits del juvenil i jugadors de la localitat que estan jugant en altres clubs. El
míster serà Jota i Ramon Sancho.
*Els miracles de l’Ametlla: 18.000 euros per a 4 equips: futbol sala, 3a catalana, 4a i juvenil. El presi Quintana ja no pot fer més miracles i possiblement deixarà el club. Es
preveu una nova etapa.
*L’Alcanar segueix amb el seu rècord Guines de presidents, 5 en els últims sis anys:
Paulo Medina, Josep Queralt, Toni Muñoz, Miguel Reveter i Oriol, l'últim que no segueix.
*¿Per què l’Amposta va renovar abans als jugadors que al míster Beto?
* Marc Garriga, jugador de Sant Jaume, nou coordinador de futbol base del Vinaròs.
* En principi tots els clubs de Quarta catalana seguiran, només hi ha dubtes en els filials de l’Ametlla i de l’Alcanar i el Bot i Deltebre que busquen nova directiva.
*L’última vegada que van jugar un partit oficial la Sénia i Tortosa va ser la campanya 80/81. Divendres l'equip de Serrano va donar un bany a la segona part al Tortosa i amb
jugadors de la casa, resultat injust, la Sénia va merèixer la victòria.

1A CATALANA

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EQUIP

MONTAÑESA
JUPITER

TORTOSA

RAPITENCA
VILASECA

CAN VIDALET
BORGES

BALAGUER

SAN CRISTOBAL

10 LLEIDA B

11 SAN ILDEFONS
12 VILADECANS
13 IGUALADA

14 VISTA ALEGRE
15 ALPICAT

16 ALMACELLES

17 CAN VIDALET

18 TÀRREGA O VALLS
O REUS B

2A CATALANA

EQUIP

AMPOSTA
BATEA

CAMARLES

CAMBRILS U
CANONJA

TÈCNIC

ALCANAR

XAVI CID

AMETLLA

ÀLEX CURTO
AMORES?
CAMARERO

LA CAVA

ISAAC

MORELL

ALBERTO LOPEZ

LA SENIA
POBLA B
REDDIS

TORREDEMBARRA
TORREFORTA
ULLDECONA
VALLS

VENDRELL

EQUIP

ALBERT COMPANY

GANDESA

HOSPITALET

3A CATALANA

JUANJO SERRANO
SERGIO PAZ
AMBRÓS
KIKI

TEIXIDÓ

JOSE LÓPEZ

ALDEANA

AMPOLLA
ARNES

CORBERA
GODALL

CATALÒNIA

JESÚS I MARIA

MASDENVERGE
MÓRA NOVA
OLÍMPIC

PERELLÓ
PINELL

TÈCNIC

EDU AGUILAR?
BARTOLO

ENRIC ALAIXENDRI
ROGER

NANDO

JOSÉ MARI ALIAU
LIZASO
J

MARIA PIQUÉ/

PACO MUÑOZ
MOLINOS?
HILARIO?

REMOLINS- BITEM PARRA
ROQUETENC

VALLÉS

S JAUME

ANTON

S BÀRBARA
VILALBA

ROBERT CANTÓ
COTAINA?

4A CATALANA

EQUIP

ALCANAR B

TÈCNIC

FAMÍLIA EBRENCA

AMETLLA B

AMPOSTA B
ASCÓ

BATEA B

JORDI ROCA

BENISSANET
BOT

CAMARLES B
DELTEBRE

EBRE ESCOLA

EULOGIO

GINESTAR

RIA?

FLIX

CATALONIA B

LA FATARELLA

NARCIS

LABO-

POLEY

MASDENVERGE

ÀNGEL GUIU

TIVENYS

JOTA/SANCHO

RAPITENCA B
XERTA

SISCO?

Homenatge de Chimeno, de la UE Aldeana. Jugant amb l’Alcanar,
Chimeno es va lesionar a l’Aldea. El club aldeà va fer-li un
homenatge abans del darrer partit de lliga.
Chimeno, amb muletes, va fer el llançament d’honor.
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EL JOVE D’ULLDECONA JA HA DEBUTAT AMB EL PRIMER EQUIP

El faldut del Manchester City
AVUI: ALEIX GARCIA, JUGADOR EBRENC INTERNACIONAL

Pregunta: El teu
lema?.
Resposta: Treballar al
100% cada dia, fora i
dins del camp.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: El meu pare, la
meva mare i el meu
avi.
P: Ets col·lecionista
d'alguna cosa?.
R: Si, ara que tinc la
sort de jugar a la
Premier, intento intercanviar una de les
dues samarretes que
ens donen amb els
jugadors més coneguts
dels
altres
equips. Tinc guardades totes les samarretes que he vestit
durant tot el temps
que fa que jugo a futbol. I també tinc
guardades les botes
amb les que vaig
debutar a San Mamés
a primera divisió amb
el Vila-real, amb les
que vaig debutar en
la FA CUP amb el primer
equip
del
Manchester City i
també amb les que
vaig debutar a la
Premier League i vaig
marcar el meu primer
gol oficial a la copa
d'Anglaterra, que són
les mateixes.
P: Compta’m una
anècdota?.
R: Bé jo acostumo a
explicar l'anècdota de
quan vaig anar a un
torneig
amb
la
Selecció Espanyola
sub-15 a Mèxic, un
company i jo ens vam
perdre per un centre
comercial i no trobàvem a la resta de l'equip. Era una època
on a Mèxic havien
molts segrestos i els
entrenadors ens van
estar buscant durant
una mitja hora fins
que al final ens van
trobar. Per a nosaltres
va ser una mica graciós i per poder
comptar en un futur
però per als entrenadors va ser un malson. Un ensurt important.
P: Moment màgic del
dia?.
R: Quan arriba l'hora
de posar-me les botes

i sortir al camp a
entrenar, perquè és
amb el que més gaudeixo i el que fa que
m'oblidi de tot.
P: Què t’hagués agradat ser?.
R: Bé, jo sempre he
dit que si no hagués
estat futbolista, m'hagués agradat estudiar
la carrera d'INEF i ser
professor d'educació
física. No obstant, de
de moment em va
força bé, penso que
quan em retiri, m'agradaria obrir un taller
de mecànica, perquè
m'agraden molt els
cotxes.
P: Algú de la teua
família ha jugat a futbol?.
R: Si, el meu pare,
Quim, va ser un gran
porter quan jugava,
tota la gent gran i de
la seva quinta sempre
m'han dit que era
molt bo. Després està
el meu germà, que
sempre havia jugat en
l'equip
del
meu
poble. El meu tio
Juanjo també va jugar
al futbol i fins i tot va
tenir
l'oportunitat
d'entrenar
al
Barcelona però va
decidir quedar-se al
poble.
P: Què queda d’aquell noi que jugava
pels
carrers
d’Ulldecona?
R: D’aquell noi queda
que sap molt bé d'on
ve i recorda tota la
gent que li ha estat
donant suport i ara els
ho està retornant
amb aquest somni, a
tots els que havien
cregut amb mi. Aquell
noi segueix passejant
i gaudint dels amics
d'Ulldecona, que és el
meu poble,
quan
vaig a les vacances a
l'estiu, així que no ha
canviat
molt.
Continuo sent el
mateix (jejeje).
P: Com vas començar
a jugar a futbol?
R: Jo vaig començar
als 5 anyets o així a
jugar als carrers i després amb gent de 2 ó
3 anys més grans que
jo. Recordo que la
pilota gairebé era mes

gran que jo (jejeje).
Vaig començar a
jugar de porter fins
que el meu pare i tota
la gent que venia a
veure els partits em
veien més de jugador
de camp, així que
vaig començar a jugar
2 parts de porter i 2
parts de jugador, perquè en aquells temps
sent tan petits jugàvem 4 parts de 15
minuts. Va ser passant el temps quan
vaig acabar jugant
sol de jugador, i així
em vaig quedar.
P: Vas marxar molt
jove a Vila-real, això
et va fer madurar
molt com a persona?.
R: La veritat és que si,
em va fer madurar
molt ràpid perquè
vaig haver d’anarme'n als 12 anys a
viure a la residència
del Vila-real, vaig
estar 6 o 7 anys vivint
lluny de la família i els
amics, i això és una
lliçó de vida.
P: El millor consell que
et va donar el teu
pare?.
R: El millor consell
que em va donar el
meu pare i la meua
mare que sempre han
viscut el futbol a casa,
és que cregués amb
mi, que si jo m'ho

proposava i volia, que
podia. La meva mare
sempre em deia i mai
oblidaré: Si vols,
pots...i tenia raó.
P: Què et diuen els
pares després dels
partits?.
R: El meu pare i la
meva mare sempre
han estat molt crítics
perquè volien el millor
per a mi, està clar que
a mesura que van
passant els anys et
diuen unes coses o
altres, però els meus
pares sempre m'han
dit el que pensaven, i
això a mi m’agrada i
m'alegro que fossin
així amb mi.
P: Com va ser el fitxatge pel Vila-real?
R: Jo jugava i disfrutava de fer-ho. I un dia
va haver-hi un observador que es va interessar i que va demanar de que anés a
provar al Vila-real. Els
meus pares em van
portar a entrenar i bé,
suposo que ho vaig
fer bé, perquè van
acabar fitxant-me.
P: La base del Vilaera, és de les millors
d’Espanya?
R: Jo, que he passat
per totes les categories del futbol base
del Vila-real, he de dir
que el nivell era altís-

sim, igual com el
d’ara. Penso que la
cantera del Vila-real
és una de les millors
d’Espanya i d’Europa.
P: Com va anar el fitxatge
pel
Manchester?
R: El fitxatge del
Manchester va ser un
procès llarg. Vam fer
una gira amb el primer equip del Vilareal a la pretemporada per Anglaterra, ens
vam reunir a l’habitació de l’Hotel on estàvem, el meu pare i el
meu representant. I
em van dir que el
Manchester em volia
per aquell mateix any.
Llavors vam valorarho tots plegats i vaig
decidir anar-me'n al
Manchester City, sentint-ho molt pel Vilareal que he de dir que
sempre el duré al cor,
crec que vaig fer el
correcte i no em
penedeixo de res.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: N’he tingut molts i
tots m'han tractat
molt bé i els tinc una
gran estima perquè
m'han portat fins on
estic ara mateix, però
he de dir que el que
més em va marcar, va
ser Salva Zapata, el
meu entrenador des
que vaig arribar a
Vila-real i que vaig
tenir-lo 3 o 4 anys.
P: El millor consell que
t’ha donat un entrenador?.
R: Tots els entrenadors et donen o
intenten
donar-te
sempre bons consells,
però Salva sempre em
deia el mateix que els
meus pares, si vols
pots, i amb treball i
sacrifici diari ho aconseguiràs.
P: És Guardiola tan
metòdic com diuen?.
R: Per a mi, no. Pep és
una gran persona, i
que amb nosaltres es
porta molt bé i tenim
un gran rotllo entre
tots.
P: Què és el que més
t’agrada
de
Guardiola?.
R: M'agrada la seva
forma d'entrenar, la

seva filosofia perquè
sóc un jugador que
m'agrada que l’equip
tingui la pilota tot el
temps possible i prendre riscos com els que
ell pren. I per últim
m'agrada que sigui
un entrenador que
malgrat el que es diu
d'ell i que malgrat tot
el que ha guanyat, té
els peus a terra i es
pot tenir molta confiança amb ell.
P: Com és el futbol
anglès?.
R: És molt diferent al
d'Espanya, té molt
més ritme, és tot molt
més directe, més
anada i tornada però
es gaudeix molt perquè es viuen molt els
partits.
P: Quantes hores
entrenes al dia?.
R: Al dia normalment
entrenem 2 hores,
perquè solem fer
gimnàs abans d'entrenar, després surts
al camp i en acabar
tens opció de tornar
al gimnàs.
P: Com és un dia normal en la vida
d’Aleix?.
R: Doncs mira, el meu
dia a dia és aixecarme d'hora, perquè a
Manchester hi ha
molt
trànsit
als
matins, i vaig a entrenar. En arribar ens
pesen, perquè ens
obliguen a pesar-nos
tots els dies, i ja després esmorzes tranquil i tens el teu
temps fins que arriba
l'hora de l'entrenament, quan acabes el
que he dit, vas al
gimnàs, al fisio, a les
piscines i quan acabes
a menjar, menges i
després ja doncs te'n
vas a casa a descansar. Després, hi ha
dies que surts a fer
una volta, altres prefereixes estar a casa
per descansar i per
últim a sopar cap a les
21 h i a dormir perquè
l'endemà has de tornar a donar el 100%
en l'entrenament.
P: De Vila-real a
Manchester, com vas
assimilar el canvi?.
R: Vaig notar-lo molt

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

en els primers partits
pel tema del ritme,
del joc directe i que
no podies combinar
tant com ho feia a
Vila-real, però al final
no tens altra opció
que adaptar-te i tirar
endavant.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Quan m'han preguntat això en un
Campus, en les xerrades, sempre acostumo a donar el mateix
consell: dóna sempre
el màxim de tu, en
cada entrenament, en
cada partit, fora del
camp igual, sacrifica
qualsevol tipus de
cosa que pugui afectar-te en la teva
carrera esportiva i
gaudeix del que fas,
que al cap i a la fi és el
que t'agrada i t’apassiona.
P: Si haguessis de
definir futbol, què
diries?
R: El teu jugador
favorit?.
P: Si haguessis de
definir futbol, què
diries?
R: Tinc molts jugadors
que m'agraden, però
Ronaldinho o Xavi
Hernández, són en els
que mes m'he fixat
sempre.
P: Segueixes el CF
Ulldecona?
R: I tant, és el club del
meu poble i sempre i
estic en contacte per
saber els resultats.
P: Pots anar cedit al
Girona. És cert?
R: Són rumors tipics
de final de temporada, però que el jugador, en aquest jo, a
hores d’ara, no sap
res.

JOAN RAMON MARS

PROPER:

NANDO GARCIA
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Formatge Brie al forn
amb vi blanc

Brie

El brie és un formatge de pasta tova amb pell florida elaborat amb llet de vaca.
Rep el seu nom en honor a la província francesa de la qual procedix (avui en dia
correspon al departament de Sena i Marne). És de color pàl·lid i està cobert amb
una capa semicruixent i una mica esponjosa; és molt suau de sabor i desprèn un
lleuger aroma a amoníac. La capa blanca no té sabor i és comestible.

INGREDIENTS
·
·
·
·

1 Brie en caixa de fusta
1 polsim d'orenga i de pebre
1 gra d'all (2 per als més atrevits), tallat a rodanxes
vi blanc

PREPARACIÓ:
Talleu l'escorça superior del brie i claveu les
rodanxes d'all. Espolseu el pebre i l'orenga per
sobre i ruixeu amb el vi blanc. Gratinar al forn
durant més o menys 10 minuts, afegint vi quan es
vagi consumint.
En lloc de Brie es pot utilitzar Camembert.
Acompanyeu el plat amb llesquetes de pa acabat
de torrar, pera tallada... Aneu experimentant!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

22/9 al 22/10
El trànsit de Venus per la teva casa dotze indica que pots viure algun tipus d’amor ocult,
una història a la qual no li donaràs publicitat.
La teva ment està a ple rendiment.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
El l’amor les teves metes són pràctiques ,
ara el que desitges és tenir una mica més
d’estabilitat. Pensa que un excés de greix en
el menjar t’afecta negativament.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

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

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

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

SOLUCIÓ

FLORA

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

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

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

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

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

MÉS EBRE RECOMANA

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

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

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

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4
Les tensions o renyines que hagin pogut
existir en el passat ja no entren en l‘actualitat
de la teva vida sentimental .Si vols fer una
dieta, ara és el moment de començar-la.
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·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
IMMOBILIARIAÑ
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
Prim
Tel.
General
977576137
LLoguer.
L'Ampolla.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520
Es lloga pis al Raval
de Crist, Roquetes.
Planta baixa, 60m2, 2
habitacions,
1bany,
moblat amb cuina equipada i pati.
320€ mensuals.
Tel 686 52 48 14.

SOLAR EN VENTA
RIBARROJA
CON PROYECTO

C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7
VIVIENDAS
10 PARKINGS
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2
P.V. : 65.000 € con
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net

www.mesebre.cat
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LLOGUER PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527
Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado.
Detrás
estación autobuses.
645 888 266

SERVEISÑ

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

VARIS Ñ

A Santa Rita

Rezar
1 Padrenuestro,
9 Avemarias.
Pedir 3 cosas:
1 de negocio
y 2 imposibles.
Rezar con vela
encendida. C.B.

TORTOSA

RELAXÑ

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

612 569 430
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A TORTOSA

L'International Eco & Tourism Film Festival
ACTUALITAT
El lliurament dels 42 trofeus va tenir lloc el passat
divendres a l'Hotel Villa
Retiro de Xerta en una
cerimònia en la qual van
assistir
el
conseller
d'Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, els alcaldes de
Tortosa, Ferran Bel, i de
Xerta, Roger Avinyó, el
delegat de Govern, Xavier
Pallarés, el director del
Comitè Internacional de
Festivals
de
Cinema
Turístic (CIFFT), Alexander
V. Kammel, i nombroses
personalitats.
L'International Eco &
Tourism Film Festival es
consolida com un congrés
internacional sobre producció audiovisual i turisme i es celebrarà anualment a la ciutat de
Tortosa. El Festival es basa
en cinc eixos: La producció
de continguts turístics per
a mitjans de comunicació
audiovisuals (ràdio, cinema, televisió, internet i
videojocs) i els seus gèneres (ficció, llargmetratges,
curtmetratges o sèries,
documentals, programes
de TV, espots i videoclips
publicitaris, ...). La creació
d'imaginaris i l'estratègia
de comunicació turística a
través de les produccions
audiovisuals. Els "Film
Comission" o comissions
fílmiques com a agents de
dinamització del territori i
el turisme cinematogràfic
o “Film tourism” i l'anàlisi
d'experiències i casos de
bones pràctiques sobre
produccions audiovisuals
turístiques.
L'espot televisiu Gracias
tierra de l'agència de

Els guardonats

Eduard Baldris, Director Creatiu de Dec BBDO,
guardonat amb vuit premis

La Benvinguda
publicitat
DEC
BBDO i el document a l Mountaineering to
Yushan, del director taiwanès Seanwen Yang han
estat els dos grans guanyadors d'aquesta primera
edició.
Entre els premiats cal fer
una referència especial a
l'agència DEC BBDO que
es va emportar set premis
a banda del Gran Premi de
Comunicació Turística i, el
Premi a la Sostenibilitat
per saber transmetre els
valors de la relació de
l'home amb el seu
entorn, al documental
Mountaineering
to

Yushan, filmat al Parc
Nacional de Taroko a
Taiwan.
També cal fer una menció
especial a Once upon a
time in Cappadocia de
Rob Whitworth (1r premi
en destins turístics, primer
premi en rutes, expedicions i viatges i primer
premi d'animació. O
Water, de Jim Wilmer
premi a la millor fotografia, Tuna, Farofa and
Spaghetti, del brasiler
Ricardo P. Rossi, primer
premi al millor llargmetratge, o Cozumel, un paraíso
al Caribe Maya, de Karlos
Simón primer premi al

millor migmetratge. Pel
que fa a les produccions
ebrenques que han estat
premiades cal destacar
Olea Europaea, de Vlad
Pop sobre les oliveres
mil•lenàries d'Ulldecona,
segon premi de Turisme
rural i Migratoebre, de la
Fundació Catalunya la
Pedrera, el primer premi de
Comunicació Corporativa,
Desertores, del senienc
Mar Ortiz que uneix la
filosofia del kendo amb la
filosofia gastronòmica del
xef Vicent Guimerà de
l'Antic Molí, on la tradició i
slow food es fusionen perfectament amb l'alta

El Conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget,
Ferran Bel, alcalde de Tortosa i els guardonats per
Gracias Tierra i Mountaineering to Yushan.
cuina. També es va premiar O Deltebre,natural
attraction, d'Albert Vidal,
com a millor espot turístic
de Catalunya.
El director del festival,
Santi Valldepérez, de la
productora
ebrenca
Filmsnòmades, la impulsora del projecte, va fer un
balanç positiu d'aquesta
edició, en la qual es van
seleccionar un total de 98
pel•lícules de dotze països

diferents i va assenyalar
que: “Aquesta edició ha
superat les expectatives i
ens anima de cara a una
segona edició".
Tots els premiats es van
emportar un trofeu que
representa una oliva feta
amb pauma i dissenyada
per la rapitenca Anna
Reverté i el col•lectiu Art
Pauma del Mas de
Barberans.

