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Terres de l’Ebre. El Pla d’Acció Local
injectarà 60 milions perquè els municipis de
la demarcació puguin fer realitat nous
projectes. P3

La Ràpita. Fangoria farà
vibrar l’estadi de la
Devesa, demà dissabte
(23.30h). P14

Tortosa. L’alcalde Ferran Bel, respon a
l’oposició. Enric Roig, del PSC, va tornar
ahir a càrregar per les reformes del pont de
l’Estat. P4Av
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Descobreixen la porta d’accés al jaciment del poblat ibèric de l’Assut de Tivenys

El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV ha finalitzat aquesta setmana la divuitena campanya
d’excavacions al poblat ibèric de l’Assut, al terme municipal de Tivenys. Després de quatre setmanes els arqueòlegs han tret a la llum
l’estructura de la que seria una doble porta d’accés al jaciment, situada al costat de la torre circular, a la part alta del turó. Es tracta d’un
sistema d’accés fortificat, amb un passadís de cremallera, integrat per dues portes, una d’externa que dóna a un accés en forma d’essa,
que connecta amb la porta, possiblement coberta, per on s’entrava directament al poblat. P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Fa pocs dies, un destacat dirigent del PdeCat, abans CDC,
va assegurar que els catalans contraris a aquest referèndum
il·legal anunciat, però no convocat, érem uns “botiflers” i
uns mals catalans. Jo penso que els nostres governants hau-
rien de fer tot el possible per unir els catalans, no per sepa-
rar-los. I tal com va el tema, podem acabar amb una socie-
tat catalana decebuda, dividida i enfrontada, i amb una
convivència futura molt complicada.I penso també que hem
de deixar els tòpics, els insults i les amenaces, i hem de passar als arguments. 
I amb més motius si els insults vénen d’aquests “independentistes-de-tota-la-
vida”, membres d’un partit polític amb les seves seus embargades, amb alcal-
des condemnats, amb un  poc honorable expresident que ha confessat tenir
diners a altres països no declarats a Hisenda, amb diputats i exdiputats con-
demnats per corrupció, amb litigis pendents del 3, 5 o 10 %, etc., etc.
Un partit polític que, per cert, mai s’havia declarat independentista, fins que
no va veure com li anaven les enquestes i els resultats electorals, que a les
darreres eleccions autonòmiques es va ajuntar amb el partit que l’any 1999
havia depreciat quan va signar el pacte del Majèstic amb el PP. Això si, ens
varen vendre que convocaven unes eleccions PLEBISCITÀRIES, però amb els
seus líders amagats a una llista electoral plena de independents i homes/dones
de palla. La mateixa nit de les eleccions,  els mateixos caps de llista  dels partits
considerats independentistes ens van dir que el PLEBISCIT l’havien perdut i
que es posarien a treballar per tots els catalans, per fer una societat més lliure,
més social i més democràtica. I que fan ??? Després que la CUP es carregui al
presidenciable amagat, aquest nomena a un “bon català” que només el conei-
xien a Girona, també amagat a la llista electoral de la seva província. Aquest
és nomenat Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, i el pri-
mer pas que fa és una demostració dedocràtica amb el nomenament de la
seva successora a l’ajuntament de Girona. Després ens assegura que, seguint
les demandes del poble de Catalunya ??? farà les lleis necessàries per què
Catalunya esdevingui un estat independent d’Espanya en el termini màxim de
18 mesos. De quin poble de Catalunya parla ? Del 48 % de catalans que van
votar a Junts pel Si i a la CUP ? Del poble català de Batea que pensa deixar
Catalunya i passar a formar part d’Aragó ?I així estem ... Com veuen que
aquesta promesa és impossible complir-la, tornen a parlar d’un referèndum
plebiscitari per a finals de setembre. Uns diuen que serà legal i acordat amb el
govern espanyol, uns altres diuen que serà unilateral, i finalment s’anuncia pel
dia 1 d’octubre, de manera UNILATERAL, i el MH assegura que si guanya el
SI, al dia següent es proclamarà la REPÚBLICA CATALANA. I el govern espan-
yol diu que nanai, que tots els dirigents aniran als jutjats, on seran inhabilitats.
I així estem...Amb amenaces d’una i altra banda, als bons i als mal catalans.
No seria millor que totes les forces polítiques i organitzacions socials poguessin
debatre amb igualtat de condicions, els pros i contres d’una decisió d’aquesta
envergadura? No seria millor  que s’informés a tots els catalans de qui podrà
votar, qui farà el recompte de vots i amb quines garanties, quin és l’organisme
nacional o internacional que vetllarà perquè aquest sigui un procés amb infor-
mació lliure i amb una campanya néta? I quin percentatge mínim de votants
és necessari per que tingui validesa una consulta d’aquestes característiques?
I també quin percentatge mínim de vots afirmatius és necessari per assolir una
separació traumàtica de l’estat espanyol? A dia d’avui, amb la informació de
que disposem, encara no sé què faré el dia 1-O, a més a més de celebrar el
Dia Internacional de la Gent Gran, com tots els darrers anys. I jo també voldria
anar a votar, però en un referèndum legal, vinculant i amb garanties democrà-
tiques. Mentrestant, d’aquesta manera,  INDEPENDÈNCIA...NO, GRÀCIES.

Àngel Tafalla Grau
Jubilat. President del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre.

Membre del Consell de la Gent Gran de Catalunya

EL REFERÈNDUM, AI, EL REFERÈNDUM...

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

Editorial
‘A quién le importa...’

Demà dissabte actuarà a la Ràpita el duo Fangoria compost per Alaska i Nacho Canut. El Més Ebre ha parlat amb Fernando Garcia promotor del fes-
tival Partinando i persona que ha organitzat l'espectacle. L'expectació està al màxim, vidrà gent de tot arreu: Londres, Menorca, Vitòria... i pel que
fa a les curiositats, Fernando ens revela que seran molt puntuals. A les 23h30 començarà el concert que durarà fins a la 1 del matí, hora en què
començarà l'espectacle Partinando que celebra el seu 18è aniversari. Respecte a les exigències, ens comenta que, a Alaska i Nacho, en acabar el con-
cert, els agradaria degustar productes ebrencs com l'arròs, fruita fresca, formatge i, truita amb pataca casolana. Alaska per la seua banda ha demanat
un espill de cos sencer i tovalloles fosques, que no siguin noves però sí rentades almenys una vegada.

El passat 28 de juliol representants de l’àrea esportiva de
l’ajuntament d’Alcanar, en tota la bona predisposició del
món, van reunir a membres del femení, futbol base i futura
junta del primer equip per establir-ne unes bases sobre el
futur del CD Alcanar (remarcar que la regidoria d’esports
prèviament ja havia fet reunions en cadascuna de les àrees
per separat). Aquesta reunió no va acabar en res en con-
cret, però si es van treure una sèrie de punts a tractar entre
les diferents juntes que existeixen de cadascuna de les sec-
cions.

El passat 1 d’agost la junta del futbol base d’Alcanar, el
nom oficial és l’Associació Esportiva de Futbol Alcanar
(AEFA), és va reunir per tractar el comentat a l’anterior reu-
nió i d’aquí se n’extreuen una sèrie d’acords:
1a.- El futbol base es desvincula totalment del CD Alcanar.
El passat mes de juny ja es va donar d’alta un nou club, per
tant aquesta temporada 2017-2018 tota la gestió econò-
mica i esportiva no dependrà del CD Alcanar.
2a.- AEFA no renunciarà a la part de la subvenció que rep
el CD Alcanar per part de l’Ajuntament d’Alcanar.
3a.- Els pares i mares dels jugadors del futbol base no esta-
ran obligats a fer-se socis del primer equip i encara que tin-
guin els seus fills o filles jugant al futbol base no vol dir que
siguin socis del CD Alcanar.  
4a.- La voluntat per part d’AEFA és la de firmar un conveni
d’afiliació amb el CD Alcanar,amb l’objectiu de poder man-
tenir l’escut i els colors del club. Seria convenient firmar-lo
aquesta temporada, d’aquesta manera entraria en vigor la
temporada 2018-2019. 
5a.- I més important, actualment el CD Alcanar té un deute
amb la Federació Catalana de Futbol, i si aquests diners no
es paguen no es pot realitzar cap gestió a nivell federatiu,
com inscriure equips o fer fitxes de jugadors. 
Recalcar que actualment el CD Alcanar ja té un deute amb
el futbol base per uns temes similars, i aquest encara no ha
estat retornat.
En resum, AEFA només vol el control total de la gestió
econòmica i esportiva del futbol base, i que les quotes que
paguen els pares i mares dels jugadors i jugadores, així com
els diferents ingressos que es puguin percebre de diferents
patrocinadors i l’ajuntament siguin íntegres per pagar les
despeses dels xiquets i xiquetes que juguen Alcanar. AEFA
no pretén canviar ni els colors ni l’escut del CD Alcanar
(com així poden pensar els lectors) sinó que vol que tot el
que s’inverteix amb els nens i nenes sigui per a ells. 

Associació Esportiva de Futbol Alcanar

EL FUTBOL BASE D’ALCANAR ÉS
DESVINCULA DEL CD ALCANAR

OPINIÓ
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Les excavacions al poblat ibèric de l’Assut de
Tivenys descobreixen la porta d’accés al jaciment

El GRESEPIA de la URV ha finalitzat aquesta setmana una campanya que ha servit per consolidar la torre circular

Una vuitantena d'alcal-
des, regidors, tècnics
municipals i presidents de
Consells Comarcals de les
Terres de l'Ebre han par-
ticipat aquest dimarts a la
reunió convocada per la
Diputació, al Celler
Cooperatiu de Gandesa.
La trobada ha servit per
impulsar, entre els res-
ponsables municipals, la
implantació de l'adminis-
tració electrònica als seus
ajuntaments a través de
la plataforma ACTIO,
desenvolupada per la
Diputació; i també per
donar compte de l'estat
de la tramitació de les
ajudes del Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2017 i
2018, i per explicar el
projecte de creació d'un
cens de polígons indus-
trials de Catalunya.
Les dues primeres anuali-
tats del Pla d'Acció
Municipal 2017-2020,
incloent el PEXI, un pro-
grama específic d'inver-
sions en xarxes d'abasta-
ment i distribució d'ai-
gua, de sanejament i
informàtica, injectaran 60
milions d'euros als muni-
cipis i a les entitats des-
centralitzades de les
Terres de l'Ebre i del
Camp de Tarragona per-
què puguin fer realitat
nous projectes i per aju-
dar-los a sufragar les des-
peses corrents. Aquesta
dotació forma part dels
més de 80 ME que la
Diputació destinarà a
aquest objectiu al llarg
del període 2017-2020.

ENTRE 2017 I 2018

El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV ha finalitzat aquesta setmana la divuitena campanya d’ex-
cavacions al poblat ibèric de l’Assut, al terme municipal de Tivenys. Després de quatre setmanes els arqueòlegs han tret a la llum l’estructura
de la que seria una doble porta d’accés al jaciment. Els treballs també han servit per consolidar la torre circular, una de les estructures més
singulars del jaciment. Entre les troballes importants que s’han tret a la llum hi ha dues monedes ibèriques de Bolskan i una gran quantitat
d’hams i ploms que demostren que la pesca al riu era una activitat econòmica important al poblat.

El Pla d'Acció
Municipal injectarà

60 ME a la
demarcació

La torre circular és un dels elements més singulars d’aquest jaciment arqueològic.

El primer gran projecte d’infraestructura
verda que impulsa el govern català, en el
marc d’un programa europeu, el de recu-
peració ambiental del port natural de
l’Estany, està pràcticament enllestit.
L’objectiu es restituir l’equilibri ambiental
d’aquest indret afectat per l’activitat
humana durant anys.
Les obres, que van començar el gener,
han comptat amb una inversió de 293.000
euros finançats per la Unió Europea, i han
inclòs la neteja del fons marí -amb la reti-

rada d’embarcacions o sistemes d’ama-
rratges-, la demolició i restauració d’edi-
ficacions i la millora d’accessos i senyalit-
zació.
La secretària de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat, Marta
Subirà, acompanyada de l’alcalde de
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, han visi-
tat aquest diumenge les obres. Subirà ha
destacat que ara es pot gaudir d’un espai
únic que ha recuperat el seu valor ecolò-
gic.

Primer projecte català d'àmbit europeu per
restablir espais naturals

Ho és la recuperació ambiental del port de l'Estany, de l’Ametlla de Mar 

Visita oficial al port de l’Estany, diumenge passat
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*CINC PERSONES VAN
RESULTAR ferides de
diversa consideració en
un accident de trànsit a
la C-12 a Flix dissabte
passat 29 de juliol.
Dues persones van
quedar ferides greu;
dues, menys greu i una,
lleu en una topada
frontal en la que també
s'hi va veure implicat
un camió.

*CINC FERITS DE
DIVERSA consideració
en el xoc frontal entre
un turisme i una furgo-
neta a l'N-340, a
Amposta, diumenge
passat. Els Bombers de
la Generalitat van haver
de fer tasques d'excar-
ceració per rescatar els
conductors dels dos
vehicles que van que-
dar atrapats. 

*UN INCENDI declarat
a Gandesa dimecres
fou ràpidament contro-
lat, gràcies a la ràpida
actuació dels efectius
dels bombers.

*CONVOCATÒRIA de
vaga a les empreses
auxiliars de les centrals
nuclears catalanes.
Comissions Obreres
(CCOO) ha convocat
noves mobilitzacions a
partir de l'octubre als
complexos d'Ascó i
Vandellòs, coincidint
amb la recàrrega del
reactor II de la Ribera
d'Ebre. 
El sindicat UGT se'n
desmarca i opta per
mantenir les negocia-
cions obertes. 

Més notícies

El proper dilluns 28 d'agost es produirà oficialment el relleu al capdavant de l'alcal-
dia del poble dels Reguers, amb l'entrada de l'advocada Anna Rehues, que rellevarà
la fins ara alcaldessa Esther Vidal, que abandona les seves responsabilitats al capda-
vant del poble per qüestions professionals. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha com-
paregut avui acompanyat de Vidal i Rehues per informar-ne públicament. "A Anna
li he d'agrair l'haver acceptat amb molta il·lusió aquest repte, i a Esther, a banda de
donar-li les gràcies per tota la feina feta, vull recordar que és una de les persones
que més m'ha ajudat a consolidar el projecte de Tortosa durant aquests anys.".
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració (UAB), Graduada en Dret
(UOC) i especialitzada en dret urbanísitic, Anna Rehues (30 anys) agafa les regnes
de l'alcaldia dels Reguers. Esther Vidal, mestra de professió, ha explicat que la feina
li impossibilita compaginar com voldria la seva dedicació al poble.

Al capdavant de l'alcaldia del poble dels Reguers

L'advocada Anna Rehues relleva Esther Vidal

L'Ajuntament de
Tortosa ha presen-
tat el cartell de les
festes de la Cinta,
que enguany
començaran dijous
31 d'agost i s'allar-
garan fins dilluns 4
de setembre, amb
l'avançada del
pregó i proclama-
ció de la Reina i
Reina infantil, com
és habitual, una
setmana abans, el
dissabte 26 d'a-
gost. L'alcalde,
Ferran Bel, acom-
panyat del regidor
de Festes,
Domingo Tomàs, i de la Reina de festes,
Maria Bel Salvadó (Club Patí Dertusa) i
Reina infantil, Dafne Terol Romero
(Creu Roja Tortosa), ha donat a conèi-
xer el cartell de la Cinta 2017. L'autor
de la imatge és Ignasi Barrera (Saeta
Comunicació).
L'alcalde ha recordat que el model de
festes concentrades en un llarg cap de
setmana de cinc dies està plenament

consolidat i que hi ha activitats per a
públics de totes les edats. El regidor de
Festes, de la seva banda, ha avançat
alguns dels concerts del programa,
entre els quals la presentació del nou
disc de Pepet i Marieta, la gira de
comiat d'Aspencat, Joan Rovira,
Mishima i una última Nit d'Arrel, dilluns
4, amb els Quicos, Carmen París i la
Banda Municipal

Amb l'asfaltat del carrer Enric d'Ossó, al barri del
Temple, va finalitzar divendres passat una nova cam-
panya de millora de la via pública a Tortosa, que ha
inclòs també la pavimentació dels carrers Pare Cirera,
Sant Ildefons, Seu d'Urgell i un tram de Teodoro
González. L'Ajuntament ha invertit 50.000 euros.
L'alcalde, Ferran Bel va explicar que des del consistori
s'impulsen anualment dos o tres actuacions d'aquestes
característiques i que durant aquest mandat s'han
asfaltat més de trenta carrers i places. Bel va recordar
que continuaven les obres de pavimentació de la C-42,
a l'entrada de Tortosa, i que l'asfaltat de la rotonda del
Bimil·lenari i la de la Família es feia aquesta setmana en
horari nocturn, per tal de minimitzar les afectacions
sobre la mobilitat.

S'avancen les principals línies del programa

Nova actuació de millora 
de la via pública

Es presenta el cartell de 
les festes de la Cinta

El consistori inverteix 50.000 euros  

El portaveu socialista, Enric Roig, ha tornat a carregar 
aquesta setmana, insistint en la ‘mala gestió de l’obra’

Ferran Bel fou molt contundent rebatent les crítiques de
la setmana passada de Movem Tortosa i el Partit
Socialista. Sobre les acusacions del PSC que les noves
rampes del pont de l’Estat no són accessibles, Bel va
assegurar que el projecte constructiu està avalat pels
diferents col·legis professionals. Va acusar Enric Roig de
no haver-ho denunciat quan el projecte estava en expo-
sició pública i d’haver-se esperat per treure rèdit polític.
I sobre les crítiques de Movem, per les seves absències
en algunes juntes de govern, Bel va dir que Jordi Jordan
i altres regidors del seu grup haurien de donar exemple
primer anant als actes oficials o assistint a les comissions
i consells d’administració. Tal com informa
ebredigital.cat, Ferran Bel també va recordar que Jordan
es va presentar primer, a les eleccions al Parlament de
Catalunya, i, després, al Senat, quan ja era regidor a l’a-
juntament. Aquesta setmana, el portaveu del grup
socialista, Enric Roig, ha respòs a les declaracions de Bel
al respecte confirmant “in situ que la rampa no compleix

amb el Codi d’Accessibilitat”. “La pendent de la rampa
resultant de la reforma del pont de l’Estat és del 9,40%
i per tant supera el màxim del 8% permès pel Codi
d’Accessibilitat de Catalunya. Per tant, la rampa no
compleix amb les condicions d’accessibilitat que esta-
bleix la normativa”. Segons Roig, “així mateix, la rampa
salva una distància de 63,18 cm, superant tres vegades
el màxim de 20 m permès per la normativa sense que hi
hagin replans intermedis, ni passamans”. Roig també ha
tornat a mostrar els plànols del projecte: “tal i com es
pot veure no hi ha cap segell de visat ni del Col·legi
d’Arquitectes ni de cap Col·legi d’Enginyers, sinó única-
ment de les aprovacions inicial i definitiva per part de la
Junta de Govern Local, contràriament al que ha dit l’al-
calde quan ha declarat que el projecte està visat per
diferents col·legis professionals”. 

Ferran Bel rebat amb contundència les crítiques de l'oposició sobre el Pont de l'Estat

ebredigital.cat

Presentació del cartell. 

Millores al carrer Enric d’Ossó.

Esther Vidal (a l’esquerra), l’alcalde Ferran Bel i Anna Rehues.

Ferran Bel va respondre a les crítiques de l’oposició. 
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EN UN MINUT

En els punts desta-
cats de ple del mes de
juliol d’Amposta, cal in-
formar de l'aprovació
inicial de l'ordenança
d'intervenció municipal
d'activitats i l'aprovació
inicial de l'ordenança
municipal reguladora
dels productes fitosani-
taris que s'apliquen en
sòl urba ̀, el sector agra-
ri està totalment regu-
lat però no així el so ̀l
urbà, aquesta nova or-
denanc ̧a vol evitar pro-
blemes com el que
l'any passat va afectar
l'Escola Pública Consol
Ferré. Així mateix, al
Ple es va ratificar el do-
cument del Front Insti-
tucional del Delta de
l'Ebre, un front comú
dels municipis del Delta
demanant mesures per
preservar la morfologia
actual del Delta de l'E-
bre. El punt va rebre el
vot favorable de tots
els grups municipals.

Més notícies

El ple d'Amposta va aprovar la modificació
pressupostària número 17 per suplements de
crèdit i crèdit extraordinari, que possibilitarà
destinar 1,6 milions d’euros provinents del su-
peràvit del tancament del pressupost de
2016. Dels 3,6 milions d’euros del tancament,
2 s’han destinat a l’amortització de préstecs, i
la resta a inversions “tant necessàries com la
implementació de la 2a fase del pla estratègic
de l'enllumenat públic, l'adequació i millora
de centres escolars, la repavimentació i urba-
nització de diferents carrers municipals, l'ade-
quació i millora del carrer Sant Cristòfol, i l'a-
dequació i l'adequació i pavimentació del
carrer França, entre altres partides”.  També
es va aprovar la modificació puntual número
48 del POUM, establiment de la Disposició
Transitòria Vuitena, per tal de regular les con-
dicions d'edificació a les parcel·les de Sòl Urbà
que no assoleixen els paràmetres de parcel·la
i/o façana mínima. Aquesta moció afecta
principalment a parcel·les de la urbanització
d'Eucaliptus que en el moment d’aprovació
del POUM, l’any 2007, ja estaven reparcel·la-
des i en l’aprovació del nou pla van quedar
fora del planejaments.  En aquest ple també

es va aprovar el Programa de Festes Majors
d'Amposta 2017. També la moció conjunta
de tots els grups municipals per a l'obtenció
d'un acord de convivència i unitat entre els
ajuntaments i l'agrupació de penyes i comis-
sions  taurines de les Terres de l'Ebre a favor
dels bous.

La polèmica al ple d’Amposta va sorgir
arran de la moció del regidor de
Plataforma per Catalunya, Germán
Ciscar, demanant la dimissió del regidor
de personal, Tomàs Bertomeu. Ciscar
denuncia una gestió ineficient mentre
que el regidor i l’alcalde van defensar la
tasca del govern i les polítiques que
s’estan impulsant per millorar la trans-
parència. 
Ciscar denuncia “diferents tractes de
favor a alguns treballadors de
l’Ajuntament. N’hi ha que treballen
molt però n’hi ha que estan de baixa i
que se’ls ha vist en horari laboral de
caça o pesca. A més, crec que és
impossible portar 3 regidories a la
vegada”. El regidor assenyalat en la
moció, Toma ̀s Bertomeu, va respondre
a les acusacions: “em sorprenen, quan
resulta que amb el regidor German
hem estat col·laborant en moltes coses,
crec que la meua dedicació ha estat la
mateixa en totes les regidories i al final
qui valorara ̀ la nostra feina no sera un
regidor o un altre, sino ́ que seran els
electors que cada quatre anys elegei-
xen els seus governants”.

Amposta: més d’1,6 milions dedicats a
projectes d'inversio ́ sostenible

Ciscar demana la
dimissió del regidor

de personal

Conveni per donar suport a la càtedra
d’Economia Local i Regional

Moment polèmic del ple d’Amposta

L'Ajuntament d'Amposta
s'ha compromès a aportar
10.000 euros anuals per
donar continuïtat a l'activi-
tat de la Càtedra
d'Economia Local i
Regional del Campus
Terres de l'Ebre de la URV.
El rector de la URV, Josep
Anton Ferré, i l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs,
han signat una addenda al
conveni rubricat fa dos
anys que permet prorrogar
en dos anys més l'acord,
fins abril de 2019.

Continuïtat al Centre d'Arts lo Pati

Després de la dimissió del seu director, Vicent Fibla

La dimissió del director del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre-Lo Pati, Vicent Fibla,
després que l'Ajuntament d'Amposta li obrís un expedient sancionador per haver fac-
turat a través d'una empresa seva mentre estava contractat, no afectarà el futur del
que s'ha convertit en un dels espais de dinamització cultural més importants del terri-
tori. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que el projecte "continuarà i no
pararà". De moment, el consistori ha situat provisionalment una treballadora de l'àrea
de Cultura al capdavant del centre i preveu obrir durant el setembre, amb el suport
de la Generalitat, una convocatòria pública per ocupar el càrrec vacant. La marxa de
Fibla, però, ha aixecat malestar en cercles artístics: tant l'Associació Catalana de Crítics
d'Art (ACCA) com diversos creadors del territori han donat suport a la tasca de l'ex-
director i han criticat la "instrumentalització política" del cas.

Provinents del superàvit del’any 2016
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*ULLDECONA: V FESTA
REGGAE a l'Ermita de la
Pietat d'Ulldecona. Amb
Koers + Culs Cults + la
col·laboració de la Mystic
Family + PDs John Grew i
Jimmy Mystic. “Una
vegada més l'Ermita
vibrarà a ritme de reggae,
skà, rocksteady, roots,
dub, dancehall...”. Serà
diumenge 6 d'agost, a
partir de les 19.00 h.

*LA GALERA viurà la
seua festa major, des del
diumege dia 5 fins el 13
d'agost. Durats aquests
dies, exposició de ceràmi-
ca i poesia finlandesa:
"Camins de fang i parau-
les", a la Sala 2 de
Terracota. 
L'acte d'inauguració
tindrà lloc el dia 8 d'agost
a les 21 h. LLigat a l’ex-
posició de ceràmica i poe-
sia finlandesa, el 10 d'a-
gost, a les 20 h, a la plaça
de l'Ajuntament, hi haurà
una actuació poètica
musical:  “Piano i poe-
sia”.

Més notícies

L'Ajuntament de Tivenys
vol agrair públicament
“l’esforç realitzat per la
direcció General de
Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments de
la Generalitat en les tas-
ques de control i extinció
de l'incendi forestal que
es va produir a la serra de
Cardó-Boix. Gràcies a que
es van poder posar tots els
mitjans possibles, terres-
tres i aeris, el foc es va
poder controlar en
poques hores, tot evitant
que es produïssin perjudi-
cis encara més grans, en
una zona complicada,
donada la seua dificultat
orogràfica”. Finalment, el
foc va afectar 109 hectà-
rees L’alcaldessa de
Tivenys, Maria Beltran,
afegia que “des del nostre
Ajuntament seguirem tre-
ballant perquè l'accessibi-
litat a l'entorn natural que
ens envolta (PEIN Cardó-
Boix) millori any rere any i
que la unió de les dues

pistes forestals de comu-
nicació de les dues care-
nes (la Tossa-Bassa de la
Carrasca), tan reclamada
pels cossos de bombers, i
molt especialment pels
GRAF, sigui una realitat
en un futur no massa
llunyà a fi i efecte que les
tasques d'extinció siguin
més segures i eficients
per als mitjans terres-
tres”. El GEPEC va
denunciar el projecte dels
vials antiincendi de Boix-
Cardó a la Unió Europea
considerant que l'avalua-
ció ambiental s'havia tra-
mitat tard, amb els tre-
balls previs fets i l'adjudi-
cació tancada, i van
demanar la invalidació del
projecte. Beltran entén el
malestar dels ecologistes
però ha recordat que “el
GEPEC no es va oposar a
les actuacions que s'han
fet al terme municipal de
Rasquera i el Perelló els
tres anys posteriors a l'in-
cendi de 2012”.

Aclariments de GEPEC
D’altra banda, des del
GEPEC-Ecologistes de
Catalunya comentaven
“ens veiem obligats a
aclarir que mentre el foc
encara cremava, varen
sortir als mitjans de comu-
nicació veus assenyalant i
culpabilitzant al GEPEC-
Ecologistes de Catalunya

per haver parat la cons-
trucció d’una pista fores-
tal al cor de la serra de
Cardó ara fa aproximada-
ment un any”. 
“Es tracta de la pista
defensada per l’ajunta-
ment de Tivenys i projec-
tada pel Departament
d’Agricultura Ramaderia,
Pesca i Alimentació i que

ha d’anar des de la Tossa
a la bassa de la Carraca”.
“Segons l’alcaldessa de
Tivenys, la senyora Maria
Beltran, el regidor, el sen-
yor Miquel Pinyol, i algu-
nes veus me ́s, aquesta
pista hague ́s possibilitat
l’accés dels bombers fins
al foc, facilitant molt la
seva extinció. En conse-

qüeǹcia, segons aquestes
mateixes veus, l’acció del
GEPEC estava dificultant
l’extinció del foc. Primer
de tot hem de dir que
aquestes afirmacions són
totalment falses i, o bé
denoten un total desco-
neixement del territori o
tenen la intenció de con-
fondre demagògicament
a l’opinió pub́lica, per tal
d’aconseguir un clima
favorable a la construcció
d’aquesta pista. Tant una
cosa com l’altre són inac-
ceptables venint de
ca ̀rrecs pu ́blics. Poder
haurem de comenca̧r a
mirar la legalitat d’alguns
ajuntaments a l’hora d’a-
provar i executar certes
obres i projectes”. “Amb
l’excusa d’aquest foc s’ha
intentat posar a debat
públic la necessitat de
construir pistes per tal
d’accedir a tots els racons
del nostre patrimoni natu-
ral, sovint a l’interior d’es-
pais naturals protegits”.

D’altra banda, GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha volgut fer els seus aclariments sobre el foc 

L’Ajuntament de Tivenys agraeix l’esforç realitzat en les tasques de control 
i extinció de l’incendi i reclama les pistes forestals per comunicar la serra de Cardó 

Deltebre va enderrocar dilluns la nau de 'Muebles Delta', situada a
l’entrada al municipi i que va tancar fa més de trenta anys. Des de lla-
vors l’edifici es va anar deteriorant fins al punt que l'Ajuntament de
Deltebre en va decretar l'estat en ruïna tècnica, econòmica i urbanísti-
ca. 
L’alcalde, Lluís Soler, al seu Facebook, ha declarat que “després d'in-
tents fallits des de principis dels 90, arriba el moment d'iniciar el camí per
dignificar una de les principals entrades de Deltebre. No ha estat fàcil però
amb poc més d'1 any el govern del Partit Demòcrata ha aconseguit que
els jutjats ens permetin l'enderrocament de l'antiga nau Mobles Delta.
Volem fer possible tot allò que sembla impossible perquè el nostre objectiu
és enlairar Deltebre. Som la gent de la Cultura dels fets. Seguim!”. 

Els tècnics del COPATE han iniciat aquest dimarts el segon dels
tres tractaments programats aquest estiu en els espais públics de
la Ràpita per combatre el mosquit tigre. L’actuació és totalment
innòcua per a les persones. El primer va tenir lloc a finals de juny
per combatre aquest insecte de picada virulenta que poc a poc ha
anat colonitzant Catalunya. Els embornals de la via pública són
llocs on es troben larves dels mosquits tigre, ja que l’aigua estan-
cada que hi queda proporciona un lloc adequat per a la cria d’a-
quests insectes. En aquest sentit, s’ha demostrat que l´aplicació de
larvicides en els embornals és un mètode eficaç per eliminar les
larves de mosquit tigre i evitar, així, l’aparició dels mosquits
adults. Com a mesura més important, la regidoria de Medi
Ambient recomana evitar l'acumulació d'aigua en exteriors que
facilite la cria dels insectes.

Deltebre enderroca l’edifici de
‘Muebles Delta’

Feia més de 30 anys que estava tancat

Segon tractament contra 
el mosquit tigre

A la Ràpita

Dilluns es va produir l’enderrocament. 

ACN
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Una combinació d'oci, moda, ofertes
gastronòmiques, música i molta anima-
ció a la Marina de Sant Carles de la
Ràpita. L'Ajuntament, la Unió de
Comerç Rapitenc, i les diferents asso-
ciacions de La Ràpita donen suport, per
segon any consecutiu, a aquesta pro-
posta dinamitzadora d'unió entre veïns i
visitants de la població.
Parlem amb Anna Garcia de Mateo,
organitzadora del Food&Fashion La
Ràpita.
Més Ebre: Aquesta serà la segona edi-
ció d'aquest festival que l'any passat va
tenir una forta participació i afluència de
públic. Una idea que combina el comerç
local amb la gastronomia, l'oci i la cultu-
ra i que contribueix a dinamitzar la loca-
litat en el moment més profitós a nivell
turístic.
Anna Garcia: Exacte, a l'estiu les
Terres de l'Ebre reben un gran nombre
de visitants i creiem que el
Food&Fashion serveix tant per oferir
una proposta d'oci a la gent local, com
per fer que gent d'altres pobles o estiue-
jants de la zona s'apropin a La Ràpita.
El concepte del Food&Fashion a més
és apte per a tots els públics i totes les
edats, amb continguts variats, des de
moda fins a gastronomia passant per la
música i les activitats infantils.

ME: Un lloc ideal com és l'esplanada de
la Marina de la Ràpita.
AG: Sí, volíem per al Food&Fashion
una localització amb un gran espai
obert a l'aire lliure, on poder gaudir de
les vistes al mar les nits d'estiu. A més,
la imatge dels ports darrere encara li
dóna més identitat al lloc. La Marina és
ideal per aquest tipus d'esdeveniment,
ens ofereix aquest gran espai on visi-
tants i expositors poden passejar tran-
quil•lament per tot el recinte.
ME: Combinar els food truks amb res-
tauració local del col•lectiu de cuina,
veure les últimes tendències en moda i
complements, a més d'actuacions
musicals i activitats infantils per totes
les edats. Una bona fusió.
AG: És una manera de passar un ves-
pre diferent. Al matí vas a la platja i a la
tarda vas al Food&Fashion on tens
entreteniment assegurat. Aquest any a
més hem ampliat el nombre d'exposi-
tors de moda i disseny I food trucks,
que vénen de diferents punts del país, i
hem volgut potenciar la part musical,
amb actuacions de primer nivell com
Joan Rovira I Cesk Freixas. Hi haurà
també presència de gastronomia i
comerç local de la Ràpita, i activitats
diverses com un showcooking o un
espectacle de màgia. 

FOOD&FASHION FESTIVAL 
DEL 18 AL 20 D'AGOST A LA RÀPITA
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*CORBERA D’EBRE: avui
divendres 4 d'agost a les
20 h, Antonio Álvarez,
alcalde de Corbera d'Ebre
i Vicepresident 4t del
Comebe, inaugurarà l'ex-
posició temporal
"Aquelles tardes ... 120
anys de cinema a les
Terres de l'Ebre" a l'esglé-
sia del Poble Vell de
Corbera d'Ebre.
L'exposició, produïda pel
Museu de les Terres de
l'Ebre, es podrà visitar fins
al proper 11 de setembre,
i l'activitat s'emmarca en
el programa de col·labora-
ció establert entre el
Comebe i l'Associació del
Poble Vell..

*RIBA-ROJA: 3 hores de
natació ininterrompuda,
9.700 metres, 388 pisci-
nes i 12 participants.
Aquestes són les xifres de
la 4a cursa per relleus 3
Hores Non-stop, organit-
zada per l’àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Riba-
roja d’Ebre, que es va fer
diumenge 29 de juliol a la
Piscina municipal.

Més notícies

L’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, rebutja els intents del delegat del govern,
Xavier Pallarés, de reunir-se per abordar les reivindicacions que el van portar a plan-
tejar l’annexió a l’Aragó. Pallarés, segons ebredigital.cat, ha ofert ja a Paladella una
reunió amb els delegats territorials dels departaments de Benestar, Empresa i
Governació. L'objectiu de la cimera és abordar els tres punts que l'alcalde de Batea
va exposar durant el ple del 25 de juliol i pels quals, assegura, la Generalitat "dis-
crimina" el municipi terraltí (les 30 places de la residència d'avis, la imposició de més
parcs eòlics i el conflicte per un tros de terme amb Gandesa). Durant el mateix ple,
Paladella va emplaçar al President Puigdemont a reunir-se amb ell per tractar les
seves reivindicacions. Al seu torn, Puigdemont va delegar en Pallarés la tasca de
negociar amb l'alcalde de Batea. Però Paladella ha rebutjat reunir-se amb el delegat
del govern i només reconeix a Puigdemont com interlocutor. El delegat del govern,
i també alcalde d’Arnes, ha lamentat que ni l’alcalde de Batea ni cap regidor de l’e-
quip de govern es presentés al consell d’alcaldes celebrat aquest dimarts ni amb la
trobada amb el president de la diputació. Pallarés espera que Paladella “pugui rec-
tificar” i ofereix qualsevol disponibilitat a l’alcalde de Batea per reunir-se.

Paladella rebutja reunir-se amb el delegat del Govern

I exigeix veure's amb Puigdemont

El municipi de Garcia acollirà aquest any la Festa dels Avis i A ̀vies de la Ribera
d'Ebre, que arriba a la seva vuitena edicio ́ i que es fara ̀ avui divendres 4 d'agost,
a la pista esportiva coberta d'aquest poble riberenc. Aquest cop els amfitrions
so ́n l'Associació de Jubilats de Garcia, organitzadors juntament amb el Consell
Comarcal. En el transcurs de la festa s'escollira ̀ l'Avi Comarcal de la Ribera d'Ebre
d'entre els 13 candidats que s'hi han presentat: Maria Alentorn Serra (Asco ́),
Josep Oriol Ripoll (Benissanet), Josep Borra ̀s Escoda(Darmo ́s), Aurora Treig Joliva
(Flix), Bienvenida Ars Pino (Ginestar), Matilde Franch Estadella (La Palma d'Ebre),
Daniel Masip Jornet (La Torre de l'Espanyol), A ̀ngels Serra Vinaixa (Mo ́ra d'Ebre),
Aurora Marque ̀s Grau (Mo ́ra la Nova), Teresina Comes Castellví (Riba-roja
d'Ebre), Jordi Cedo ́ Gil (Tivissa), Dolors Miro ́ Vila (Vinebre) i Josep Escoda Lluís
(Garcia).

Garcia acull la Festa de l’Avi i Àvia 
Comarcal de la Ribera d’Ebre

Avui divendres

La regidora de Festes de
Tivissa, Montse Pagès, ha
presentat la programació, per
aquest mes d’agost, de la
quarta edició de la iniciativa
cultural ‘Les nits a la
Baranova’. A la roda de prem-
sa també hi ha assistit Emi
Turull, que va idear i impulsar
el projecte ‘Enamora’t de la
lírica!’. La iniciativa cultural
‘Les nits a la Baranova’ té
l’objectiu de recuperar una
tradició molt arrelada que
converteix aquesta plaça tivis-
sana en un espai de convivèn-
cia lúdico-festiva.  Montse
Pagés ha recordat “l’èxit
assolit durant les passades edicions d’a-
questa iniciativa cultural”, ha fet espe-
cial referència “als dos concerts de
l’’Enamora’t de la lírica!’ i a la “novetat
d’aquesta edició”, que consisteix en
una festa popular commemorativa dels
90 anys de la plaça de la Baranova.
Segons ha avançat la regidora tivissana,
“serà una festa que inclourà l’estrena de
la pel·lícula ’90 anys de la Baranova’, un
reconeixement a Lluís Brull, impulsor de

la iniciativa ciutadana que va fer possi-
ble l’any 1927 les obres d’urbanització
de la plaça, i un fi de festa especial amb
les actuacions dels joves cantants Ivan i
Mikel i el seu pare Mikel Herzog, vincu-
lats familiarment a Tivissa”. Els dos con-
certs d’aquesta edició comptaran amb
l’actuació de la soprano Sara Blanch,
natural de Darmós, acompanyada
divendres pel tenor Marc Sala i diumen-
ge pel baríton Carles Pachón. 

‘Les nits a la Baranova’
Quarta edició, a Tivissa

El sector del vi s’ha plantat. Tal com informa ebredigi-
tal.cat, la Denominació d’Origen Terra Alta s’oposa a la
massificació eòlica i a la construcció dels tres nous parcs
eòlics previstos a la comarca. Impulsa un manifest en
què demanen a les administracions locals i supramunici-
pals que defensin els interessos del territori i les seves
empreses i retiren qualsevol autorització a les empreses
promotores del projecte. Després que el passat mes d’a-
bril, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Terra Alta ja emetés un comunicat en què mostrava la
seva posició contrària a la implantació de 3 nous parcs
eòlics a la comarca de la Terra Alta (Vilalba, la Pobla de
Massaluca i Batea), la DO torna a aixecar la seva veu
contra un projecte que, assegura, és del tot contrari al
model territorial i econòmic de la comarca.

Manifest a la Terra Alta 
en contra de la 

massificació eòlica
La Denominació d’Origen l’impulsa

Roda de premsa de la regidora Montse Pagès i d’Emi Turull. 

Noves protestes pels parcs eòlics previstos a la Terra Alta. 
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Avui divendres, a les
12 hores, es farà la
presentació del
"Tradicionàrius de les
Terres de l'Ebre 2017
a l'Hort de Cruells,
L'Hort de la Música".
L’acte tindrà lloc a la
Sala de Sessions de
l'Ajuntament de
Roquetes. La presen-
tació anirà a càrrec de
Sisco Ollé, regidor de
Cultura i Arturo Gaya,
representant de Túbal
Cultura Espectacles.
Text i foto: Roquetes
Comunicació

Tradicionàrius
de les Terres

de l’Ebre 2017,
a Roquetes

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
(FCAC), Ramon Sarroca, acompanyat pel vicepresident del consell
rector, Jesús Ricou; el director de l’entitat, Jordi Vives, i el responsable
de l’oli, Antoni Galceran, han visitat al Perelló les instal·lacions de la
SAT Mel Muria i Muria Centre d’Interpretació Apícola. Durant el re-
corregut de la visita han estat acompanyats per Rafel Muria, president
de la SAT Mel Muria (a la imatge). L’objectiu principal d’aquesta visita
ha estat, segons Ramon Sarroca, conèixer de primera mà el funciona-
ment de totes les cooperatives i les SAT associades a la Federació. Per
la seva part, Rafel Muria, president de la SAT Mel Muria, ha mostrat
la seva satisfacció per aquesta visita i ha dit que, durant la reunió de
treball, “s’ha insistit en la necessitat d’innovar per exportar millor en
tots els àmbits de la comercialització de la mel”. 

L'Ajuntament d'Alcanar tor-
narà a atorgar beques de
transport per a estudis pos-
tobligatoris del curs 2016-
2017, destinades a majors de
16 anys  que cursin els seus
estudis fora del municipi per-
què aquests no s’ofereixen a
Alcanar. El Ple Municipal ha
aprovat les bases regulado-
res de la concessió d'aques-
tes beques, per unanimitat,
en la sessió ordinària del pas-
sat 27 de juliol. Està previst
que la convocatòria s’obri la
pròxima tardor. Les bases
reguladores de beques per a
transport per estudis postobligatoris inclouen tota la informació
necessària per a aquelles estudiants que vulguin optar a aquest
ajut, com ara els requisits que cal complir o la documentació a pre-
sentar en el moment de fer la sol·licitud. Aquesta línia d'ajuts té un
pressupost de 10.000 € que es distribuirà de manera equitativa per
arribar al màxim d'alumnes. Així, l'import de la beca serà el resultat
de multiplicar per 1 €  la distància de separació en quilòmetres del
lloc on es realitzen els estudis respecte a Alcanar. La subvenció
concedida no podrà ser inferior a 30 € ni superar els 200 € per
alumne. Carme Navarro, regidora d'Ensenyament i Acció social,
manifesta la seva satisfacció, "els i les joves són el futur del nostre
municipi, cal donar-los suport per tal que els líders del futur puguin
complir els seus objectius, projectes i somnis", així mateix, anima
"tothom que tingui dret a aquestes beques a què estigui pendent
de quan es publica la convocatòria i que es presenti."

La Federació de Cooperatives
Agràries visita la SAT Mel Muria

Alcanar seguirà donant suport
als estudiants que es desplacin

Al Perelló Línia d’ajuts de 10.000 euros

El GALP Mar de l’Ebre participa en una
jornada de treball dels GALP de Catalunya

A Palamós

Es tracta de la primera trobada entre els dos
Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) del
país que es va preparar per establir contac-
tes i amb l’objectiu de posar en valor el pro-
ducte pesquer de proximitat d’aquestes
zones. L'activitat fou encapc ̧alada pels
representants dels GALP de la Costa Brava i
de les Terres de l’Ebre, i va comptar amb la
participació dels alcaldes de Palamós, Lluís
Puig; de Sant Carles de la Ra ̀pita, Josep
Caparrós; i de l’Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni; així com del president del GALP
Mar de l’Ebre Eusebio Rosales i del gerent

Joan Alginet. Durant la jornada es van
fer visites a la Confraria de Pescadors de
Palamo ́s el Museu de la Pesca, l’Espai
del Peix i també a la llotja durant la sub-
hasta. A les Terres de l’Ebre, el GALP
està format per 7 municipis, 5 confraries
de pescadors, i diverses empreses i asso-
ciacions “amb l'objectiu de fomentar
una activitat pesquera sostenible, i
potenciar alhora la comercialització dels
productes com a pilar bàsic de la viabili-
tat del sector, que afegeixin valor als
municipis i al territori costaner”. Trobada entre els dos Grups d’Acció Locals Pesquers.

Sisco Ollé.

Carme Navarro, regidora d’Ensenyament.
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El secretari d'Hisenda de la Generalitat, el rapitenc
Lluís Salvadó, va presentar aquest dilluns un recurs
d'apel.lació directa contra el secret de sumari decretat
pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona en relació al 'cas
Santi Vidal'. Segons l’ACN, quatre mesos després de
l'obertura de diligències, el secretari d'Hisenda assegu-
ra que desconeix els fets pels quals és investigat i sosté
que això vulnera el seu dret de defensa. A més, el text
posa de manifest "l'absolut desconcert" pel fet que el

TSJC s'hagi desvinculat dels interrogatoris que està
duent a terme la Guàrdia Civil per preguntar sobre
l'organització del referèndum a diversos dirigents del
Govern. L'escrit d'apel·lació adverteix que s'estaria
fent un "ús irregular del procediment penal" si s'utilit-
zés aquest cas per aclarir altres investigacions. 
Lluís Salvadó es va convertir en el primer càrrec d'ERC
imputat en un procediment judicial relacionat amb els
preparatius del referèndum. Foto: ebredigital.cat

Lluís Salvadó recorre contra el secret de 
sumari del ‘cas Vidal’

I mostra "desconcert" pels interrogatoris de la Guàrdia Civil

La majoria d'alcaldes del
Baix Ebre ha valorat com
a positiu l'acord entre el
Departament de
Territori i Foment per
descongestionar el tràn-
sit a la carretera N-340
al seu pas per les Terres
de l'Ebre. Aquest acord
ha estat exposat aquest
dilluns a la reunió que
ha fet Consell d'Alcaldes
del Baix Ebre. El presi-
dent del Consell
Comarcal, Enric Roig, ha
remarcat que l'acord va
més enllà de les deman-
des sol·licitades inicial-
ment, però que no obs-
tant això "la nostra posi-
ció favorable no significa
cap renúncia a les inver-
sions en infraestructures
que cal fer a les Terres
de l'Ebre com la finalització de l'autovia A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana o la construcció d'un tercer carril
a l'AP-7", ha afegit. En concret, l'acord entre la Generalitat i Foment estableix la gratuïtat dels peatges de l'auto-
pista AP-7 per als conductors de cotxes que en un mateix dia facin un trajecte d'anada i tornada entre Vilafranca
Sud i Ulldecona. Els camions no podran circular per l'N-340 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i hauran de
desviar-se per l'autopista a canvi d'una bonificació d'un 42,5% en els peatges, percentatge que s'eleva al 50 per
cent per als trajectes exclusius de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. En la mateixa sessió els alcaldes han rebut
una àmplia informació sobre el plec de clàusules tècniques per a la contractació del nou servei de recollida de resi-
dus a la comarca del Baix Ebre i Montsià, que es preveu aprovar el mes de setembre.

La majoria d’alcaldes del Baix Ebre, a favor
de l’acord entre Territori i Foment 

Per descongestionar l’N-340

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa una nova Borsa de Treball amb
l'objectiu de millorar la contractació laboral a la comarca. Aquesta nova borsa de treball
d'àmbit comarcal és un recurs del Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre i s'hi
pot accedir des de la web de l'ens comarcal (www.baixebre.cat) o des de les pàgines
web dels ajuntaments de la comarca. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre,
Enric Roig, acompanyat pels tècnics del projecte Baix Ebre Avant Josep Luque i Víctor
Olivé, ha presentat aquest dimarts el portal de la web de la Borsa de Treball Comarcal,
que gestionarà les ofertes de treball d'empreses del territori a les que podran accedir
aquelles persones que busquen feina. "Es tracta de fer una intermediació laboral perso-
nalitzada entre l'oferta i la demanda amb l'objectiu de facilitar la gestió de la contracta-
ció i afavorir l'ocupació al Baix Ebre", ha remarcat Enric Roig.

Borsa de Treball per millorar la contractació
laboral al Baix Ebre

Consell d'Alcaldes del Baix Ebre.

Enric Roig, president del Consell Comarcal, acompanyat dels tècnics del projecte. 

El rapitenc Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda de la Generalitat.

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar
prorrogar fins l'esgotament de la partida pressupostà-
ria o, com a molt tard, fins el 31 d'octubre el termini
de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts
d'urgència social sobre pobresa energètica. Aquest
acord fou adoptat perquè al venciment del termini
previst, el 31 de juliol, encara hi ha disponibilitat pres-
supostària per donar suport a les famílies del Baix Ebre
que no poden assumir les despeses derivades dels
subministrament bàsics d'aigua, electricitat i gas. El ple
també va aprovar el conveni de col·laboració amb el
Departament de Cultura per a la gestió de l'Arxiu
Comarcal del Baix Ebre. Aquest conveni concreta una
dotació econòmica de 40.000 euros a l'ens comarcal.
D'altra banda, la Corporació va ratificar la presentació
de la sol·licitud d'una subvenció de 16.000 euros a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies per dur
a terme un dispositiu d'orientació sociolaboral per a
joves de 16 a 35 anys. En la mateixa sessió es va infor-
mar de la renúncia al càrrec de les conselleres comar-
cals Maria Beltran i Teresa Forés, totes dues del PSC i
alcaldesses de Tivenys i Aldover, respectivament, que
seran substituïdes pel regidor de Camarles, Ramon
Brull, i per la regidora de Benifallet, Roser Merlos.
Aquests canvis responen a un acord intern de la for-
mació socialista. A la vegada, arran del canvi en la pre-
sidència del Consell Comarcal, també es va informar
del nomenament dels vicepresidents de la institució
que són per ordre en què es relacionen: Daniel
Andreu, Josep Felip Monclús, José Emilio Bertomeu,
Ferran Cid, Josep Mas i Roger Avinyó.

Pròrroga pels ajuts
d’urgència social sobre

pobresa energètica

Aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
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Seguint la tradició fami-
liar es va iniciar molt jove
al món de les arts gràfi-
ques, encara que el seu
talant imaginatiu i artístic
el fan especialitzar en el
camp del disseny gràfic i
la creativitat publicitaria.
L'Esteve compagina la
seva feina com a creatiu i
director d'art a diverses
agències de publicitat de
Catalunya i les Illes
Balears amb la del món
de l'interiorisme i la
decoració, creant la seva
pròpia empresa. L'interès
per l'art, que havia estat
des de sempre una de les
seves grans aficions,
esdevé, a partir d'aquest
moment quelcom més
que un "hobby".
L'Esteve va néixer a
Barcelona però, des de fa
pocs mesos, està vivint a
l'Ampolla on ha creat una
nova col•lecció amb el
títol "Homenatge al
Delta" que pretén agrair
la calorosa acollida que li
han brindat les Terres de
l'Ebre.

Més Ebre: Ets una perso-
na que ha viatjat força i
ara has decidit plega
veles i instal•lar-te a prop

del Delta. Per què?
Esteve Munné: Encara
que soni a tòpic, ha estat
un amor a primera vista.
Va ser entrar a l'Ampolla i
dir-li a l'amic que venia
amb mi, "Pepe, aquí he
de viure jo"... aquell
mateix dia ja vaig veure
un parell de vivendes i al
gener ja ens traslladàvem.

Però, a part de lo merave-
llós de l'entorn, és la
manera en què m'han
acceptat la gent d'aquí, la
integració ha estat rapi-
díssima i ara ja sóc un
"ampollero" més.

ME: Menys d'un any
vivint a les Terres de
l'Ebre i ja presentes una
primera exposició
"Homenatge al Delta".
EM: Sí, a Barcelona no es
reunien les condicions
idònies per a poder pintar
i feia molt temps que no
podia fer-ho. En arribar a
l'Ampolla es van ajuntar
els elements primordials
per poder-ho fer. Per una
banda, la inspiració artísti-
ca que genera el viure a
un lloc com aquest i tenir
l'espai necessari per poder
treballar. Per l'altra

banda, el suport incondi-
cional de la meva parella
ha permès que pugui pre-
parar aquesta exposició
amb total dedicació.

ME: Recordes la primera
imatge que et va impactar
del Delta?
EM: Perfectament. Vam
anar a conèixer el far al
Fangar i en tornar, ja amb
la posta de sol, la llum
platejada dels arrossars i
els tons vermellosos del
sol en posar-se, em van
deixar captivat i molt
emocionat. En aquell
moment vaig decidir que
havia d'oferir-li un humil
homenatge a aquesta
meravella.

ME: Com definiries la
teua tècnica? Quins
materials utilitzes?

EM: Actualment la meva
tècnica no té cap secret.
Treballo amb acrílics i
sobre bastidors de fusta.
L'única particularitat és
que procuro donar-li una
visió personal als paisat-
ges que pinto, fent- ho
amb diversos tipus de
collage que li donen als
meus quadres uns volums
i una dimensió diferent,
més abstracta.

ME: Tens altres projectes
en un futur pròxim?
EM: De moment vull gau-
dir d'aquesta oportunitat
que em brinda
l'Ajuntament de
l'Ampolla, però, hi ha en
aquesta zona tantíssimes
coses per pintar, fotogra-
fiar, escriure o cantar, que
crec que és impossible no
fer-ho quan tens una

certa sensibilitat artística.
El meu desig és seguir
coneixent els meravello-
sos racons que hi ha en
aquest litoral, al riu, en els
ports de muntanya i per
descomptat seguir pin-
tant-los. Si després es pre-
senta una nova oportuni-
tat d'exposar, benvinguda
sigui

Exposició del 17 al 20
d'agost de 18.00 h a
19.30 h. al Saló

Parroquial de l'Ampolla
c/ Lleida núm. 2 
de l'Ampolla.

La inauguració tindrà lloc
el divendres dia 17 a les

19.00 h.

(entrada gratuïta) 

ACTUALITAT

La integració ha estat rapidíssima, 
i ara ja sóc un "ampollero" més

"HOMENATGE AL DELTA"
EXPOSICIÓ DE PINTURA, DEL 17 AL 20 D'AGOST A L'AMPOLLA

Isabel Carrasco

Esteve Munné
PARLEM AMB

L’AMPOLLA
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EN UN MINUT

*DIPUTACIÓ: Francesc
Barbero, primer tinent
d'alcalde de Flix, i María
José Beltran, alcaldessa de
Tivenys, van prendre pos-
sessió com a nous dipu-
tats, durant el ple ordinari
del mes de juliol.
*DELTEBRE: l’Ajuntament
ha presentat el programa
d’actes de la Festa Major
que començara ̀ el proper
dia 11 d’agost i finalitzara ̀
el diumenge 20 sota el
lema “en garbo i salero”. 
*MAS DE BARBERANS
celebra aquest cap de set-
mana la 15a edició del
Racó dels Artesans i la Fira
Monogràfica de les Fibres
Vegetals.

*5 I 6 D’AGOST, cap de
setmana del turisme a les
Cases d’Alcanar i Alcanar.
D’altra banda, les Festes
Majors de les Cases seran
entre el 12 i el 19 d'agost.
*17 PLATGES ebrenques
s’enduen el premi ‘Platges
Verges’ d'Ecologistes en
Acció Tarragona i Ebre.

Més notícies

El ple de l’Ajuntament va aprovar, aquest dilluns al
vespre, la modificació del contracte de la carretera
d’accés sud que està actualment en construcció.
Concretament, s’incorporaran al pressupost inicial,
una partida de 467.000 euros que permetrà realitzar
millores, com per exemple la instal·lació d’hidrants en
tot el traçat de la via.
La part més important d’aquest complementari,
però, se l’endú la col·locació d’un calaix a l’alçada de
la platja de l’Estany Podrit, amb l’objectiu de salvar el
barranc i no malmetre més el talús. També la cimen-
tació, ja realitzada, al barranc de l’Àlia per protegir la
canonada d’aigua, tal com va demanar el Consorci
d’Aigües de Tarragona. El punt es va aprovar amb els
vots a favor d’ERC, Compromís per la Cala i
Plataforma Calera, i l’abstenció del PDeCAT. Un altre
dels punts aprovats, per unanimitat, és el conveni
d’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels pro-
cessos i mecanismes de tramitació dels tributs i cotit-
zacions socials amb l’Agència Tributària de
Catalunya. D’altra banda, el grup de Plataforma
Calera va demanar al govern que s’actuï a la platja
per a gossos, Bon Caponet, netejant-la de restes
vegetals acumulades i instal·lant-hi una dutxa per
poder refrescar les mascotes. El portaveu, Joan Font,
també va demanar informació sobre l’agermanament
amb Palamós. Per últim, el portaveu del PDeCAT,
Joan Pere Gómez, ha dit que el ple ha estat de tràmit
i que l’actual govern no té un lideratge en acció
municipal. En la sessió plenària també es va aprovar
fixar les dues festes locals per l’any vinent, el 2 de
febrer i el 29 de juny.

El contracte de la carretera
d’accés sud es modificarà 

afegint 467.000 €
El ple de l’Ametlla de Mar així va aprovar-ho

L'Ametlla de Mar ha batut el rècord de més perso-
nes fent snorkel en una mateixa platja. Aquest diu-
menge a la tarda, 332 participants van enfundar-
se les ulleres i posar-se el tub per estar 6 minuts
bussejant a la platja de Sant Jordi. Així doncs, el
repte plantejat per Plàncton Diving, establert en
250 persones i 5 minuts s'ha superat.
Mai abans s'havia aconseguit reunir tantes perso-
nes fent snorkel en una mateixa platja. Ara la
intenció és que pugui ser inclosa al llibre dels
Rècord Guinness. Però l'organització es mostra
satisfeta per haver mobilitzat gent d'arreu per par-
ticipar en el repte, explica Eli Bonfill, copropietària
de Plàncton Diving.

L'Ametlla bat el rècord de més
persones fent snorkel alhora, 

a la platja de Sant Jordi 
332 participants van estar 6 minuts bussejant

L’Assemblea Nacional Catalana ha organitzat una
trobada diumenge a la Platja dels Eucaliptus per
poder dibuixar un ‘Sí’ gegantesc sobre la sorra.  
La convocatòria és a les 18 hores. 

El ‘Sí’ gegant de les Terres de
l’Ebre es dibuixarà diumenge

A la platja dels Eucaliptus (18 h)

El jutjat d'instrucció número 1 de
Tortosa ha ordenat l'obertura de judici
oral contra l'alcalde del Perelló, Ferran
Cid (ERC), per participar com a contrac-
tista en la construcció d'una casa de
camp il·legal al mateix terme municipal.
Segons l’ACN, la interlocutòria dona
resposta a la petició formulada pel fiscal
de Medi Ambient de Tarragona, que
acusa Cid i també el promotor de l'obra,
l'empresari danès Sten Holmboe Hother
Sorensen, d'un presumpte delicte con-
tra l'ordenació del territori.
Originalment, segons argumenta
Fiscalia, el consistori va donar llicència al
promotor l'any 2009 -essent Cid primer
tinent d'alcalde- únicament per reparar
la teulada i la cisterna de la caseta exis-
tent. Finalment, però, en el mateix
terreny es va acabar construint de nou
un habitatge molt més gran, una obra
que va executar el 2010 l'empresa del
que llavors ja era alcalde. Cid ha matisat
aquest relat i retreu que les diligències
prèvies, iniciades arran d'una denúncia
dels Agents Rurals, van ser ja arxivades
i han estat reobertes anys després per

l'Audiència de Tarragona a partir d'un
recurs presentat fora de termini.
L'alcalde, però, confia encara que els
arguments de la seva defensa perme-
tran evitar el judici oral sobre la mateixa
base dels que van permetre l'arxiu anys
enrere. La defensa considera que “les
obres no es poden considerar com a
delicte urbanístic perquè no s'enqua-
dren dins del criteri penal de les no
autoritzables". 

Ferran Cid confia en 
evitar el judici oral

“Les obres no poden considerar-se com a delicte urbanístic

Demà dissabte actuarà a la Ràpita, a l’estadi de la
Devesa, el duo Fangoria, format per Alaska i
Nacho Canut. Màxima expectació. A les 23.30h
començarà el concert que durarà fins a la 1 del
matí, quan començarà l'espectacle Partinando,
del rapitenc Fernando Garcia, promotor de tot
l’esdeveniment. Partinando celebra enguany el
seu 18è aniversari. L’estadi de la Devesa, segons
les previsions, es quedarà petit per veure de prop
a la reina del pop alternatiu.

Demà dissabte actuarà a la
Ràpita el duo Fangoria 

Format per Alaska i Nacho Canut

Ferran Cid, alcalde del Perelló.

Fernando Garcia, promotor de l’esdeveniment, entrevistant a Fangoria. 
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Avui el futbol és una bombolla, amb els clubs anglesos que
tenen per fitxar el que faci falta, i amb els petrodòlars rus-
sos amb els que és molt difícil competir. Avui s'estan
pagant barbaritats, fa tres anys ningú hagués dit que a
Neymar podrien comprar-lo per més de 200 milions. Ara és
una realitat. Fins a la premsa i els columnistes de Can Barça
estan acalorats amb les seves opinions. I no n’he vist a cap
amb sentit comú. Tots opinen que cal fitxar algun jugador
Verrati, Dybala, Mbappe, Couthino...i no he llegit a ningú
que digui que aquests 222 milions són bons per baixar el
deute net de 240 a cost zero. Amb aquesta directiva i l'ac-
tual director esportiu, donar-los els 222 milions de Neymar
és una loteria. S'ha demostrat en els dos últims anys amb
els fitxatges d’Arda, Alcàcer, Digne, Gomes, Umtiti, Aleix
Vidal, Denís Suarez...gairebé 200 milions malgastats i dels
7 fitxatges només un encert. El problema d'aquesta directi-
va és que no són seus els diners. Fitxarien igual si ho fossin?
Tenen el millor jugador del món, Messi, però un equip ha
de mirar de ser el millor equip i el Barça no ho és. El Barça
és un club d'una altra dimensió, a nivell mundial, que per la
seva massa social té suficients ingressos per a cada any aca-
bar amb un superàvit de gairebé cent milions. El secretari
tècnic hauria de dimitir després de ‘fiasco’ de l’any passat.
Però, no. Aquí està. I enguany pot fallar una altra vegada a
fallar. Tenir un gruix salarial de 450 milions és una barbari-
tat. La meua teoria és clara: si el Barsa és líder en ingressos,
també ha de ser-ho en benefici. I caixa neta cada any amb
100 milions i sense anar als bancs. Però per això cal canviar
els estatuts i que cada directiva no hagi de tenir en el seu
mandat cap deute i un mínim de 50 milions de beneficis
anuals i una caixa per fer la millor estructura del futbol base
del planeta. No obstant, per això es necessita fitxar a
Monchi que el Barça sigui el club més ric en beneficis i molt
money a la tresoreria. Però d'això que els he dit res ocurrirà
i el Barça seguirà tenint deute i Robert potser tornarà a errar
en fitxatges. El Barça té un problema: té massa diners. Mirin
l'Eibar, amb quatre euros fa miracles.

Arturo Llorca, president del Tortosa, ens visita dilluns a
Canal Terres de l’Ebre. Entre altres qüestions, parlarem de
la seua continuitat al club. Segurament que el programa,
com quan ve Teixidó, serà interessant. Arturo interpreta
un paper a la televisió que jo crec que, en ocasions, con-
fon als aficionats. Hem viscut programes que s’han escal-
fat i en els que ha hagut tensió. Per això ell ve a la defen-
siva. En ocasions, amb un talant que sembla desafiant. I
això, a qui l’interessa, ja li va bé per tenir arguments con-
tra el president. Però la veritat és que Arturo Llorca és una
persona molt més propera. I, independentment del que
ha pogut passar en algun moment a la televisió, valoro
molt més del que ell es pensa la seua entrega com a pre-
sident. És un president, a 200 quilòmetres, però que ho és
per sentiment. Sense cap tipus d’interés personal, perquè
jugui un fill seu, o perquè busqui situar-se políticament. Ell
ja fa més de 30 anys que és seguidor del Tortosa, a casa i
fora, tot i viure a Sant Cugat. 

Arturo, que va agafar el club en una situació molt com-
plicada en tots els àmbits, diu que té intenció de deixa-ho
la temporada vinent. Potser hi ha gent que està satisfeta
amb la notícia. No obstant, jo encara no li he sentit dir,
públicament, de forma taxant que plegarà. A l’assemblea
de socis tampoc m’ho va semblar que manifestés que ple-
garà segur. Caldrà esperar per veure com va la tempora-
da. De moment, un soci estaria interessat, si Arturo plega,
perquè el club pugui tenir una línia continuista. Un altre
ha preguntat quan anys es necessiten com a soci per a po-
der ser president. Dilluns, a Canal Terres de l’Ebre, inten-
tarem desvetllar més incògnites.  

El futur 
d’Arturo Llorca

L’opinió de Joaquin Celma. 

Neymar i la caixa

13.30 i 15 hores

Arturo Llorca a Canal TE

DILLUNS VINENT DIA 7

Arturo Llorca, presi-
dent del Tortosa, es-
tarà dilluns a Canal Te-
rres de l’Ebre per
comentar l’assemblea
de divendres passat i el
seu futur al capdavant
del club.  

A la plana 2 de Més
Ebre d’avui, podeu tro-
bar un article d’opinió
que fa un nou club que
s’ha creat a Alcanar. 

NEIX UN CLUB

AEF Alcanar
Avui, a les 20 h, a l'Ajuntament de l'Ampolla, l'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià
(AEJPC) presentarà el VII Torneig Jordi Pitarque. En l'acte, en què també se signarà un con-
veni amb la Fundació Doctor Ferran, hi seran Ramon Bosch, president de la Fundació Doctor
Ferran; Cinta Espuny, representant territorial de l'Esport; Maria del Mar Lleixà, directora terri-
torial d'Infermeria de l'ICS; Francesc Arasa, alcalde i Dani Pitarque, president de l'AEJPC.

PRESENTACIÓ, AVUI DIVENDRES, A L’AMPOLLA (20H)

Torneig Pitarque

El FC Ascó serà protagonista a Canal Terres de
l’Ebre, el dijous dia 10, amb un programa que s’en-
registrarà al mateix camp del club asconenc.
S’analitzarà la nova temporada que s’inicia el dissab-
te dia 19, amb el derbi Ascó-Pobla (19h). El progra-
ma començarà a les 13.30 hores i es podrà veure
també, el mateix dijous, a les 15.30 i a les 23. D’altra
banda, informar que l’Ascó va caure als penals, en la
Copa, al camp de l’Europa. El partit va acabar amb
empat a zero i en una interminable tanda, l’Europa
va imposar-se després de llançar-se 12 penals. 

El FC Ascó serà
protagonista a Canal TE

El dijous vinent, dia 10 d’agost

El futbolista d’UIldecona, que
ha jugat a Primera amb el Vila-
real i a la Premier amb el
Manchester City, ha fitxat pel
Girona, cedit per l’equip anglès.
D’aquesta forma, continua
laconstrucció del Girona FC de
la primera i històrica temporada
a la Lliga Santander. 
Fa unes setmanes, a l’entrevista de Celma, a Més Ebre,
ja es va comentar de la possibilitat d’anar al club giro-
ní. 

El faldut Aleix Garcia
fitxa pel Girona
Cedit pel Manchester City

Carlos Panisello, nou entrenador

David Montardit, nou
president

UE TIVENYS

David Montar-
dit, ja vinculat a
la directiva els
darrers anys, és
el nou president
del Tivenys (a la
foto). Carlos Pa-
nisello, el tècnic. 

Cristian Gonzalez, que va fitxar aquest estiu amb el
Tortosa, procedent del Cambrils Unió, no segueix fent
la pretemporada i és baixa per motius professionals
que li impedien desplaçar-se amb continuitat. Es parla
de que pot tornar al Cambrils o que podria fitxar a la
Canonja. El relleu ja s’ha trobat. Es tracta de Yasin,
jugador que entrenava amb l’equip i que ja va estar al
Tortosa fa dos anys, amb Dani Sereno. Yasin, després
d’estar a Tortosa, va marxar a Bèlgica on va jugar amb
el KV Mechelen, de la primera divisió. El Tortosa, que
fa la pretemporada a l’Ampolla, visitarà diumenge el
Torreforta (20h).

El Tortosa incorpora a
Yasin (KV Mechelen)

Cristian, un dels fitxatges, ha estat baixa

La setmana passada ja vam
informar que la Cava tindria,
la temporada vinent, a la UE
Deltebre com a filial. Cada
club disposarà de la seua
pròpia gestió, però tal com
vam explicar, tots dos es
podran beneficiar dels vin-
cles establerts. La UE
Deltebre havia d’apuntalar la
junta directiva i ja ho ha fet
incorporant a Toni Ruiz com a president. Ruiz, que
fou vicepresident de l’Amposta, i que va estar
també, els darrers anys, vinculat al Jesús i Maria i als
Muntells, comença una nova etapa. Segons Toni
Ruiz, “els plantejaments que m’ha fet Salaet m’han
agradat. Hi ha un projecte engrescador i que pot
potenciar-se amb el pas del temps. Estic il.lusionat i,
com sempre, afronto el repte amb ganes per ajudar
a començar-lo i a tirar-lo endavant”.  
Sobre si aquesta nova etapa podria fer descartar la
possibilitat de presentar-se l’any vinent com a candi-
dat a la presidència de l’Amposta, Ruiz aclaria que
“sóc ampostí i de l’Amposta i, tot i que no he pensat
en presentar-me, ampoc puc descartar-ho. Ja es
veurà més endavant. No obstant, ara només penso
amb el Deltebre i en iniciar aquesta nova etapa”. 

Toni Ruiz, nou president
de la UE Deltebre

Bartolí, nou mister 

EQUIP PROCEDÈNCIA

Amposta B
Ascó B
Batea B
Benisanet
Camarles B
Deltebre 
Ebre Escola
Flix
Ginestar
Catalònia B
La Fatarella
Perelló B
Rapitenca B
Tivenys
Xerta

Amposta B
Ascó B
Inactiu
Olimpic
Jesús i Maria
Inactiu
Ebre Escola
Perelló
Ginestar
Cadet Catalònia
La Fatarella
E Escola Infantil
Rapitenca
Rosell
Xerta

QUARTA CATALANA

Cristian 
Jordi Roca  
José Rabasso  
Xavi Perez 
Gerard Capera 
Bartoli  
Eulogio
Narcís Labòria
Poley
Sisco Paredes
Àngel Guiu
Dani Pellicer
Jota-Ramon 
Carlos Panisello
Sisco 

ENTRENADOR



DIVENDRES 28
DE JULIOL
DE 2017

diarimés
ebreESPORTS

17www.mesebre.cat

MEMORIAL ALBERT ORDUÑA DIUMENGE DIA 6. ETAPA GANDESA-HORTA

13è torneig Volei Platja
Mediterrània l'Ampolla

El cap de setmana passat va tindre lloc el torneig de Volei
Platja a l’Ampolla, organitzada pel club Volei Roquetes i el
Patronat Municipal de Turisme. Dissabte es van disputar
partits en modalitat 4x4, amb la participació de 25 equips,
en masculí i femení. El segon dia es van disputar els partits
en el tradicional dos per dos amb 32 equips. Des de l’orga-
nització destaquen que aquesta edició ha estat un èxit; ja
que han augmentat el nombre d’equips i les novetats han
estat valorades molt positivament pels jugadors.

La Terra Alta acollirà per primer cop un
tram de la Vuelta Ciclista Bajo Aragón

El club ciclista Caspolino ha
apostat per ampliar el recorre-
gut de la vint-i-quatrena edi-
ció de la Volta internacional
Baix Aragó, en categories
infantil i cadet, que per primer
cop en la seua història comp-
tarà amb una etapa a la
comarca de la Terra Alta, la de
Gandesa-Horta. Es disputarà
entre el 4 i el 8 d'agost. La
competició ha penjat el cartell
de complet amb una partici-
pació que ha arribat al límit
dels 200 participants, 20 d'ells
dones, i amb una trentena de
corredors com reserva en el
cas de baixes d'última hora.
Segons ebredigital.cat, la tercera jornada, diumenge 6, catalogada com reina, tindrà un
recorregut de 57 quilòmetres entre Gandesa i Horta de Sant Joan, en els que s'ascendi-
ran els alts de Bot i Gandesa, encara que després d'aquest últim els últims 20 quilòme-
tres seran en constant pujada per finalitzar en alt a l'avinguda Generalitat d'Horta.

REM. A BÈLGICA

El passat cap de setmana, s’ha celebrat a Haze-
winkel (Bèlgica), la Copa de Joventut de rem
olímpic, competició adreçada a les categories ju-
venils de seleccions nacionals.

Com a remers convocats amb la Selecció Es-
panyola, per part del Club Nàutic Amposta, ha
comptat amb la presencia dels juvenils del club,
Núria Puig, Àlex Paga, Oriol Mateo i Ferran Cli-
ment. Núria Puig i Laura i Alba, del CNS Ràpita,
van assolir 3 bronzes, amb els següents bots i
modalitats:

Núria Puig (CN Amposta), Laura Mendoza i Al-
ba Navarro (CNS Ràpita), Paula Salarich, Aina
Prats i Laia Tortós-Sala( CN Banyoles), Paula Pi-
neda (RCR Alicante) Carmen Machuca(RCL Sevi-
lla) i M. Sánchez (tim) en 8+ 

Núria Puig (CN Amposta), Laura Mendoza i Al-
ba Navarro (CNS Ràpita) Paula Pineda (RCR Ali-
cante) en 4- ( 2 medalles de bronze)

Quarta posició en 1x d’Oriol Mateo (CN Am-
posta)  i cinquena en 8+ de: Ferran Climent i Àlex
Pagà (CN Amposta) Javier Martínez, Manuel Ji-
ménez (RCL Sevilla) Luis Miguel del Toro, Fran-
cisco Javier Vila(CN Sevilla) Pedro Merchan (Get-
xo), Osertz Gonzalez (Santiagotarrak) Manuel
Sánchez 'tim' (RC Labradores)

Copa de la Joventut

70 PARTICIPANTS

Més d’una seixantena de nadadors, vinguts de diversos clubs de Ca-
talunya, van participar en la dinovena edició de la travessia nedant l’E-
bre. Es tractava d’una de les proves incloses al circuit català de traves-
sies en aigües obertes. La prova va comptar amb dos recorreguts, un
de 2.000 metres i puntuable pel Circuit Català de Travesses, i un altre
de 500 metres per als més joves. 

Sergio Torres (CN Granollers), amb 23'49'' va ser el més ràpid. En
500 metres es van imposar Genís González (CN Lleida) i Silvia Alcoba
(CN Amposta), en infantil. en els més petits, Oliver Roch (CN Sitges) i
Sara Caballé (CN Amposta) van ser els més ràpids. Text i foto: ebredi-
gital.cat. 

Travessia nedant l’Ebre d’Amposta

Podi 8+ de la selecció estatal amb representants ebrenques, que van fer 3 bronzes.

EN UN MINUT

*EL CLUB VOLEI RO-
QUETES no disposarà de
sènior femení la tempo-
rada propera, i tampoc
competirà el sènior mas-
culí de Segona. La manca
d’efectius ha estat el mo-
tiu. Hi haurà un equip sè-
nior que competirà a la
Primera catalana. El volei
Roquetes és l’únic repre-
sentant del territori
ebrenc en competició fe-
derada. 

*L’HANDBOL CLUB
PERELLÓ ha incorporat a
Carol per a la nova tem-
porada, la històrica del
debut a la Primera cata-
lana. S’està mirant de
fer més incorporacions
per al repte del debut en
una categoria que es va
assolir en el passat TOP-
4, en guanyar el CE Tor-
tosa. Ja es coneix el ca-
lendari i per a festes de
Sant Antoni, l’històric
Granollers visitarà la pis-
ta del pavelló perello-
nenc. 
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ANÀLISI DELS EQUIPS. TEMPORADA 2017/18

3a divisió, 1a i 2a Catalana (1)

RIVALS MOLT POTENTS

Cinquena campanya consecutiva a Tercera,
una sent campió. Després del llarg cicle de
Miguel Rubio, va arribar Santi Castillejo
juntament amb el seu segon Miki, que van
començar un nou cicle. La lliga passada va
estar a prop de la promoció però en el
darrer tram del campionat va acusar no
tenir un killer amb garanties. El pichichi fou
Victor Bertomeu amb 11 gols. De l'equip
bàsic de la passada temporada continua
gairebé tot el bloc. No han renovat: Jordi
Martí (Almacelles), Sergi Fuertes, Jonatan,
Marc Blasi, Jean Marc, Roger Nolla, Gerard
Roigé (Gandesa) i Barrufet (Móra la Nova).
Un dels fitxatges estrelles és Sergi Moreno
que la temporada passada va arribar a la
segona volta al Castelldefels i el va salvar
marcant 7 gols.  Un altre és Héctor, que va
jugar 3 anys a la 1a divisió de Finlàndia i
Alemanya. L’objectiu és mantenir la cate-
goria, però s'aspira a les places de promo-
ció. L’últim fitxatge ha estat el jugador que
va denunciar els ‘amanyos’ de l'Eldense,
Cheikh, un davanter molt corpulent. La
temporada serà molt difícil, amb equips de
Segona B: Hospitalet, Gavà i Espanyol B, i
altres molt potents com Prat, Vilafranca,
Sant Andreu i Terrassa. La meva aposta és
que quedarà entre els 7 primers.

FC ASCÓ
MÉS NIVELL

Només un interrogant: volen apostar pel
planter i es fan 9 fitxatges!. De l'equip de la
passada no segueixen Sam, Villarroya
(Tortosa) i Pau Ripoll (Gandesa), només tres
baixes enfront de 9 fitxatges de gran nivell:
Raül Jiménez (Batea), el gran central Denís
Coch (Europa); Uri, Cristian i Sabaté
(Vilaseca); Marc Vernet (Reus B), el rodamón
Sadikk (Cambrils, Morell, Vila-seca i Tortosa),
la jove promesa Brayan (la Cava), Marc Blasi
(Ascó) i quatre juvenils amb gran projecció:
Bes, Mata, Buera i Paulino. German ho tindrà
molt difícil perquè juguin tots, hi haurà molta
competència i crec que a Nadal algun jugador
pot emigrar o anar cedit. Dels fitxatges, sis
jugadors tenen gairebé assegurada la titulari-
tat, i de la passada, de l'onze bàsic, només
jugaran 3/4. S'han fitxat jugadors més dese-
quilibrants, es millora la porteria, la defensa té
més consistència, el mig del camp també
millora i on es notarà més canvi és la davan-
tera que va ser el punt dèbil de la passada
campanya. L'arribada de Sadikk, Brayan més
la renovació de Gerard Verge dóna molt joc i
molt gol. La Rapitenca apunta alt, bon entre-
nador, un gran secretari tècnic i un president,
Hernan, que vol que l'afició torni al camp. Té
equip per estar en les principals places però hi
ha molt nivell en aquesta categoria.

UE RAPITENCA
TOCARÀ PATIR

Després de 5 temporades a la segona,
torna el Tortosa a primera. De l'equip
bàsic de la passada campanya no con-
tinuen Galera (Gandesa), Mochi (la
Cava) i Cristino (Pobla B), Escoté
(Batea), Calsina i Villaroya (Camarles).
Una cosa positiva: s'ha fet més ebrenc.
La passada campanya només hi havien
4 ebrencs a l'onze bàsic; en aquesta,
dels 7 fitxatges (Cristian -Cambrils- no
fitxa finalment per motius laborals) 5
són ebrencs (Villaroya, Sam, Edgar,
Monfort i Kader). Gairebé és un mira-
cle quan semblava que l'equip era més
de Tarragona que del'Ebre. Per què el
canvi? Pressupost més ajustat o canvi
de política esportiva?. Només dos fit-
xatges de la mateixa categoria, Sam i
Villarroya, i la resta jugadors de Segona
catalana i fins algun de Tercera. Faran
la pretemporada Pol Benito (Reddis),
Jordi Tomàs i Sergi (Catalònia) i Adrià
del juvenil. Hi ha bon equip però el
Tortosa patirà. La 1a catalana és un
altre món. Estic segur que a Nadal,
haurà de fitxar. No van ser fàcils les
renovacions, Virgili i Arnau ho van
meditar i molt. Segona temporada
d'Àngel Garcia, que també va meditar
seguir. I última del president, Arturo
Llorca, que té previst convocar elec-
cions l’any vinent.

CD TORTOSA
CANDIDAT NÚMERO 1?

L'Amposta la passada campanya va fer
una gran temporada, la seva afició, que
és de les futboleres de la comarca, no va
veure perdre al seu equip a casa. El
millor que ha fet és renovar a tot el bloc,
segueixen tots excepte Eudal per
motius d'estudis. No segueix Beto, que
va acceptar una oferta del Reus B, i
Albert Bel agafa el comandament,
molta pressió per a un míster que mai
ha estat de primer tècnic. El seu ajudant
serà Santi Forastero. L’equip és ebrenc,
però l'únic negatiu és que de l'onze
bàsic només hi ha un jugador de la
població, el seu capità, Jonatan, afegint
només a Corella. Hi ha molta absència
de jugadors locals. La temporada passa-
da va tenir la millor defensa, encaixant
21 gols. Però no va tenir un killer i tot
va recaure en Ivan Gonzalez que només
ca fer 11 gols, lluny dels 23 que va asso-
lir amb l’Alcanar la 2012/2013.
S'esperava un fitxatge mediàtic i arriba
Vieri, tot i que solament va marcar 7
gols amb el Valls. També es confia amb
Ivan Pàez, en què pugui resorgir i ser el
davanter incisiu de la Rapitenca. El que
és segur és que l’Amposta donarà gue-
rra i és un dels ferms candidats per estar
en les primeres places, hi ha jugadors
molt joves que aquesta temporada
poden explotar.

CF AMPOSTA

UN ALTRE COP REVELACIÓ?

On és l'èxit d'aquest equip que meravella
pel seu joc? Sense cap dubte en la directi-
va que va fer una aposta ferma amb un
entrenador Xavi Cid que no té ni suplents
ni titulars. De l'equip bàsic de la passada
campanya segueixen 10 jugadors:
Vilanova, Cristian, Ferreres, Víctor, Aitor,
Sansaloni, Sergi, Aitor, Teixidó i Beltran.
Baixes: Edgar i Carles Kader (Tortosa),
Leon (P. Mafumet B) i Ionita. També va
estar a l'equip base, Rosales, arribant de la
Rapitenca, va ser sorpresa i destacar a
Ferreres que només jugant 11 partits de
titular va marcar 9 gols. Tot i la marxa de
dos dels màxims artillers, Edgar i Carles, es
compensa amb 5 bons fitxatges i es
reforça la defensa amb l'arribada de
Vilarroya i Calsina, d’un gran mitjapunta,
Moha, i l’aldeà Aleix (cedit de la
Rapitenca). 
A la davantera, torna el jove Campanals
que acaba la seva etapa de juvenil amb 12
gols, amb l’Ebre Escola a preferent. El
Camarles té millor equip que la passada
campanya, més compacte i amb més velo-
citat a la part de dalt.
Batre la seva pròpia marca de la passada
campanya (cinquè lloc) és molt dicifil, però
amb Xavi Cid tot és possible.

CF CAMARLES
ANY DE CANVIS

Nova etapa. Nou president, Òscar Gómez,
que substitueix José Lorenzo, després de 19
anys, qui ara passa a ser director esportiu.
Nou mister: Guillermo Camarero. Es va aca-
bar l'etapa de Rafel Navarro que va estar
tres campanyes i deixa petjada. Rafel estarà
en l'estructura del futbol base del Reus. De
la passada campanya, segueixen 8 jugadors
de l’onze bàsic: Dilla, Rojas, Gumiel, Josep,
Ubalde, Pedraza, Genís i Cristian. Baixes:
Frede i Batiste (Móra Nova). Bons fitxatges:
Galera, del Tortosa, que va ser el cinquè
jugador que va jugar més partits; Pau Ripoll,
que estava en l'equip bàsic de la Rapitenca,
Gerard Roigé de l’Ascó, i una jove promesa,
Yassine. Sobre el paper, les altes superen les
baixes. El culebró de l'estiu va ser Dilla, que
va ser pretès pel Tortosa i el Reus B de ter-
cera divisió que, no obstant, mai va fer una
oferta real. Aquesta temporada complirà la
18 a la segona catalana i és l'equip més
veterà, al costat de la Cava. El Gandesa és
molt respectat, en les últimes 6 campanyes
ha fet història amb dues vegades el 4t lloc i
la resta 5è, 6è i 7è. És l'equip més regular de
la Segona catalana, de les últimes sis cam-
panyes. Estarà entre els primers, aposto ter-
cera o segona plaça. Falta tancar el fitxatge
d'un porter.

CF GANDESA
A FER LA CAMPANADA

Pinta bé aquest Ulldecona. Una cosa
segura: no baixarà i donarà molta gue-
rra. Les posibilitats de seguir Teixidó
eren mínimes, però no anar a la
Rapitenca i les converses del president,
Josep Queralt, el van convèncer. S’han
incorporat gran part dels fitxatges que
el mister va demanar. Baixes: Pere
Estellé i Marc Fabregat (Nàstic juvenil),
Miquel i Amado (S. Bàrbara), Ivan (J i
Maria) i Davide. Sis baixes enfront de
les sis altes i totes de gran qualitat:
Gustavo, el fitxatge estrella, Òscar
Benet, Rafa Ribera, que va jugar amb
l’Amposta a 1a catalana i estava al
Benicarló, Johan, del Jesús i Maria,
extrem jove i molt ràpid, i a la davante-
ra dues futures promeses de la
Rapitenca: Jack Cid i Nacho. Gran por-
ter, Fran, la defensa és superior a la
passada campanya, el mig del camp
amb Gustavo té més equilibri i una
davantera amb molt de futur. El direc-
tor d'orquestra és Teixidó, amb l’etern
ajudant i amic, Edu Marin. Quedarà
cinquè o igual dóna una campanada i
és un dels candidats a l'ascens. Tercera
campanya consecutiva en aquesta
categoria i un equip consolidat.

CF ULLDECONA
MOLTA RENOVACIÓ I IL.LUSIÓ

És l'equip més veterà de la categoria, 25
temporades consecutives. Gairebé un
rècord Guines, i un dels pocs de la pro-
víncia que ha estat a la Tercera divisió,
12 campanyes. Aquesta temporada
tocava fer revolució, després d'una cam-
panya passada per oblidar. De ser un
equip candidat per a les primeres posi-
cions a patir fins a la última jornada i amb
tres entrenadors durant la lliga, Sergi
Navarro, Aleix i Isaac Fernández que va
renovar. Catarsi total de l'equip bàsic de
la passada campanya, només segueixen
3 jugadors: Roger, Sergi Grau i Guillem
Casanova. Baixes: Brayan (Rapitenca),
Vizcarro (Alcanar), Eric (S.Jaume), Joab
(Perelló), Àngel Hernandez (Catalònia), i
Agustí, Mario i Ferran, que es retiren. Els
fitxatges han estat importants: Bueno,
que va jugar al Nàstic, David i Amador
(Vilaseca), Hugo Fornós, que va jugar
amb el Mercantil juvenil i la campanya
anterior va estar lesionat, Rabasó un dels
millors jugadors del Salou i el fitxatge
estrella, Mochi, ex Tortosa, 9 gols la pas-
sada campanya, i 30 en fa dues. Àngel,
que es va lesionar i no podrà jugar fins al
desembre, ha renovat. S'espera fer un
equip de veterania i joventut (6 juvenils);
bona mescla, i tot i la baixada de pressu-
post, serà molt competitiu. Pot donar
satisfaccions a la seua afició. 

CD LA CAVA

PATROCINAT PER:
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2a Catalana (2)

MOLTS CANVIS

Aquest equip ja va fer un miracle fa dues
temporades, amb un 70% de jugadors de
la població, ascendint a Segona catalana i
el segon miracle va ocórrer la passada
campanya, salvant-se. Afronta la seva
segona campanya en aquesta categoria
amb només una missió: salvar-se. Torna
Àlex Curto, mister que el va fer campió.
Llavors, no va voler renovar i va tenir un
any mogut a Vilalba i l’Ametlla. Només
segueixen 4 jugadors de la passada cam-
panya, de l'onze bàsic: Vilanova, Enric
Suñé, Adrià Suñer i Miguel Reverté. Baixes:
Almestoy (Arnès), Raúl Jiménez
(Rapitenca), Gustavo (Ulldecona), Borrull
(inactiu per lesió), Agustí (Móra la Nova) i
Moisés, Adrià Sales, Pau Castillo i Kiko,
que serà delegat. Fitxatges: el gran central
Piqué, del Falset, Ruben Civor, davanter
del Maella que va fer 36 gols en la regional
de Terol, Sergi Prats (revelació a Corbera),
Martí Farreny jove promesa del
Roquetenc, Samu ex Corbera i Deltebre, i
Edu escoté (Valls, J. i maria i Tortosa). La
gran notícia va ser la renovació de Miguel
Reverté, que tot i només jugar 21 partits,
va marcar 19 gols i va ser un dels artifexs
de la salvació. Gran aposta per ell.
Manquen tancar dos fitxatges.

CF BATEA
APOSTA ARRISCADA

Només tres baixes: Ferran Adell, que deixa
el futbol,   el juvenil Miquel Fonollosa, i el
juvenil Ferran Tiscar, que fitxa per la
Rapitenca. Segueix tot el bloc: Kevin,
Pomada, Enric, Òscar, Labèrnia, Marc
Lleixà, Isaac, Pol, Joan Zaragoza, Gerard i
Callarisa. Les dues estrelles segueixen:
Callarisa, que va marcar 35 gols la passada
campanya, i el seu cervell, Gerard. Va costar
la renovació de Joan Zaragoza i la d'Oriol. Si
l'equip pràcticament no s'ha reforçat és per
dues raons: el míster Serrano confia en la
plantilla i el club té un pressupost limitat.
Però això sí: si Serrano demana un altre fit-
xatge la directiva fitxarà. Pot passar de tot,
que sigui l'equip revelació, doncs el seu joc
és molt atrevit. La passada campanya no va
empatar ni un partit i només en va perdre 7
i aquests gairebé tots per la mínima. Però
també pot passar que al desembre calgui fer
canvis o un esforç econòmic i fitxar dos
jugadors. L'equip té qualitat però al tanca-
ment d'aquest article encara no s’ha tancat
plantilla, falta apuntalar la defensa. De
moment, solament un fitxatge, Monforte,
que va ser el jugador número onze de l
Remolins-Bítem en els partits jugats la tem-
porada passada.

CF LA SÉNIA
TOCARÀ TREBALLAR DUR

Després de 9 campanyes a la Segona
catalana, el Cata va baixar per compen-
sació a la tercera però en tan sols un
any ha recuperat la categoria per mèrits
propis en la promoció contra el Falset.
De l'equip bàsic segueixen: Cosido,
Carlos, Dani Benaiges, Juanjo Rovira,
Martí Panisello i Leandro Rovira. Baixes:
Cristian Arasa (Masdenverge), Marc
Prades (J i Maria), Javi Asin i Gisbert
(retirats) i Rius (Arnes). Si aconseguir
l'ascens ja va ser difícil, preparar la plan-
tilla 15 dies més tard per la promoció,
quan molts equips ja tenien avançats els
fitxatges, encara ho ha estat més. Tot i
això, s'ha fet un equip competitiu i amb
jugadors amb gran projecció com Pau
Monclús i Lofti, Anans (Ebre Escola) o el
segon golejador de l’Aldeana, Marc
Garcia, amb 17 dianes l'any passat. Va
renovar Nando i com a novetat tindrà
de segon entenador a Pepe Balart que
ha estat molts anys al futbol base del
Tortosa i l’Ebre Escola. Com diu el mís-
ter Nando: "a entrenar i a pencar al
màxim. És un altre repte, és una altra
situació per aprendre tots i millorar”.
Un punt a favor: el factor camp. Falten
tancar dos fitxatges i saber si Aleix
Robert tornarà. De moment està entre-
nant. Jordi Tomàs i Sergi fan la pretem-
porada al Tortosa. S’està a l’espera.

CF CATALÒNIA
MÉS POTENT ENCARA

L'any passat va ser l'equip revelació, era
nou en la categoria i va quedar tercer. I
va ser letal en camp contrari, 12 partits
guanyats. Aquesta temporada aspira a
estar a les primeres places. La passada
es va quedar a portes de la promoció, el
més normal és que pugui aspirar a l'as-
cens, però, a la Segona catalana, un any
un equip pot ser revelació i en un altre,
una decepció. Però jo crec que aquest
Cambrils Unió farà feina i estarà entre
els cinc primers, per diverses causes i
una d'elles és l'entrenador Amores que
porta en aquest equip tres temporades
i proposa un futbol molt competitiu. De
l'onze bàsic segueixen sis jugadors i els
seus tres màxims artillers: Dani Saez,
Samu i Eric que van marcar 40 gols i tot
i això han arribat onze nous fitxatges
amb la qual cosa, a priori, té més poten-
cial. Entre els fitxatges estel.lars, Jusi,
que va ser un dels puntals del Valls, i els
jugadors de l'Hospitalet que van ser
titulars, Héctor, Nico, Uri i Albert Arranz
‘Tini’ (va marcar 25 gols). Dues de les
seves baixes Ròdenas i Cristian van fit-
xar pel Tortosa (el darrer no seguirà al
Tortosa). On han patit més canvis és al
mig del camp, i a la davantera, i a la
defensa mantenen la seva estructura,
potser aquest any veiem a un Cambrils
més ofensiu. Té molt gol. 

CAMBRILS U

TORNA UN HISTÒRIC

Segueix com míster Diego Reyes que va
penjar les botes com a jugador en aquest
club i va agafar les regnes d'aquest equip.
De la passada campanya ha hagut neteja a
la plantilla, només segueixen 11 jugadors i
de l'equip bàsic només 7. L'important és
que continuen els seus dos màxims arti-
llers: Imanol, que va marcar la passada
campanya 44 gols, i els migcampistes Àlex
Guirau, 13, i Lozano, 8.

CANONJA
EQUIP RENOVAT

El míster Joe se’n va anar al Vilaseca i el
relleu és Daniel Candela que passa de ser
president a seure a la banqueta. I el seu
segon serà Pau Safont, que la passada cam-
panya estava a l’Ametlla B. Catarsi total en
aquest equip, 4 jugadors importants van
marxar al Cambrils i només queden tres
jugadors de l'equip bàsic: Cuevas, Mañas i
Adri. Per fer el bloc s’ha apostat amb tres
jugadors sortits del Reus juvenil i gran part
del bloc del filial de 4a. L'aposta és arrisca-
da, però és la que toca obligatòriament.

HOSPITALET
OBJECTIU, NO BAIXAR

El filial de 3a catalana, en plena cam-
panya passada, el van retirar i la mei-
tat dels jugadors van passar al 1a
catalana, juntament amb el seu entre-
nador, Alberto. I no ho van fer mala-
ment. Segueix part del bloc dels juga-
dors que van acabar la lliga. L'única
meta és fer un bon paper i no passar
dificultats, any de transició per a
aquest equip i la única meta és conso-
lidar-se a la categoria. No serà fàcil
aconseguir-ho.

CD MORELL
ENGUANY NO PATIRAN

El gran Chacon, que fa miracles, segueix
com a mister. L'equip bàsic continua
gairebé tot. Fitxatges destacats: Dennis
(Segur) i Alberto Cuenca (Perelló), que
torna. L’aspiració és salvar-se i l’expe-
riència, després de patir, ha de servir. Es
van salvar per l’ascens del Valls. 

RODA BERÀ

SERÀ LA REVELACIÓ

Debut a 2a catalana. En tan sols tres tem-
porades ha passat de militar de 4a a 2a,
amb el mateix entrenador, Sergio Paz.
S'ha reforçat molt bé amb jugadors expe-
rimentats com León (Camarles), Donoso
(Perelló), Arnau (Albí), Ivan Cristino
(Tortosa), Àlex Cañas, el màxim artiller de
l’At Valls de 3a catalana (37 gols i 80 en
les últimes tres campanyes) i Òscar
Ormaechea, que prové del primer equip
de la Pobla i la temporada passada va aca-
bar al Morell. Segueix el bloc de la passada
campanya, amb solament 3 baixes.

POBLA B
L’EQUIP MÉS JOVE

De la mà del seu president, José Maria, i
amb la connexió amb Albert Viñas, amb el
seu projecte Tecnifutbol, el Reddis afronta el
segon any vinculat a aquest projecte.
Només segueixen 6 jugadors de la passada
campanya, n’hi ha quinze a prova, tots sor-
tits del futbol base. Amb les idees clares,
aposta per un equip amb una mitjana de
19/20 anys, un pressupost baix en compa-
ració a molts clubs potents d'aquesta cate-
goria: 17.000 euros. Qui juga al Reddis ho
fa per poder progressar en el projecte. 

REDDIS
TÉ MILLOR EQUIP

Segueix tot el bloc i només hi ha 3 bai-
xes de l'equip bàsic: Daniel Montiel,
Jonatan i Ismail (Alcanar). Segona tem-
porada de Dani Sereno, que va fer una
molt bona feina la lliga passada. Aposta
amb fitxatges de jugadors joves i altres
de qualitat com Maikel (Tortosa) i Iker
Ordovaz, que va marcar 5 gols amb el
Vendrell. Aquest equip ha millorat en
totes les línies, i a la davantera té juga-
dors amb més gol. Sereno coneix bé la
categoria. Crec que no passarà tantes
angúnies, aquesta temporada. 

TORREDEMBARRA

LI FALTA GOL

Va marxar Bernal i debuta a la banque-
ta Nando Canton, que fou porter del
Roda. Segueix bona part de la plantilla,
amb només dues baixes: Franchu i Iker.
En general, li falta més gol. Té un equip
consolidat, ha d’estar a mitja taula però
pot patir.

VENDRELL

MAIRELES I CABALLOS, CRACS

De la lliga passada, del retorn a Segona,
segueixen 8 jugadors (entre ells Cerrato
i Ruben) i hi ha dos fitxatges estrella:
Àlex Caballos (18 gols al Catllar), i Dani
Maireles (34 gols amb el Salou fa 2
anys). Equip amb il.lusió i amb molta
artilleria a la davantera. Donarà guerra. 

TORREFORTA
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Pregunta: Per què et
retires?
Resposta: Quan
perds la il.lusió pel
que més has disfrutat
en aquesta vida vol
dir alguna cosa, i
quan un hobby es
converteix en una
obligació no té sentit
disfrutar-lo.
P: Definitiu?.
R: Ja des de finals de
la temporada passada
he rebut trucades de
clubs, als que agraei-
xo que hagin pensat
amb mi, i els he dit
que he decidit no
jugar més. Aquesta és
la decisió. Sempre
arriba un moment i a
mi m’ha arribat.
P: Qui t’ha donat més
suport en el futbol?
R: Els meus pares i el
meu germà que sem-
pre m’han seguit per
on he jugat. Però
principalment, el meu
pare. Tota la meua
trajectòria futbolística
ha estat, en bona
part, gràcies a ell, pel
sacrifici que ha fet
portant-me als partits
i als entrenaments.
Un gran exemple.
Sempre em va dir que
havia de fer la feina el
millor que pugués i
així mai ningú em
podria retraure res.
També he de recordar
a la meua mare, per
totes les ajudes. Ella
pateix massa i no
venia al camp per
això. Sempre m’acon-
sellava que disfrutés i
que no em barallés
amb ningú. Per últim,
he de destacar a la
meua parella que
m’ha fet costat des
del primer dia.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
trajectòria esportiva ?
R: Quan era petit,
recordo el xiulet que
em feia el meu pare
quan em quedava
sota els pals. Era sen-
tir el seu xiulet i jo ja
sabia que havia de
sortir (jejeje). Passats
els anys, quan sentia
un xiulet en un camp,
em pensava que era
ell (jejeje).
Una  altra que sempre
recordaré va ser un

partit d’infantils que
jugàvem a Roquetes.
Sempre quedàvem al
casal del poble per a
marxar tots junts. En
arribar a Roquetes em
vaig adonar que
m’havia oblidat la
motxila. El meu pare,
com a càstig, no va
voler anar a buscar-la
i em va tocar jugar
amb el xandall que
portava i que aquell
dia estrenava. Ja t’ho
pots imaginar quan
vaig arribar a casa la
meva mare
(jajaja)...estava molt
contenta!
I una altra anècdota
va ser al camp de
l’Olímpic de Móra en
categoria amater,
jugàvem un partit
aplaçat contra el
Vilalba dels Arcs. A la
la mitja part guanyà-
vem 0-3. Ells es juga-
ven la permanència…
jo no sé que va passar
dintre del vestuari de
l’àrbitre a la mitja
part...bé, m’ho imagi-
no. Resultat final: 6-3
i el Camarles en 8
jugadors. Crec que ha
estat l’atracament mai
vist en un camp!!
P: Has plorat alguna
vegada en un camp?.
R: Sí, unes quantes
vegades, més per
ràbia que per eufo-
ria!.
P: Una illa, 50 noies i
tu. Què faries?.
R: Simplement, no
anar-hi!.
P: Tens núvia?
R: Sí, la Marta; de
moment, núvia, ens
casem al setembre.
Una persona 10, tre-
balladora i amb un
gran cor. Me l’estimo
molt. A més, és una
gran deportista, és
l’actual campiona
absoluta  de Curses
de Muntanya de les
Terres de l’Ebre; els
dies de partit o de
cursa ens animem
mútuament, una crac.
P: Per què vas ser
porter?
R: Simplement per-
què em va cridar l’a-
tenció, volia ser dife-
rent als altres, tots
volien fer gols i jo
parar-los (jejejeje).  

P: Algú de la teua
família ha jugat?.
R: Sí, el meu pare i el
meu germà.  
P: Com comences a
jugar i perquè?
R: Vaig començar a
jugar al  meu carrer
amb el meu germà i el
meu veï i gran amic
Cristian Bertomeu.
Allí, al nostre carrer, a
tota hora hi havia fut-
bol (jejeje) i no sé les
pilotes que vam arri-
bar a encallar...
P: Trajectòria esporti-
va.
R: Futbol base del C.F
Camarles fins cadet,
després marxo  al
juvenil preferent  de
l´Amposta, i, poste-
riorment, estic 6 tem-
porades jugant com a
amater a Segona
regional amb el
Camarles. Més tard
marxo al Jesús i Maria
3 temporades i mitja,
tres a Segona catala-
na i l’altra a Primera.
Després fitxo amb el
Deltebre una tempo-
rada, torno al
Camarles una tempo-
rada més i durant la
passada vaig estar al
CF Ampolla.      
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: En primer lloc,
Eugenio Barragan el
primer entrenador
que vaig tindre, una
grandíssima persona i
amb moltíssima
paciència, un crac!. I
en segon lloc,
Antonio Morales, un
gran entrenador que
et podia treure el
millor de tu fins i tot
en els pitjors
moments.
P: Entens els entrena-
dors?
R: De vegades no
(jejejeje). Però he de
reconéixer que tenir
als 22 jugadors de
plantilla contents és
impossible...
P: Què és el que no
t’agrada dels entrena-
dors?.
R: Crec que no tot és
maldar i donar bron-
ques, de vegades
amb un copet a l’es-
quena i unes bones
paraules, tens el ves-
tuari sempre de cara.

Jo he estat molt
impulsiu dins del
camp, i això en oca-
sions m’ha portat
alguna situació que,
al cap d’una estona,
sóc el primer en ado-
nar-me’n que no ho
fet bé. Penso que si es
parla amb el jugador,
tot es pot solucionar.
Millor fer-ho així que
no d’una altra forma
que potser al jugador
li pots fer més mal
que bé. 
P: El millor consell que
t’ha donat un entre-
nador?
R: La primera tempo-
rada al Jesús i Maria,
no em surtien les
coses, els nervis em
van passar factura i
David Torres, que era
el meu entrenador,
em va fer una gran
xarrada. Em va dir
que deixés anar els
nervis i que no havia
de demostrar res a
ningú, que la gent ja
sabia el porter que
era. Un gran consell
que mai oblidaré, per-
què em va ajudar
molt. Amb David, per
diferents motius, vaig
tenir discrepancies en
la meua sortida del
club de l’Aube, però,
malgrat això, guardo
un bon record. Ell va
confiar amb mi i em
va donar la possibilitat

de debutar  a Segona
i Primera catalana.
Com he dit, em va
ajudar moltíssim!. 
P: La frase que mai
oblidaràs i que et va
dir un entrenador?.
R: Va ser del tècnic
Ramon Barbosa. Eren
les primeres tempora-
des meues com a
amater. Jo tenia el
cap verd encara; un
dia em va dir que
espabilés i treballés al
màxim, que  podía
arribar  a jugar fins a
Primera catalana. Jo
me’l vaig quedar
mirant i vaig esclafir a
riure...Amb els anys
vaig veure que el que
em va dir Ramon era
veritat. Una gran per-
sona, un gran entre-
nador i també és el
tècnic amb el que he
corregut més en una
pretemporada (jajaja).
P: Per què creus que
als entrenadors els
costa confiar en els
més jòvens?.
R: Jo crec que si que
confien, sempre que
siguin vàlids i com-
promesos. Però la
majoria de joventut
d’avui en dia no té
respecte ni pels juga-
dors més veterans ni
pels   entrenadors. Fa
anys, pujar del juvenil
al primer equip era la
gran il.lusió. Ara per a

molts és un ‘càstig’.
En aquest sentit,
entenc perfectament
als entrenadors.
Penso que, en gene-
ral, falta més respecte
i més ganes de treba-
llar per part d’alguns
dels més jòvens. 
P: Quin és el millor
jugador ebrenc amb
el que has jugat?.
R: Cristian Bertomeu,
el Xavi ebrenc. Un
número 1 en tot. I
Sebas Albacar ”lo
Fari”, un fenómeno!. 
P: Un company
curiós?.
R: Josep Geira, un 10
com a jugador i un 15
com a persona. Molt
humil, pareixia que
no estava i realment
estava a tot arreu als
bons moments i
també als dolents, un
psicòleg dins del ves-
tidor!.
P: El més ‘caxondo’?.
R: Aleix Arques, el
que he rigut amb ell
no ho sap ningú, real-
ment és un malparit
(jejeje).
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Que amb humiltat,
sacrifici i treball pots
aconseguir tot el que
et proposes!.
P: Què és el que més
t’ha aportat el fut-
bol?.
R: Les grans amistats
que he fet, això és el
millor indiscutible-
ment!!.
P: Quina regla can-
viaries?.
R: Assistents a
Tercera catalana, són
partits competitius
que no pot dirigir un
àrbitre sol. 
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Per carácter a
Hristo Stoichkov, era
pòlvora dins del
camp. Qui em coneix
sap que fora del camp
sóc una bona persona
però al partit no puc
fer-hi més (jejeje).
P: El jugador, és
egoista?
R: Tot jugador és
egoísta i sempre vol
jugar; jo ho sóc, però
t’has de conformar
amb el que digui el

mister.
P: Rituals?.
R: Després de dinar
anava sempre al WC,
i sempre jugava amb
els mateixos calçotets.
P: Hi ha secrets per a
parar penals?.
R: Jo segueixo molt
els videos de partits, i
sempre recordo els
penals i jugadors que
m’han marcat. Un
jugador que ha mar-
cat un penal sempre o
gairebé sempre quan
el torna a tirar el tira
pel mateix lloc. Era el
meu secret i quan no
ho sabia era pura
intuició.
P: I si el pares?.
R: Molta alegría, una
parada d’un penal és
un gol d’un porter.
P: Al porter, se’l valo-
ra menys?.
R: Bé, sempre s’ha dit,
però en tema de fit-
xatges som els més
valorats juntament
amb els davanters,
però sempre es valora
més un gol d’un
davanter que una
parada d’un porter, i
injustament es valora
més una errada d’un
porter que la d’un
davanter. Un davan-
ter la falla i se li diu
que a la próxima. I un
porter falla i ja és un
petardo. El porter és
un gran pilar de l’e-
quip i un dels que té
la máxima pressió.
P: Alguna anècdota
amb un àrbitre?.
R: Una vegada vaig
tenir una trifulca amb
un i em van posar 15
partits de sanció…el
dia que vaig tornar a
jugar, després de la
sanció, em va tornar a
xiular el mateix arbit.
Imagina’t la cara
meua i la d’ell quan
ens vam veure…no
em va expulsar aquell
dia (jejeje). 

By: Joaquin Celma
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AVUI:  ENRIC FERRÉ
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SANTI CASTILLEJO

103 «Aturar un penal és un gol d’un porter»
HA DECIDIT PENJAR ELS GUANTS

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

·  800 grams de lloms de bacallà dessalats
·  6 porros
·  1 llauna de pebrots del piquillo
·  1 rajolí de llet desnatada

PER A LA SALSA:

·  1 rovell d'ou cuit
·  2 grans d'all
·  Vinagre de Xerès
·  4 cullerades soperes d'oli d'oliva extraverge

ELABORACIÓ
Coure els porros amb aigua bullint amb sal fins a estovar-
los. Escorreu i talleu-los. Forrarem amb una part d'ells un
motlle a lo ample (per tallar millor el pastís un cop fet). Es-
caldeu el bacallà en aigua bullint amb el rajolí de llet, escó-
rrer-ho sobre paper absorbent, deixant refredar, i a tempe-
ratura ambient separeu-ho en làmines. Ompliu la meitat del
motlle amb part del bacallà, cobrir-ho amb els pebrots del
piquillo i acabeu-ho amb el bacallà sobrant. Afegiu-hi a so-
bre els porros restants, i pressioneu. Fiqueu-lo al forn fins
que estigui al punt.
Mentrestant, piqueu finament els alls i barregeu amb el ro-
vell d'ou cuit, el vinagre i l'oli, remeneu bé amb les varetes
perquè la salsa quedi ben lligada. Salpebreu, tasteu el punt
i serviu-ho amb el pastís.

Pastís de bacallà

Què té el bacallà que el fa 
tan saludable?

- L’alt contingut
proteic i menys
d’un 3 % de greix
d’alta qualitat
omega-3. Conté
molts oligoele-
ments, com fòsfor i
sals minerals de
tota mena que tant
necessitem.

- La melositat del
bacallà, que no li

dóna el contingut
de greix, sinó la
gelatina que infiltra
les seves carns i
que es concentra a
les làmines de la
part central i a la
pell. A Catalunya,
els clients i els
grans cuiners valo-
ren molt les làmi-
nes que fa el
bacallà, justament

perquè s’hi concen-
tra la gelatina, però
només es troben al
morro i a la part
alta del bacallà,
mentre que el terç
de la cua no té
làmines, tot i que
també és melós per
la gelatina que té
infiltrada entre les
fibres.

- La pell, que no té
escames dures, i és
boníssima, ja que
està carregada de
gelatina i d’una
substància anticon-
gelant que li per-
met viure a tempe-
ratures fredes sense
una pell dura i
escamosa, com la
dels succedanis del
bacallà.

- La ventresca, la
part més greixosa
del bacallà, com la
de molts peixos;
per això és tan esti-
mada pels gurmets
entesos.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Poden sorgir-te noves oportunitats en l’àmbit
afectiu. En general ho viuràs amb més ale-
gria i sort. Ara mateix tens energia de sobra
per fer esport.

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Has de fer esport i trobar el
teu to físic.

Taure
20/4 al 19/5

No siguis egoista. No ets l’única persona al
món. Aprèn a valorar la teva relació de pare-
lla. Respecte al la salut, avui poden baixar els
teus bioritmes. Et pots sentir més cansat.

Hauràs de mostrar una major cautela a l’hora
de prendre les regnes en les teves relacions
afectives. La teva autoestima està alta però
no la malgastis 

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Venus pel teu signe t’ajuda a
l’hora de viure relacions sentimentals de
bona qualitat. Respecte a la salut, avui man-
tingues el control i no perdis la calma.

Avui gaudiràs de la teva vida sentimental de
manera intensa. Trauràs las part més visceral
de la teva personalitat. Avui estàs propens a
patir trastorns digestius o estomacals.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor has de tenir la ment
clara. Tot passarà amb certa rapidesa i amb
prou feines tindràs temps per adonar-te dels
esdeveniments. 

Lleó
22/7 al 22/8

Vés amb compte a l’hora de triar parella. Tens
tendència a deixar-te enlluernar per allò pura-
ment superficial. La teva sort està en l’esforç
diari que poses per mantenir-te en forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Has de viure tots els teus assumptes amb
molta calma i paciència però especialment
els que estiguin relacionats amb els teus
sentiments.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en un període molt viu, de molta comu-
nicació amb la teva parella. Pots viure dife-
rents experiències. No et deixis enganyar
per les aparences.

Peixos
19/2 al 20/3

Abaixa una mica la guàrdia, no siguis tan
primmirat i mostra’t més comprensiu i dialo-
gant amb la teva parella. Camina amb cura i
estigues previngut, o tindràs problemes. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

EMOCIONS

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE 
RECOMANA

Avui la comunicació amb la teva parella serà
més profunda i veritable. Potser aviat tindràs
el desig de fer alguns canvis respecte a la
teva forma de vida. EDICIÓ D’ESTIU
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IMMOBILIARIAÑ

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ 

RELAXÑ 

T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€

DISCRETO 
INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

SE VENDE
Embarcación

neumática 
de 2,40 m con

motor Honda 2,3
precio 1.000 €

tlf: 606 175 967

L’ONADA        
SERVEIS

Urgeixen auxiliars
de geriatría per a 

residències de Deltebre 
i La Sénia

· Formació en atenció
sociosanitària
· Incorporació 
inmediata

·Feina estable

Envia el teu CV a
seleccion@lonada.com



Enric Roig va nàixer a
Tortosa el 1961 i és
arquitecte per l'Escola
Tècnica de Barcelona de
la Universitat Politècnica
de Catalunya. Està casat i
és pare de tres fills. Des
de 1989 ha compaginat
l'activitat com a arquitec-
te amb el treball a
l'Administració Pública
Local. Des de 2012 és
regidor de l'Ajuntament
de Tortosa i actualment
ocupa la primera secreta-
ria de l'Agrupació local
del PSC a Tortosa.

Més Ebre: Ets un arqui-
tecte que porta més de
vint anys dintre del món
de la política. En ambdós
casos es tracta de vocació
de construir?
Enric Roig: Evidentment,
tinc vocació de servei
públic per construir una
societat millor i més justa,
ara des del Consell
Comarcal amb un govern
proper a la gent, que
escolta i que genera com-
plicitats.

ME: Has estat aquests
últims dos anys com a
conseller del Consell
comarcal del Baix Ebre i
ara, durant els pròxims
dos anys, com a President
d'aquest ens. Quins seran
els reptes per aquests
pròxims anys?
ER: En aquests dos anys
de govern s'han superat
àmpliament els objectius
que ens havíem marcat.
En l'impuls de polítiques
socials, en l'atenció a les
persones, en la creació
d'ocupació, en la promo-
ció i activació econòmica,
en el turisme sostenible,
en la gestió ambiental i en
la política institucional. I
en els dos propers anys
continuarem treballant en
la mateixa direcció. Quan
els indicadors diuen que la

recuperació econòmica a
les Terres de l'Ebre està
arribant més tard que a la
resta de Catalunya, que
va a un ritme lent i per
baix de la mitjana catala-
na; que continuem per-
dent població; que l'im-
pacte econòmic del turis-
me no és suficient; i que la
taxa d'atur i els índexs de
pobresa continuen sent
molt preocupants, és
quan el nostre repte ha de
ser treballar encara més
per la nostra comarca.

ME: Quins són els teus
objectius i prioritats al
capdavant del Consell
Comarcal del Baix Ebre?
ER: Tenim el repte d'esta-
blir l'acord de concertació
territorial pel desenvolu-
pament econòmic i l'ocu-
pació. Un acord que ha
d'impulsar el creixement
de la comarca, amb la
implicació dels sectors
públic i privat, d'entitats

socials i sindicats i de la
comunitat educativa. Fa
poques setmanes hem
començat a implantar el
Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral per millorar
la contractació laboral al
Baix Ebre. Un altre dels
nostres objectius és la
potenciació de la Via
Verda i el cicloturisme i,
en aquest sentit, tenim en
projecte obrir com a Via
Verda l'antic traçat del
carrilet de Tortosa a La
Cava. També seguirem
apostant per les borses de
treball per regular la con-
tractació del personal,
assegurant així la igualtat
d'oportunitats, la trans-
parència i el bon govern.
D'altra banda, durant
aquest any veurà la llum
la nova planta de trans-
ferència d'envasos lleu-
gers a l'Aldea. Som una
institució oberta al territo-
ri i continuarem apostant
pel Consell d'Alcaldes del

Baix Ebre com l'eina de
consens que ens ha de
permetre treballar conjun-
tament en els temes que
més ens preocupen i que,
entre d'altres, són les
infraestructures i la defen-
sa del nostre riu Ebre, ate-
nent i donant suport a les
reivindicacions legítimes
de les plataformes ciuta-
danes.

ME: Els Consells
Comarcals van néixer
l'any 1989. Quins han
estat els canvis més
importants pel que fa a
competències?
ER: Des de fa més de 25
anys tots els departa-
ments del Consell
Comarcal desenvolupen
diàriament una important
i diversa tasca, que dóna
servei tant als ajunta-
ments com als ciutadans i
ciutadanes de la comarca.
En aquest període la insti-
tució ha anat assumint

cada vegada més reptes i
més competències, espe-
cialment en l'Àrea de
Serveis a les Persones, i
això ha estat possible
també gràcies al gran
equip de treballadors i tre-
balladores del Consell
Comarcal. En aquests
anys he vist que la seva
feina va més enllà de les
seves obligacions, que
senten que aquí és casa
seua i que lluiten dia a dia
pels problemes dels
demés amb una clara
vocació de servei.

ME: Parlem del projecte
Baix Ebre Avant.
ER: Baix Ebre Avant és un
projecte impulsat pel
Consell Comarcal del Baix
Ebre, subvencionat pel
Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i amb el
finançament del Servei
Públic d'Ocupació Estatal
i el Fons Social Europeu.
Té com a finalitat dinamit-

zar l'activitat econòmica
de la comarca amb l'ob-
jectiu de fomentar la crea-
ció d'ocupació mitjançant
la col•laboració público-
privada. La incidència d'a-
quest programa és impor-
tant, per exemple el 2016
un total de 134 empreses
del Baix Ebre i 30 perso-
nes a l'atur o amb dificul-
tats d'inserció laboral van
rebre assessorament o
formació a través de Baix
Ebre Avant.

ME: Per acabar, una
curiositat. No conduei-
xes, però estàs on has
d'estar i, com diuen els
britànics, "o'clock", pun-
tual. Com t'ho fas?
ER: (riu) Organitzant-me,
usant el transport públic i,
si pot ser, anant en bici-
cleta, però sempre al lloc
treballant per un futur
millor i amb vocació de
servei. 
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ACTUALITAT

Tinc vocació de servei públic per construir 
una societat millor i més justa

Isabel Carrasco

Enric Roig, 
President del Consell Comarcal del Baix Ebre

PARLEM AMB

L’ENTREVISTA


