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La Plataforma del Sénia exigeix que la ministra rectifiqui: ‘desmantellant i deixant de pagar el Castor’

A la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia no li ha agradat l'anunci del nomenament
de Teresa Ribera com a nova ministra de Transició Ecològica. Recorden que, com a secretària d'Estat
de Canvi Climàtic, va signar la declaració d'impacte ambiental del projecte Castor, un pas gairebé defi-
nitiu en la seva aprovació. D’altra banda, informar que el Parlament ha aprovat crear la comissió d’inves-
tigació sobre el Castor.                                                    P3 i 5 

‘Ara que pot, cal rectificar’

Actualitat

Demà, trobada de
tots els Garcia de
Catalunya al poble
riberenc de Garcia,
amb una jornada
per commemorar
el cognom més
comú del país.

P3

Actualitat

Annabel Marcos,
nova Secretària
d’Administració;
Matilde Villarroya,
nova directora
general d’Indústria
i Montse Castellà,
cap de gabinet del
Departament de
Cultura. P2  

Avui és notícia
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Com a dona i amant de l’esport em sento orgullosa de
veure com progressa l’esport masculí i sobretot el femení
al nostre territori i a la nostra ciutat. Recordo les dificultats que teníem
quan érem petites per practicar esport; envejo les xiquetes i els xiquets d’a-
vui en dia que compten amb una gran  oferta esportiva, poden escollir
sense prejudicis ni limitacions que es com ha de ser. L’esport i els valors que
ens ensenya son vitals per al desenvolupament d’un xiquet o una xiqueta.
Dóna tant  goig veure les instal·lacions esportives cada cap de setmana
plenes de vida! Fa un parell de setmanes Tortosa acollia la primera jornada
Orgullosa a l’Ebre, un torneig de futbol femení sense precedents al territo-
ri. Més de 400 persones entre matí i tarda varen poder observar que el fut-
bol femení gaudeix d’una salut fantàstica. Al mateix temps que es dispu-
tava aquest torneig a l’estadi, al pavelló de Ferreries tenia lloc la Final Top4
cadet femení d’handbol, hi havia també una gran afluència de públic ani-
mant i veient com les xiquetes del CE Tortosa ho donaven tot a pista en
aquesta fita tant important per elles. El passat cap de setmana van tenir
lloc les finals nacionals dels jocs esportius escolars de Handbol, Futbol 7,
Bàsquet i tennis taula; un esdeveniment també inèdit per a les nostres
terres, més un miler de persones de tota Catalunya practicant esport a casa
nostra,  gaudint de la nostra ciutat, del turisme i de la riquesa cultural que
tenim. Un entrenament ideal de cara als proper esdeveniment esportiu
internacional que ens ve: els World Sport Games. Al 2019 tenim la gran
oportunitat per coronar-nos, per demostrar que som un territori petit però
immens en valors esportius, en atreure gent de tots els punts del món i
demostrar que aquí, s’aposta per l’esport.  L’esport a Tortosa i a Terres de
l’Ebre va a l’alça, són molts els equips i esportistes que es troben a l’elit
però molts més equips i esportistes són els que es troben fent esport for-
matiu i amateur, i això sol significa una cosa: un futur prometedor. Seguim
treballant per l’esport i per a que els nostres xiquets i xiquetes creixin
immersos en una societat saludable i esportiva.

Lidia Saura i Benaiges
Portaveu i membre de l’executiva del Partit Demòcrata a Tortosa

Anem pel bon camí

OPINIÓ

Editorial

La Cultura en bones mans

Dos dones potents que estimen el nostre territori. La primera, la nova Consellera
de Cultura, Laura Borràs, filòloga i que parlar cinc idiomes, fervent partidària del
multilingüisme, i gran coneixedora de les Terres de l'Ebre gràcies a Montse Castellà,
la seua cicerone i nova Cap de Gabinet de la Consellera. Montse Castellà sempre
ha estat vinculada al món de la Cultura, tant com a cantautora com a lluitadora per

aquestes terres, defensant uns trens dignes o el nostre riu, com també posant color
ebrenc a diferents tertúlies radiofòniques i televisives. Aquests dies, aquesta ebren-
ca de pro, farà la maleta per endinsar-se cap a una nova tasca, més burocràtica que
creativa, però que de ben segur farà amb la mateixa il·lusió i força que desplega
per tot allò que fa. 

La XXIII Festa del Renaixement de Tortosa ha començat a escal-
far motors amb la presentació de la imatge d'aquesta edició.
Enguany, la il·lustradora Marta Viladrich, ha optat per una selec-
ció de fotografies amb els diferents temàtiques que caracterit-
zen la Festa: teatre, música, actes, vida quotidiana; i de l'altra,
els diferents espais emblemàtics de la ciutat com la catedral,
Reials Col·legis, Plaça dels Dolors, entre altres. La presentació de
la imatge de la Festa s'ha fet a la plaça de l'Ajuntament on l'al-
caldessa, Meritxell Roigé, i el regidor de la Festa del
Renaixement, Domingo Tomàs, han aprofitat per presentar els
espectacles de pagament, acompanyats de la majoria de com-
panyies que els protagonitzaran. Enguany, la principal novetat
serà un espectacle que es farà a la plaça de l'Absis, dirigit pel
coreògraf tortosí Roberto Oliván. Sota el nom de 'Meraki',
Oliván presenta per primer cop un espectacle a la Festa del
Renaixement que es convertirà en un vertader 'tour de force'
basat en els múltiples plantejament que les diferents formes
d'expressió corporal ofereixen a través de la dansa i el circ.

Un espectacle dirigit pel coreògraf
Roberto Oliván, principal novetat de la

XXIII Festa del Renaixement

PRESENTACIÓ DE LA IMATGE DE LA NOVA EDICIÓ

L’ampostina Annabel Marcos serà
secretària d’Administració i Funció
Pública i una de les ebrenques més ben
situades dins de l’executiu de Quim
Torra, juntament amb la tortosina
Matilde Villarroya, directora general
d’Indústria, un nomenament també
avançat per l’Ebredigital.cat. El Diari
Oficial de la Generalitat (DOG) publica
avui divendres el nomenament de
l’ampostina Annabel Marcos (advoca-
da, 49 anys), com a nova Secretària
d’Administració i Funció Pública, 
àrea adscrita a la nova conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública que té com a conseller Jordi Puigneró.
Així mateix, tal com informa l’ACN, cal esmentar que la nova consellera de Cultura, Laura Borràs, ha nomenat la cantautora Montse
Castellà (Tortosa, 1976) com a cap de gabinet del Departament, segons recull el DOGC d'aquest dimarts. Segons la mateixa resolució,
Castellà serà l'encarregada de donar suport a les activitats de la consellera i coordinar les unitats que en depenen.

Annabel Marcos serà la nova Secretària d’Administració; Matilde Villaroya, la nova directora
general d’Indústria i Montse Castellà, cap de gabinet del Departament de Cultura

EBREDIGITAL.CAT

Annabel Marcos, Matilde Villarroya i Montse Castellà.
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Garcia: el nom del poble
és el mateix que el cog-
nom més comú de
Catalunya i també de la
resta d'Espanya amb gai-
rebé un milió i mig de
persones amb aquest
cognom. Tal com s'expli-
ca des de l'organització
de l'esdeveniment,  el
que es pretén és rendir
un homenatge al cog-
nom més comú a
Catalunya amb una jor-
nada de germanor i aplec
entre els García i el poble.
L'objectiu és també turís-
tic, ja que amb un pro-
grama d'actes divers s'a-
proparà la cultura i el
patrimoni de la població
en un dia festiu, i amb tot
d'activitats lúdiques,
familiars i gastronòmi-
ques diverses. Durant tot
el dia hi haurà activitats
de caràcter familiar per
tots els assistents entre
els quals destaquen, per
exemple tallers infantils

per elaborar un clauer de
Garcia i un arbre de vida
dels Garcia, omplir tot un
mapa amb el cognom
Garcia, concursos a xar-
xes socials i animació
diversa o una Ruta pel
patrimoni històric de
Garcia. Així mateix, l'úl-

tim dels actes serà una
gala de cloenda de la jor-
nada, centrada, natural-
ment en els García assis-
tents, que en seran els
protagonistes.  A més de
l'assistència a la trobada,
que és gratuïta, hi ha la
possibilitat de reserva

prèviament l'Àpat dels
García, amb un menú de
Clotxa, àpat infantil o un
maridatge amb format-
ges, vi i oli de la Ribera
d'Ebre. La trobada és d'a-
forament limitat i per par-
ticipar-hi calia fer reserva
abans de dilluns.

La Plataforma
Ciutadana en
Defensa de les
Terres del Sénia
ha rebut amb
mal gust de
boca l'anunci
del nomena-
ment de Teresa
Ribera com a nova ministra de Transició Ecològica.
Recorden que, com a secretària d'Estat de Canvi
Climàtic, va signar la declaració d'impacte ambiental
del projecte Castor, un pas gairebé definitiu en la
seva aprovació administrativa que assumia acrítica-
ment les tesis científicament infundades de l'empresa
promotora, Escal UGS, desoint els advertiments d'ex-
perts i el mateix moviment social sobre el potencial
risc sísmic. No només això: Ribera va eximir la matei-
xa concessionària i Enagás d'avaluar l'impacte
ambiental del gasoducte d'interconnexió construït
entre la planta terrestre del Castor i la xarxa general.
Una decisió que va acabar esmenant recentment el
Tribunal Suprem. Segons l’ACN, la Plataforma ha exi-
git a la nova ministra que rectifiqui ara la seva actua-
ció deixant de pagar la indemnització pel tancament,
reclamant responsabilitats a la filial d'ACS i desman-
tellant les instal·lacions. D’altra banda, la incorpora-
ció de Josep Borrell, que ha fet Pedro Sánchez, tam-
poc ha agradat, en aquest cas a la CUP ebrenca, per-
què a més de ser ‘flagell de l’independentisme’ va ser
‘l’ideòleg de la proposta de macrotransvasament de
l’Ebre al 1993, quan era Ministre d’Obres públiques’.

Demà dissabte. És el cognom més comú, amb gairebé un milió i mig de persones 

La Plataforma del Sénia exigeix a
la ministra Ribera que rectifiquiTrobada de tots els Garcia de Catalunya 

al poble de Garcia ‘Desmantellant i deixant de pagar el Castor’

El municipi de la Ribera viurà una jornada especial, amb la trobada dels Garcia a Garcia. 
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*MOVEM TORTOSA
lamenta que “Meritxell
Roigé i ERC rebutgin
implantar beques univer-
sitàries i de cicles a
Tortosa com sí fan molts
ajuntaments. El PDCAT,
que ho portava en el seu
programa electoral, i
ERC, que ho fa en altres
ajuntaments on gover-
nen, hi van votar en con-
tra al·ludint que no era
una competència del
consistori”.

*EL PSC TORTOSA ha
informat que “el Ple va
aprovar per unanimitat
les dues mocions que
vam presentar per dema-
nar que es pugui jugar al
bingo a les llars de Gent
Gran i que es prorrogui la
Xarxa d'Impulsors de la
Garantia Juvenil. Els
socialistes “vam pregun-
tar perquè encara no s’ha
reunit la Comissió
Especial de Comptes per
aprovar els comptes de
l’exercici de 2017”.

*TORTOSA ha presentat
les activitats de l'Estiu
Jove i el primer certamen
de 'La Tarda dels Talents'.
I també les bases de la
nova edició de l'Ebre
Musik 2018.

*EL DIUMENGE 10 DE
JUNY, Jesús ornamentarà
el seus carrers per cele-
brar el Sagrat Cor, cele-
bració molt arrelada al
poble. A les 19.30 hores
se celebrarà la Missa i a
continuació la Processó. 

Més Tortosa

El ple de Tortosa va
refermar dilluns la con-
fiança en Pere Panisello
com a conseller delegat
de les empreses sanità-
ries. Van rebatre, així,
la moció presentada
per la CUP perquè
dimitís o fos destituït,
arran de les investiga-
cions sobre suposats
tractes de favor i con-
tractacions irregulars
als hospitals de Jesús i
la Clínica Terres de
l’Ebre. Segons informa
ebredigital.cat, la proposta només va rebre el suport de Movem, i va ser rebutjada
pel PDeCAT, Esquerra, el PSC i el PP, a l’espera del que dictamine la justícia. Fins
aleshores, van afegir, preval la presumpció d’innocència. De la seua banda, el
PDeCAT va criticar l’ús electoralista que consideren que amagava la proposta. Va
ser una de les vuit mocions del ple. Una altra va donar suport unànime al sistema
públic de pensions. La moció de caràcter popular va arribar al ple avalada per
diversos centenars de signatures de ciutadans, recollides i defensades al ple pel
col·lectiu Marea Pensionista de les TE. També van rebre el vot unànime les dos
propostes del PSC (per a l’aixecament de la prohibició de jugar al bingo a les llars
de jubilats, i per la pròrroga del programa de garantia juvenil a Catalunya) o la de
Movem, perquè Tortosa impedeixi treballar amb empreses que tenen seu a para-
disos fiscals. Per contra, foren rebutjades altres qüestions, com la proposta de
Movem per crear un sistema de beques a l’excel·lència universitària, o la de la
CUP per habilitar una escola bressol pública el curs que ve.

Ara Malikian torna a Tortosa. Fou tal l’èxit d’aquest
violinista reconegut mundialment en la darrera edició
de la Mostra Jazz Tortosa, que estat invitat a portar a
terme el concert inaugural. Acompanyat d’Humberto
Armas (viola), Hèctor “El Turco”(percussió), Cristina
Lopez (Violoncel), Jorge Guillem del Castillo (violi),
Ania Bernaez Abad (Contrabaix), Nantha Kumar
(Tables índies) i Toni Carmona(guitarra), estarà
dilluns 2 de juliol a les 21h al Felip Pedrell. 
Els llatinoamericans tenen a un geni dintre de l’exten-
sa família de músics virtuosos: Francisco de Jesús
Rivera Figueras (Marianao, La Habana, 4 de juny de
1948): Paquito D’Rivera, que acaba de complir 70
anys i que inicia la seva gira commemorativa a
Tortosa dintre de la XXV Mostra de Jazz, acompanyat
per Pepe Rivera Trio (dia 3 de juliol). I per completar
els caps de cartell, Naturally 7. Divendres dia 6 de
juliol, un grup de música nordamericà (7 veus) amb
un estil a cappella al que anomenen “joc vocal”.

‘Fins a la resolució de la investigació’

La Mostra de Jazz presenta
els seus caps de cartell 

El ple de Tortosa referma la 
confiança en Pere Panisello

25è aniversari

La Policia Local de Tortosa incorpora un dron 
com a eina de treball en emergències

De Protecció Civil

La Policia Local de Tortosa ha incorporat un dron com a nova eina de treball en actua-
cions d'emergències de Protecció Civil. Es converteix així en una de les primeres poli-
cies de Catalunya en adquirir aquest aparell de darrera tecnologia que acabarà trans-
formant els cossos i forces de seguretat. Aquest dimecres l'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, el regidor de Seguretat, Alfredo Ferré, l'inspector en cap de la Policia
Local, Jesús Fernàndez, i l'agent pilot del dron, Lluís Gisbert, han presentat el nou ins-
trument de treball que s'incorpora en l'anomenat Projecte Falcó.

Ja s’hi sumen un total de 29 empreses del Parc natural

Coincidint amb la comme-
moració del Dia mundial del
Medi Ambient, dimarts 5 de
juny, el Parc Natural del Delta
de l’Ebre ha lliurat  a nou em-
preses de l’Ebre el certificat de
compromís amb els principis
del turisme sostenible. 
Concretament, tres de les

noves empreses acreditades
són de Sant Carles de la Ràpita,
dos de Sant Jaume d’Enveja,
dos de Deltebre i dos de l’Am-
polla, sumant un total de 29
empreses del Parc Natural del
Delta de l’Ebre adherides a la
carta.

L’entrega de les acredita-

cions va tenir lloc a les instal·la-
cions  de l’Ecomuseu de Delte-
bre i les entitats reconegudes
són les següents: Deltacleta,
Riu a l’Ebre, Apartaments OR-
NIS Terres de l’Ebre Reserva
Biosfera, Barraca Vilbor, Funda-
ció Plegadis, Rutes Muntanya,
Casetes del Delta, Kensho Sake
i Mirador Badia.
La Carta Europea de Turisme

Sostenible és una iniciativa de
la Federació EUROPARC que té
com a objectiu el reconeixe-
ment i verificació d’aquelles en-
titats que garanteixen un com-
promís amb els principis de
turisme sostenible. 

Nou entitats turístiques del Delta reben la Carta Europea de Turisme Sostenible
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*ELS MOSSOS D'ES-
QUADRA van detenir,
el passat divendres, un
home de 52 anys, de
nacionalitat espanyola i
veí de Deltebre, que
tenia una plantació de
marihuana de 293
plantes, amagada en
un habitatge. Els poli-
cies feien tasques de
prevenció de robatoris
de matinada quan van
veure la llum d'una
llanterna a l'interior
d'una casa. La persona
que la duia va fugir
quan els Mossos es van
apropar a l'habitatge i
a dins hi van trobar les
plantes de marihuana,
de diverses fases de
creixement.

*TROBEN UN CADÀ-
VER en avançat estat
de descomposició a sei-
xanta milles de la costa
de Castelló. 
La identificació forense
resoldrà si es tracta del
pescador desaparegut
al delta de l'Ebre al mes
d'abril.

Més notícies

La Guàrdia Civil ha desplegat aquest
dimarts un operatiu a les Terres de l'E-
bre, en concret al Baix Ebre i el Mont-
sià, per desarticular una organització
criminal especialitzada en el tràfic de
drogues. La policia hauria fet diverses
entrades i registres en domicilis de Tor-
tosa i de l'EMD dels Reguers, i també
diversos a Aldover i Sant Carles de la

Ràpita. En concret, s'haurien fet set re-
gistres, alguns de forma simultània, a
partir de dos quarts de sis del matí.
Com a resultat, hi hauria sis persones
detingudes acusades d'un presumpte
delicte contra la salut pública. Com ha
pogut saber l'ACN, el cas està sota se-
cret de sumari i l'instrueix el jutjat nú-
mero 1 d'Amposta.

Operatiu a l'Ebre per desarticular
una organització criminal 

Dedicada al tràfic de drogues El Parlament aprova crear
la comissió d’investigació
sobre el projecte Castor 

El ple del Parlament ha aprovat la creació de la comis-
sió d’investigació sobre el projecte Castor proposada
per Esquerra Republicana i presentada, finalment,
amb Junts per Catalunya, Catalunya en Comú i la
CUP. La comissió d’investigació ha obtingut els vots
favorables de tots els grups parlamentaris, fet que
n’ha fet evident la necessitat. Com ha dit el diputat
Lluís Salvadó, l’objectiu de la comissió és “posar llum
sobre un projecte Castor ple de foscor, que simbolitza
la manera de funcionar de l’Estat espanyol, una sim-
biosi d’interessos entre el PSOE i el PP i els grans
grups empresarials”. Salvadó, que és diputat del Grup
Republicà per les Terres de l’Ebre, ha recordat l’angoi-
xa viscuda amb els centenars de terratrèmols provo-
cats pel Castor. Una situació que, pel diputat, “no era
ni molt menys imprevisible”. I és que el serial d’a-
quest “enorme nyap” s’ha anat produint amb la con-
nivència de l’empresa concessionària i el govern de
l’Estat, que van obviar totes les advertències. “Com
sempre, ni s’han depurat responsabilitats polítiques
entre els diversos governs causants ni econòmiques
sobre l’empresa promotora del Castor”. Pel Grup
Republicà, constituir la comissió d’investigació sobre
el projecte Castor era absolutament necessari per tres
raons fonamentals: “Perquè el Castor no s’ha acabat
(a la plataforma Castor encara li queden molts anys
fins al seu desmantellament)”.“Perquè Florentino
Pérez ha de tornar el que ha cobrat”. “I per la digni-
tat de les Terres de l’Ebre”. Salvadó ha defensat, con-
tundent, que el Parlament ha de “fer el que toca:
protegir la ciutadania i les empreses dels sobresous i
sobrecostos d’un estat oligàrquic i exigir responsabili-
tats” a tothom qui ha causat, d’una manera o altra,
el desastre del Castor.
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*L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE també ha
aprovat al ple la cessió
de la competència de
Salubritat Pública al
COPATE, és a dir, el
tractament del mosquit,
entre d’altres. Tot i això,
el tinent d’alcalde
d’Afers Interns i
Institucionals, Kilian
Franch, ha explicat que
“la gestió i els treballs
que s’estan duent a
terme per a controlar
aquesta plaga no són
gens eficients”. Per
aquest motiu, Franch ha
explicat que “si bé l’any
anterior la temporada
va ser un desastre, espe-
rem que enguany
aquesta no es plantegi
igual o pitjor”. 

*L’AMETLLA DE MAR:
el ple va aprovar per
unanimitat la normativa
que regula la circulació
de vehicles i vianants.
També es van acordar
mesures urbanístiques al
nucli urbà. Així mateix,
durant la sessió plenària
es van aprovar dues
modificacions de crèdit.
Una que destina el
romanent de tresoreria
del 2017 a rebaixar el
deute pagant alguns
dels crèdits ICO. I l’altra
per incloure les subven-
cions de la Diputació per
enguany. El primer
tinent d’alcalde,
Antonio Espuny
(Compromís per la Cala)
afirma que la partida
d’inversions s’incremen-
ta en  230.000 euros.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE ha
participat enguany en la
Setmana de la Natura,
una iniciativa que vol
conscienciar de la
necessitat de conservar
el medi ambient i el
patrimoni natural. Al
Baix Ebre, la institució
comarcal ha convidat
escolars d’Aldover i
Xerta a participar en una
activitat a la Via Verda
en la qual se’ls ha expli-
cat la importància que
té el manteniment i con-
servació de la infraes-
tructura cicloturística. El
taller divulgatiu es va fer
dilluns a Aldover i
dimarts, Dia Mundial
del Medi Ambient, a
Xerta.

Més notícies

Deltebre disposarà
d’un carrer dedicat a
l’1 d’octubre. La pro-
posta anunciada per
l’equip de govern
durant el plenari del
mes de juny, és que
pugui ser el carrer
Girona si així ho avala
la ciutadania mit-
jançant un procés de
participació ciutadana
que s’engegarà la
propera setmana.
En el mateix plenari,
la CUP i ERC, han
presentat una moció
per a substituir el
carrer Capitan Cortés pel carrer 1 d’octubre. Una moció que no ha
prosperat pels vots contraris del CE – Socialistes per Deltebre i del Partit
Popular. 
La CUP i ERC han votat favorablement i el PDeCAT s’ha abstingut. El
portaveu del govern, Francisco Castro, ha explicat que “la nostra abs-
tenció es basa, per una banda, per la coneixença de la Llei de la memò-
ria històrica i, per altra banda, per la decisió dels veïns i veïnes, a través
d’un procés de participació ciutadana realitzat en una reunió, de no
canviar el nom del carrer de moment”. 
En tot cas, el portaveu ha detallat que “més tard o més d’hora aquest
nom s’haurà de modificar ja que existeix la necessitat de complir amb
la memòria històrica”. 
La moció ha obert un debat amb veus diverses que anaven des que
s’ha respectar l’opinió dels veïns “potser també s’hauria de fer un pro-
cés de participació ciutadana per a què siguin els propis veïns que escu-
llin el nom del seu carrer”, a d’altres veus partidàries per respectar la
llei i ‘fer fora simbologia feixista’. 

Deltebre obrirà un procés de
participació ciutadana

Per escollir si el nom del carrer Girona es canvia per 1 d’Octubre

L’Ajuntament de Deltebre i el pilot de motociclis-
me ebrenc, Marc Alcoba, han segellat un acord de
col·laboració per tal que el pilot llueixi al seu casc
la marca turística de “Deltebre, atracció Natural”
mentre aquest recorre els circuits de la competició
de FIM Moto2, l’avantsala del mundial de
MOTOGP. Aquest acord s’ha escenificat aquest
matí en una roda de premsa tot just abans que,
aquest cap de setmana, Marc Alcoba ja llueixi la
marca turística de Deltebre al seu casc en la prova
que es celebrarà al circuit de Montmeló. Alcoba,
fill d’Alcanar, amb 17 anys, és l’únic pilot de la
província que participa a l’europeu FIM Moto2. 0

De l’Ajuntament de Deltebre

Nova marca turística per al
casc del pilot Marc Alcoba 

La música, la cultura, la
gastronomia, l’oci i l’esport
seran les estrelles de l’estiu
a Deltebre. Així, l’equip
de govern ha presentat un
catàleg d’actes per aquesta
temporada estiuenca que,
sota el nom de “Deltebre
fa estiu”, enumera tots els
esdeveniments que es rea-
litzaran al municipi ja siguin
organitzats directament pel
propi Ajuntament de
Deltebre o bé pel conjunt del teixit associatiu. En total, hi ha programats al vol-
tant d’una cinquantena d’esdeveniments, amb els seus corresponents actes.
Enguany la gran novetat és el concert que oferiran La Pegatina i Pepet i Marieta
en el marc de les Festes Majors de Deltebre. Les entrades, a un cost de 8€, es
podran comprar en breu per internet. Tot i això, els concerts de l’estiu també
duran el nom de Montse Castellà, la qual presentarà el seu nou disc, Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb el seu espectacle “25 anys amb el 4L” i
Èric Vinaixa, entre d’altres. L’estiu també estarà marcat pel Festival Deltebre
Dansa. D’altra banda, la gastronomia també serà protagonista amb les jornades
gastronòmiques del musclo, les quals tindran la seva pròpia diada, les jornades
gastronòmiques de l’arròs i el cap de setmana de Food Trucks. I, evidentment,
l’esport en gran part de les seves modalitats: a la platja, aquàtiques, exhibi-
cions,competicions, etc. El catàleg d’actes d’estiu ja es pot consultar a la pàgina
web de l’Ajuntament.

Deltebre presenta un catàleg
d’esdeveniments per a l’estiu

La música, la cultura, la gastronomia, l’oci i l’esport ‘seran protagonistes’

El principal grup tonyinaire de Catalunya

La flota de pesca d'arrossegament de tonyina roja del Grup
Balfegó de l'Ametlla de Mar, el principal grup tonyinaire del
país, va retornar dissabte passat de matinada després d'una
setmana a alta mar per pescar la quota de 1.872 tones esta-
blertes per l'ICCAT (la Comissió Internacional per a la Conser-
vació de la Tonyina Atlàntica). "És tot un èxit que hàgim po-
gut capturar la quota en set dies i amb dues embarcacions que
han hagut de tornar a port per reparar les xarxes malmeses",
va dir el director general del grup, Juan Serrano, qui va indicar
que "és evident que hi ha molta abundància" d'aquesta espè-
cie. Segons l’ACN, en aquesta campanya s'ha pescat un 20%
més de tonyines respecte a la campanya anterior, tot i això no
són les xifres que voldrien els tonyinaires que s'hauran d'espe-
rar fins al 2020 per establir noves quotes. Ara bé, de cara a la
propera campanya demanaran que s'ampliï en deu dies més el
període de pescar per tal de tenir més marge de reacció si fa
mal temps o les embarcacions s'avarien.

En set dies

Balfegó captura 1.872 tones 
de tonyina roja 
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El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 31/05/2018, va aprovar inicialment l'expedient de
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcanar, per adequar els precep-
tes normatius d’afectació del planejament vigent a les necessitats funcionals del nou auditori
municipal
El que s’exposa al públic mitjançant la publicació d’aquest anunci al BOPB, DOGC, a un diari de
premsa periòdica i al web de l’Ajuntament (www.alcanar.cat), als efectes d’examen i/o presentació
d’al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la darrer publicació d’aquest anunci al BOPT,
DOGC o al diari de premsa periòdica. Durant aquest període l'expedient quedarà a disposició de
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
L’expedient podrá ser consultat a les oficines municipals (C/ Generalitat, 10 – 43530 Alcanar), de
dilluns a divendres, de les 8 a les 15 horeS
Alcanar, 4 de juny de 2018 L'ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar

ANUNCI

Amb l’objectiu de la millora contínua dels serveis a les seves empreses associa-
des així com als seus municipis, el Consell Rector de l’Estació Nàutica de la Costa
Daurada va aprovar treure a concurs públic la gestió del servei de la seva Central
de Reserves per als pròxims anys. 

Les Bases, que inclouen tota la informació d’aquest Concurs son accessibles a la
pàgina web de l’Estació Nàutica -www.estacionautica.com- a l’apartat de descà-
rregues

Si voleu més informació sobre aquest procés, podeu contactar amb Estació
Nàutica per correu electrònic –info@estacionautica.com- amb la referència
“BASES” o bé trucant al telèfon 977 35 35 92. 

Salou, juny de 2018

ANUNCI
COSTA DAURADA

Estació Nàutica

*ASCÓ: una avaria en
la turbobomba d'aigua
obliga a aturar la
reconnexió a la xarxa
del grup II de la nucle-
ar. El grup nuclear
havia estat aturat des
del passat diumenge,
27 de maig. Els nous
treballs de reparació ja
es van iniciar i, un cop
fetes les proves corres-
ponents, la central es
torna a sincronitzar a la
xarxa. ANAV ha asse-
gurat que l'incident no
ha tingut conseqüèn-
cies per a les persones
o el medi ambient.

*L’ARXIU COMARCAL
DE LA RIBERA D’EBRE
celebra el Dia
Internacional dels
Arxius amb dues expo-
sicions de Carmel
Biarnés i la presentació
d’una recerca arxivísti-
ca sobre el franquisme
a la Ribera.

*EL TANATORI PELLI-
SA & LA RIBERA, situat
al polígon industrial La
Verdeguera, de Móra
d’Ebre, veurà millora-
des les seues
instal·lacions gràcies a
unes obres d’ampliació
i actualització. Un cop
finalitzades les obres,
amb la construcció del
crematori, no hi haurà
cap altra instal·lació
com aquesta a les
comarques de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la
Terra Alta.

*LA VIA VERDA DE LA
TERRA ALTA, a punt
per a una nova tempo-
rada d’estiu.

Més 
Notícies

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha
aprovat la modificació de les normes subsidiàries de
l'Ajuntament d'Ascó perquè el terreny on es construeix la
nova caserna de la Guàrdia Civil, dins de les instal·lacions de
la central nuclear, sigui urbanitzable. Segons l’ACN, l'edifici es
va començar a fer sense llicència d'obres. El consistori la va
denegar perquè el terreny on s'ubica forma part del sistema
general tècnic de producció d'energia, en un perímetre esta-
blert a l'entorn dels dos reactors, i no era sòl urbanitzable.
L'Ajuntament d'Ascó va aturar les obres i ha modificat el
plantejament urbanístic per resoldre la situació però emetrà
un expedient sancionador a ANAV (Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs) per començar les obres sense permís municipal.

Urbanisme legalitza la construcció de la caserna
de la Guàrdia Civil de la nuclear d'Ascó

La Comissió d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre (CUTE) ha apro-
vat definitivament el projecte
d'ampliació de les instal·lacions
agrícoles que l'empresa Cerima
Cherries té a Tivissa. El projecte
preveu la construcció d'una nova
nau de 480 metres quadrats, que
s'ubicarà entre les dues existents,
i un edifici annex de 680 metres
quadrats, per a recepció, oficines
i vestidors del personal. Cerima
Cherries dona feina directa a 200
persones en la manipulació del
producte i a unes 800 més en la
recol·lecció. La seva superfície de
conreu ha passat de 200 a 350
hectàrees i les tones de cireres
recol·lectades, de les 1.500 anuals a les
4.000. L'empresa ha experimentat una
forta demanda del seu producte,
sobretot per a l'exportació, i preveu
duplicar la producció.
La companyia de Tivissa es dedica al
conreu, manipulació, envasat i venda
de cireres, amb camps a diversos muni-
cipis de les Terres de l'Ebre. Les
instal·lacions de Cerima Cherries se
situen entre les carreteres C-44 i T-

3031 on hi ha les actuals naus de
recepció, triatge, envasat i emmagat-
zematge de les cireres procedents dels
diversos conreus. 
En conjunt, el projecte d'ampliació
suposa un increment de l'ocupació de
l'àmbit del 40%. L'ampliació de
Cerima Cherries requereix modificar el
traçat d'un camí públic sense sortida,
que ara esdevindrà un vial particular de
l'explotació cirerera.
Text i foto: ACN.

L'empresa Cerima Cherries construirà
una nova nau i un edifici d'oficines

A les seves instal·lacions de Tivissa

La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, i
el director general de l’Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs II (ANAV), José Antonio Gago, han signat
aquest dilluns a la seu comarcal a Móra d’Ebre el con-
veni de col·laboració anual entre ambdues entitats.
L’acord inclou una partida de 150.000 euros per a la
comarca de la Ribera d’Ebre, aquest any 2018. El
conveni, com cada any, preveu uns diners que es des-
tinen a actuacions per al desenvolupament en matè-
ria econòmica i social de la Ribera. Igualment, el con-
veni contempla una partida per als municipis de la
Ribera que queden fora de l’àmbit del Pla
d’Emergències Nuclears de Tarragona (PENTA):
Rasquera, Ginestar, Benissanet i Miravet.

Consell Comarcal i ANAV
renoven el conveni anual

Per al desenvolupament de la Ribera d’Ebre

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment tres vegades en dos dies,
un jove de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Ascó (Ribera d'Ebre),
per conduir un turisme sense haver obtingut mai el permís de conduir. La
primera sanció li van imposar el 24 de maig en un control de trànsit a la
carretera T-720, a Móra la Nova. Pocs dies després, el 4 de juny al matí,
el conductor va ser aturat en un altre control a l'N-420, també a Móra la
Nova, quan anava al jutjat de Falset on havia estat citat per la primera
denúncia. Aquella mateixa tarda, el van tornar a aturar a l'N-420, a
Garcia, quan tornava de la compareixença davant del jutge. En aquest ter-
cer control també va donar positiu en consum de drogues. En les tres oca-
sions, els Mossos d'Esquadra li van immobilitzar el vehicle en comprovar
que no s'havia tret mai el permís de conduir però un conductor substitut,
degudament acreditat, es va fer càrrec del turisme en les tres ocasions. 

Un jove d'Ascó és sancionat tres cops en
dos dies per conduir sense carnet
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L’ALDEA

*L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA, organitza per
aquest final de prima-
vera el FEST’PRIMA
’18, amb concerts,
ballades de jotes, i
exhibicions de ball. Els
actes començaran avui
divendres 8 de juny a
les 22.30 h a la plaça
Estació amb el concert
de l’Associació Artística
Aldeana i finalitzaran el
29 de juny a la SCRUA
amb el concert dels
Mifos.
Demà dissabte, a
l’Aldea, tindrà lloc la
festa de la plantada i,
després, ‘Maridatge de
vins, tapes i música’, a
partir de les 20 hores,
darrera de
l’Ajuntament. També
demà dissabte, orga-
nitzat per L’Onada
Bressol, primer concurs
Master Xef Júnior Torre
de l’Aldea, on els més
petits, convertits en
cuiners, confecciona-
ran i presentaran els
seus plats en una jor-
nada força especial. 

Més notícies

L’Assemblea de mili-
tants d’Esquerra
Republicana de
Deltebre va aprovar
el passat dissabte, de
manera unànime, sig-
nar un acord electoral
amb la Plataforma
cívica i política Més
Deltebre per concó-
rrer plegats a les prò-
ximes eleccions
municipals 2019, i
fer-ho amb Joan
Alginet com a cap de
llista. Alginet que ha
definit l’acord polític
‘de present i de futur’ ha recordat que l’objectiu de Més Deltebre era
‘confluir amb forces de país per oferir una opció política alternativa al
projecte que avui governa Deltebre’. ‘Venim a servir i a ajudar perquè
Deltebre sigui molt millor, i ho farem des de l’honestedat i la senzillesa
conscients que hem d’oferir un projecte actiu i atractiu basant-nos en el
positivisme perquè venim a sumar i construir’, ha manifestat el candidat
que tot seguit ha destacat que ‘l’actiu més important del nostre poble
són les persones i l’herència que han deixat tots els ajuntaments que
hem tingut en democràcia, perquè tot el que tenim avui és mèrit de tot-
hom’. Alginet ha agraït a la gent d’Esquerra de Deltebre ‘la seva gene-
rositat’ abans d’expressar el seu record i solidaritat cap a Oriol Junqueras:
‘des de la seua arribada a la direcció d’Esquerra s’hagi fet ‘aquest gest
tan honest, valent i arriscat d’obrir el partit a la societat i a persones que
tenen trajectòries polítiques diferents’.

A l’Ajuntament de l’Aldea  ha tingut lloc la renovació del  conveni
entre l’Ajuntament i la família Tallada-Ravanals que farà possible
la ubicació de les festes de la Plantada i la Sega a l’espai d’arrossar
continu “al nostre estimat Bressol del Delta, l’Ermita”. Des de les
àrees de Turisme i Cultura “ens complaem i agraïm sobre manera
la voluntat de la família Tallada per fer possible ubicar aquests
actes que rememoren els nostres usos i costums a l’hora de treba-
llar el cultiu de l’arròs i que fan possible recuperar tradicions i cul-
tura del nostre poble i del nostre territori, a més es valora molt
positivament l’ampliació dels terrenys cedits, fet que comportarà
una millor visualització de la festa de la plantada de demà dissabte
9 de juny”.

Joan Alginet, escollit alcaldable per
Esquerra Republicana i Més Deltebre

Renovació del conveni amb la
família Tallada-Ravanals

‘Venim a servir i a ajudar perquè Deltebre sigui molt millor’ 
I l’Ajuntament de l’Aldea

GastroAdela, fira gastronòmica i comercial a
l’Ampolla, des d’avui i fins diumenge

Des d’avui divendres fins el diumenge 10 de juny al carrer
Vista Alegre d'11 a 14 hores i de 17 a 21 hores, l'Associació
d'Empresaris de l'Ampolla (ADELA), amb el suport de
l'Ajuntament de l'Ampolla, organitza GastroAdela.Com, fira
gastronòmica i comercial. La inauguració, que serà avui, a les
19 hores, anirà a càrrec del president de la DO de la Terra
Alta, Joan Arrufí; la presidència d'Adela; i l'alcalde de
l'Ampolla, Francesc Arasa. L'accés a la fira és gratuït, ara bé,
hi ha algunes activitats a les quals només es podrà accedir
adquirint la polsera d'ADELA. D’altra banda, avui divendres i
demà dissabte 9 de juny tindrà lloc el 4t Open l'Ampolla de
Pesca al Curricà de Costa. Demà a les 8 hores serà la sortida
d'embarcacions i l’inici de la prova i hi haurà temps fins a les 19 hores per entrar a port per
tal d’iniciar l'amidament de les captures.

Les oliveres mil·lenàries de les Terres
del Sénia aspiren a convertir-se en

Patrimoni Agrícola Mundial

La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha enllestit la candidatura a
Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) de les olive-
res mil·lenàries que s'estenen per una vintena de municipis del Montsià,
el nord de Castelló i el Baix Aragó. Després de sis mesos de feina, s'ha
entregat l'expedient al Ministeri de Cultura que s'encarregarà, aquesta
setmana, de presentar-lo a la FAO, l'organització específica de les
Nacions Unides en Agricultura i Alimentació (en les sigles en anglès). Es
tracta d'un nomenament anàleg al de Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO, però amb la particularitat de destacar sistemes agraris "únics
al món", com conformen les més de 10.000 oliveres monumentals - gai-
rebé la meitat inventariades com a mil·lenàries- de les Terres del Sénia.

F. Arasa, alcalde de l’Ampolla.
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EN UN MINUT

*ULLDECONA: 51
comerços del municipi
participen aquest mes
de juny en la campanya
“Barris antics, molt per
descobrir, molt per ofe-
rir”.

*LES RESERVES D’AI-
GUA DEL PANTÀ
D’ULLDECONA es tro-
ben sota mínims.
Malgrat la primavera de
pluges, el seu nivell
d’aigua ha caigut des
de l’any passat.

*TRES EMPRESES
RAPITENQUES han
estat acreditades amb
la Carta Europea de
Turisme Sostenible.
Coincidint amb el Dia
Mundial del Medi
Ambient, el Parc
Natural del Delta de
l’Ebre ha celebrat l’acte
de lliurament d’aquesta
certificació, que mostra
el compromís amb els
principis del turisme
sostenible en l’àmbit
del parc natural.

Més 
notícies

L’Ajuntament de la Ràpita està duent a terme diverses obres a les
xarxes de sanejament i d’abastament municipal d’aigua, a través d’Ai-
gües de Catalunya i en compliment dels convenis d’adjudicació d’a-
quests serveis. Es tracta de treballs contemplats als plans directors res-
pectius i que sumen una inversió total propera als 160.000 euros.
D’una banda, pel que fa a la xarxa de sanejament, s’han emprès

tres actuacions de millora del sistema de pluvials i canalitzacions. Una,
ja finalitzada, ha consistit en la instal·lació d’una rasa d’evacuació a
l’Avinguda dels Esports. La segona, que també ha conclòs recent-
ment, ha estat la instal·lació de nous embornals i connexió amb la ca-
nonada existent a la rotonda del Marquès de Valterra. Aquesta set-
mana s’ha emprés la tercera actuació, al carrer Sant Isidre, amb la
previsió que conclogui en quinze dies. A la xarxa d’abastament, les
actuacions consisteixen en la substitució de les velles canonades d’ac-
cés als habitatges, de plom, per noves conduccions de polietilè, el que
comporta una millor salubritat i millora general del servei d’aigua.

Rocio Rolan i Andreea Christiana són la Reina de Festes i la Pubilla
Infantil 2018 de la Ràpita, després de l’acte que va tenir lloc el
passat dissabte a l’Auditori Sixto Mir. El sorteig, davant de les 360
persones que omplien l’auditori, es va fer amb les 26 pubilles i les
53 dames que enguany representaran les diferents entitats, asso-
ciacions i penyes de la Ràpita. La pubilla 2017, Xesca Vizcarro,
fou l’encarregada de repartir els papers on s’amagava la paraula
‘dama’ o ‘Pubilla Infantil’, i que les xiquetes van agafar una a una
per tal de deixar que fos l’atzar l’encarregat de repartir la sort i
decidir que enguany seria el Club Bàsquet la Ràpita qui tindria
l’honor de comptar amb Andreea Christiana com a Pubilla
Infantil. Després de les més petites, fou el torn de cridar les 53
joves que, com a dames, aspiraven a la corona de Reina de Festes
Majors 2018. De fet, a l’hora de la veritat, onze d’elles van renun-
ciar a optar al sorteig. Aquest cop la sort va recaure en
l’Agrupació Sardanista, que tindrà a Rocio Rolan Serna com a
nova Reina de Festes.

La Ràpita posa en marxa obres a les
xarxes de sanejament i abastament

Rocio Rolan i Andreea Christiana són
la Reina de Festes i la Pubilla Infantil 

Per un valor de 160.000 euros
De la Ràpita

‘Situació present i 
futura del Tord’

Xerrada a Masdenverge, demà dissabte

Dins del marc de les Jornades Culturals de Masdenverge
que enguany es celebren de l’1 de juny fins a l’1 de juliol,
tindrà lloc demà dissabte 9 de juny a les 12 hores al pavelló
polivalent de Masdenverge, una xerrada sobre la situació
present i futura de la captura del Tord. 
En aquest acte s’explicaran en primícia els resultats de l’es-
tudi fet la passada temporada de caça sobre la nova moda-
litat de captura d’aquests ocells realitzat pel Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya.

Presència ebrenca als actes de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música

L’ACEM, l’Associació Catalana d’Escoles de Música, posa punt final
als actes de celebració del seu 25è aniversari el proper diumenge 10
de juny a les 13.00 hores amb un concert final que comptarà amb
la participació de més de 5.500 músics d’entre 8 i 80 anys provi-
nents de 82 escoles de música de tot Catalunya. Es tractarà d’un
dels concerts més multitudinaris que s’hagi fet fins ara a Catalunya
amb músics de totes les disciplines que durant una hora interpreta-
ran diferents temes guiats per la batuta de Manel Camp, que se
situarà al centre del RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Les Terres
de l’Ebre estaran representades entre les 82 escoles de música, en
total seran 5 les que  han confirmat la seva assistència: hi participa-
ran  les de l’Ametlla de Mar, Mora d’Ebre, el Perelló, Santa Bàrbara
i les Juventuts Unides de la Sénia.

Primera Trobada de comunicació 
i coneixement a Tarragona

Des de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) s'ha organitzat la Primera
Trobada de Comunicació i coneixement al territori a Tarragona, mitjançant una trobada que va
reunir els diferents membres de les entitats associades de la demarcació de Tarragona. Aprofitant
la cita es va explicar la feina que es desenvolupa des de l'AMIC en tres blocs: nous continguts,
serveis per als associats i activitats, i finalment es va obrir un torn de debat en el qual es va parlar
amb els associats de les inquietuds i necessitats actuals, i de les millores a dur a terme des de
l'AMIC. Posteriorment va haver-hi una ponència de Genís Roca, que en un indret immillorable al
centre de la ciutat, va explicar als assistents la seva visió de futur dels mitjans de proximitat i els
reptes que han d'afrontar. A la trobada hi van assistir una quarantena de persones, per una
banda, associats i membres de l'AMIC i, per una altra, per professionals de la comunicació, auto-
ritats i empresaris de la zona; així com directius de BASF, Confederació Empresarial de la província
de Tarragona, Cambra de Comerç de Tarragona, Associació de Promotors Immobiliaris del
Tarragonès, Club Gimnàstic de Tarragona, Banc Sabadell, URV, Associació Empresarial Química
de Tarragona, entre d'altres, així com autoritats de la Diputació i Ajuntament de Tarragona.
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A Jordi li agrada comentar que
la seua afició pel món de la
interpretació li ve des de ben
petit, ja que als vuit mesos d'e-
dat formava part de l'elenc tea-
tral de la Passió, no en va és
nascut a Ulldecona! Però va ser
l'any 2008 quan es va iniciar
professionalment i, des de les
hores, ha participat en nom-
broses sèries, pel·lícules, obres
de teatre i publicitat.

ME: Avui ens presentes la
pel·lícula «Doctrina: el pecat
original i la reinserció», basada
en la història d'un violador i
assassí que degut a l'anul·lació
de la doctrina Parot, i després
de passar vint anys a la presó,
surt en llibertat.
Jordi Reverté: Sí, justament uns
dies abans de l'estrena de la
pel·lícula, van soltar al violador
de la Verneda a Barcelona. Un
cas que és molt similar al del
film amb l'única diferencià que
ell no va assassinar a ningú.
ME: Tu ets el protagonista,
Víctor Ribas d'adult, assassí i
violador. Un paper molt dur.
JR: Sí, va ser molt dur, hi ha
escenes molt dures i molt realis-
tes. Vam patir molt fred i els
rodatges eren de més de 15
hores amb viatges amunt i
avall, però sobretot lo més dur
va ser ficar-me en la ment d'una
persona així i creu-me que no
va ser gens fàcil. Vaig haver de
preparar-me a consciència i
mentalitzar-me per poder fer
aquest paper. Crec que és un
personatge que no et deixa
indiferent i al final, com a
espectador, et poses a la seva
pell. Jo per exemple, tinc una
seqüència en la que em faig una
flagel·lació, i per poder entrar i
implicar-me més en el personat-
ge, vaig voler fer-la real, vaig
estar uns quants dies amb cures
importants a l'esquena.
ME: Has participat en sèries i
pel·lícules com "El Xiringuito
de Pepe, "Jocs de trons",
"Anacleto agent secret",
"Genius Picasso", Pàtria, Dow a
dark hall", obres de teatre i
campanyes publicitàries.
Parlem d'anècdotes de rodatge
i dels records bons i dolents?
JR: Mira, ara fa poc vaig fer la
campanya de la Grossa de Sant
Jordi i el mes que ve em podreu
veure fent la campanya d'estiu
d'Antena 3. També he estat per

Màlaga rodant la sèrie per
Netflix "La Reina del Sur", i
estem rodant a les nostres
terres el fan film «Indiana Jones
y el Santuario de la Orden
Negra», que és la continuació
d'un altre que vàrem fer l'any
passat i que hem estrenat
aquests dies a Amposta
«Indiana Jones y la Corona de
Espinas» i també pertanyo a
diferents grups de teatre. Bons
records? Guardo bons records
de totes les pelis en les que he
participat, perquè sempre em
queda alguna cosa per recordar,
les experiències que adquireixes
i els actors que coneixes. A més
sempre és com una aventura
perquè cada dia fas coses dife-
rents. Els pitjors records?
Recordo que rodant Doctrina
vaig passar molt fred perquè
vam estar rodant a molts graus
sota zero. També recordo que a
la sèrie «Picasso» estava com a
Stunt, i vaig haver de repetir la
mateixa acció 13 cops! Era una
caiguda d'uns tres metres
d'alçada fins a caure a terra
sense proteccions a la caiguda.
Vaig acabar amb un dolor de
peus i de cames important!
ME: Et defineixes com un
actor-Stunt.
JR: Sí, perquè és difícil trobar
actors que també et puguin fer
escenes d'acció. Stunt és la

paraula en anglès, que vol dir
especialista d'acció. Som actors
que doblem als protagonistes
en escenes de risc, o fem nosal-
tres mateixos els personatges
de repartiment. Un personatge
destacat que vaig fer com a
Stunt, va ser a la sèrie Nit i Dia
de TV3 al capítol Escacs, era un
personatge bastant destacat.
També treballo amb l'empresa
d'especialistes i FX Inextremis
Films Services. Als actors Stunt
ens atropellen, ens tirem des
d'alçades importants, ens calen
foc, caiem rodant per les esca-
les, lluitem... En fi, acció pura i
dura (riu).
ME: Tornem a la pel·lícula
Doctrina: el pecat original i la

reinserció. Un violador i assas-
sí en sèrie que ha estat vint
anys a la presó i que, gràcies a
l'anul·lació de la seva condem-
na, surt en llibertat. Això ara
ens sona molt perquè és un
tema d'actualitat, però el
rodatge de la pel·lícula el vau
iniciar l'any 2016.
JR: Efectivament, ja fa dos anys
del rodatge. A la pel·lícula
també es toquen altres temes
d'actualitat com la violència de
gènere, el terrorisme i malalties
que alguns dels personatges
pateixen durant el film. El direc-
tor, actor i guionista, Joan Frank
Charansonnet, va confiar en mi
per fer un dels personatges
principals. És el tercer projecte
que participo amb ells.
ME: Creus que tothom es
mereix una segona oportunitat?
JR: Uf, bona pregunta. En prin-
cipi sí, és clar, però també crec
que no tothom està realment
preparat o curat per sortir, com
també tots els que som fora no
estem realment preparats per
rebre'ls. Si més no que cada un
es faci la pregunta després de
veure la pel·lícula.
ME: Segons el director,
Charansonnet, la pel·lícula té
dues parts molt diferenciades.
JR: Sí, la primera part de la
pel·lícula és un psycho-thriller
en què el personatge és entre-

vistat per un periodista inter-
pretat per Dani Bernabe i ens
explica com va arribar a come-
tre tots aquells crims, amb flaix-
back del passat on l'Efren Casas
interpreta al Víctor jove, i la
segona part del film és més cos-
tumista i és quan surt de la
presó fins que fa cap a un poble
de la costa en el que viu la seva
mare, interpretat per Montse
Ribadelles. És la part que et fa
reflexionar i pensar si la societat
està realment preparada per
rebre a aquestes persones que,
en teoria, ja han complert con-
demna.
ME: Una producció indepen-
dent i sense subvencions.
JR: Sí, és de la productora
Dejavu Films amb la col·labora-
ció del Laboratori d'actors
Charansonnet. I sí, hem fet una
peli sense ajudes ni subven-
cions, hem ficat diners de la
butxaca perquè pugui veure la
llum. Truques a moltes portes,
però sembla que són unes por-
tes molt pesades. Penso que ara
per ara, i tal com estant les
coses, hauríem d'ajudar més al
cinema independent de casa
nostra. Hi ha moltes idees i
molts projectes que per culpa
de la poca ajuda no veuran la
llum. Jo mateix tinc projectes
esperant que es puguin
finançar. Una cosa que podem
fer com a espectadors és anar a
veure aquestes produccions,
així les distribuïdores estaran
més pendents del nostre cine-
ma i no tant de l'americà, per
exemple.
ME: Un dels films negres amb
més projecció de la collita cata-
lana del 2018 que de ben segur
no deixarà indiferent els espec-
tadors. Quan i on el podrem
veure?
JR: Esperem que així sigui i que
l'espectador surti del cinema
amb la sensació d'haver vist
una història tan real com la que
tenim avui al costat de casa. La
pel·lícula es va estrenar fa tres
setmanes a Barcelona, Girona,
Lleida i Valls. A partir del mes de
juliol es faran passis municipals
a diferents poblacions de
Catalunya, que ja ens l'han
demanat, i un dels llocs serà per
la Festa Major a Ulldecona, el
dijous 30 d'agost. Però si algun
municipi vol el passi de Doctrina
o de Pàtria, es poden posar amb
contacte amb mi i els informa-
ria.

  

LLUITAR PER ALLÒ QUE ENS FA FELIÇ

Jordi Reverté Verges
ACTOR

Isabel Carrasco
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El mercat d’estiu ja fa setmanes que s’ha obert. És molt
important que, malgrat les dificultats econòmiques i per
trobar directirus que tenen els clubs, la il.lusió està intac-
ta i la majoria ja han perfilat la seua plantilla. Hi haurà
casos, com el Tortosa, que comencen amb retard i que
per això ho tenen més difícil. Afortunadament, va
aparèixer Víctor Abella, amb antelació, i això va com-
portar que el conflicte directiu es solucionés. I després
va sortir un altre president i una altra junta. I, dins del
greu, encara hi haurà temps per planificar. Complicat
però n’hi haurà. 
És significatiu que molts clubs ja tenen la feina feta. O
molt avançada. Però aquesta setmana ja ha començat
el circ amb jugadors compromesos amb un club i que
ara parlen amb un altre. És el teatre de cada any. Un
teatre que és, per moments, és com el de la vida.  Penso
que la societat, i ara parlo en general, s’ha habituat
massa a manipular i a mentir. Es fa per sistema. I sé que
queda gent sana i veritable, però preocupa que cada
cop s’incrementem les actuacions de dir una cosa per
davant i per darrera una altra. De buscar culpables, de
no fer autocrítica...de presumir de valors i no tenir-ne...
S’ha de ser més fiable, no enganyant. Ens anirà tot molt
millor. I això va per a molts i en molts àmbits.   

Michel 

Un teatre

Aquests jugadors deixen el futbol aquesta temporada:
Cristian Bertomeu i Josep Vilanova, (Camarles), Richi i
Jofre (Godall), Mani (Flix), Toni Domingo (J i Maria), Eloi
Gavaldà (Batea), Marc Bertomeu (la Cava), Jordi Romeu
i Aitor Roiget (Masdenverge), Juanjo Rovira (Ulldecona),
Bonachi i Edgar (Ametlla), Victor Gil, Miquel i Xavi
(Arnes), Joan Esmel (R Bítem), Marc Domènech
(Gandesa), Elvis (Camarles B), Manel Sol
(Alcanar)...altres emprenen aventures de treball fora de
Catalunya: Otero (Roquetenc), Cristian Vallés
(Gandesa), Albert Arnau (Dinamarca) i Aaron
(Camarles). Molts d'ells portaven més de 25 anys
jugant, gairebé tota la vida, però arriba una nova etapa
com és el cas de Cristian del Camarles: "el futbol, si t'ho
prens seriosament, crema molt i jo sóc d'aquesta mane-
ra. Em carrego de responsablitat i sóc molt crític amb mi
mateix. Per això necessito desconnectar". Alguns reti-
rats ho passen malament, com Ramon Castells, "hi ha
vida més enllà del futbol però ho trobo a faltar, l'am-
bient d'un vestuari,   la competició...". Molts van penjar
les botes però com el ‘cuquet’ existeix i van tornar: Nico,
Ferran Roig, Aleix Robert, Gustavo i hi ha altres casos
que segueixen gaudint com Àlex Clua i Emili (40 anys) o
Nacho Orozco (44). Recordo alguns dels cracs que van
acabar altres temporades com Sebas, Cornejo, Povill,
David Cid, Raul Jiménez, Diego Becerra, Sergi Cid,
Sergio Ruiz, Òscar Colat, Lluís Fornes, Chema, Xavi
Gisbert, Javi Asin... han començat una nova vida familiar
i fins i tot han canviat el seu caràcter. Cada any toca reti-
rada de jugadors perquè altres agafin el relleu. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Nova vida: jugadors que es retiren

Una vegada Xavi Cid, tècnic de la candidatura de Víctor Abella, va anunciar que no esperava més per poder re-
bre una proposta de la nova junta del CD Tortosa, aquesta va contactar amb Nando Crespo com a opció prioritària
per ser el nou entrenador. 
No va poder ser i, posteriorment, l’opció que quedava era la de German Inglés, tècnic que ha acceptat la pro-

posta roigiblanca i que té el repte complicat de construir un nou equip pràcticament començant de zero. La difi-
cultat és real perquè els jugadors volen saber quin equip pot fer el Tortosa per poder acceptar incorporar-se. I poc
es pot dir en aquest sentit. Per això l’empresa serà costosa. Però no impossible. 

Vincles amb el Remolins-Bítem

D’altra banda, la directiva del CD Tortosa ha tingut una trobada amb la del Remolins Bítem per poder arribar a
una entesa i trobar vincles de col.laboració. De moment, ha existit un primer pas i faltarà veure en els propers dies
si el plantejament acaba concretant-se, d’alguna manera, o queda per poder fer-se més endavant. No és un tema
nou i que en altres ocasions s’ha comentat, però que mai ha pogut definir-se. Torna a estar sobre la taula.

German Inglés, nou tècnic del CD Tortosa

El conjunt barceloní del
Tona, subcampió del grup
4 de Segona catalana, va
vèncer en el partit d'anada
de la promoció d'ascens a
Primera, contra l'Amposta,
subcampió del grup 6. El
0-2 deixa encarrilada l'eli-
minatòria per als osonencs
als que els va sortir un par-
tit perfecte, sentenciant-lo
a la segona meitat.
A la primera, l'Amposta

va estar ben posat defensi-
vament i va poder fer di-
verses jugades amb veloci-
tat en l'elaboració, creant
així dues ocasions clares en
botes de Quim i d'Ivan. en
va haver una tercera que
fou invalidada per fora de
joc. El Tona, al primer
temps, va especular inten-
tant equivocar-se poc. No

va crear opcions.
A la represa, amb els mi-

nuts, el partit va obrir-se i
el Tona va fer un pas
avant. L'Amposta va acu-
sar el desgast i va baixar la
intensitat defensiva. En la
primera jugada ben combi-
nada dels visitants, Javi
Revert va fer el 0-1. L'Am-
posta, acte seguit, va tenir
dues opcions, a través de
Felipe. Però no va poder
empatar. I en els darrers 10
minuts, amb el partit frac-
turat, el Tona va tenir es-
pais i  va marcar el segon
gol i al final va aconseguir-
lo amb una remata d’un
dels seus jugadors experi-
mentats: Javi Revert. Era el
0-2 que deixa l'elminatòria
molt favorable per als oso-
nencs. L'Amposta ho in-

tentarà en la tornada i
haurà d'esperar, cas de
perdre, que puge el Tàrre-
ga. L'ascens dels lleida-
tans, que juguen contra el
Rubí, afavoriria l'Amposta

com a segon classificat
amb més punts, darrera
dels de l'Urgell que són els
que n'ha sumat més i que
ja pugen passi el que passi
en la seua eliminatòria.

Mentre hi ha vida....

LA TORNADA SERÀ TRANSMESA PER CANAL TERRES DE L’EBRE, EL MATEIX DIUMENGE (20.30 H)

El Tona s’imposa a l’Amposta en el partit d’anada de la promoció d’ascens a Primera (0-2)

L’Amposta, tot i no passar l’eliminatòria, podria pujar
igualment a Primera catalana. 
L’ascens del Sants a Tercera divisió, produït per una de-

cisió del Tribunal Català de l’Esport al setembre, comporta
que el segon classificat de Segona catalana que va acabar
la lliga amb més punts puge directament independent-
ment del seu resultat en la promoció d’ascens a Primera.
El Tàrrega és qui en surt beneficiat perquè fou l’equip que
va sumar més punts. L’Amposta fou el segon. Per tant, si
el Tàrrega guanyés la seua eliminatòria contra el Rubí (a
l’anada va empatar 1-1 i la tornada la juga a casa) l’Am-
posta seria, tot i no remuntar a Tona, qui també pujaria. 

Albert Bel no seguirà entrenant a l’Amposta

La junta directiva de l’Amposta ha emès un comunicat
informant que va fer una proposta per a renovar al tècnic

Albert Bel però que el tècnic, per motius personals, no
podrà seguir. 
El jove entrenador canareu va acceptar el repte d’aga-

far l’Amposta i ha fet una bona feina, arribant a la pro-
moció d’ascens, però no podrà continuar a la banqueta
ampostina. La rumorologia indica que Nando Crespo po-
dria ser una opció. Una altra potser Xavi Cid. També s’ha
comentat que Isaac Fernández, exRapitenca, podria inte-
ressar. 
Poden haver-hi converses però no hi hauria confirmat a

hores d’ara. Tot són especulacions i res és oficial en
aquests moments.
Per tant, cal esperar la promoció d’ascens i poder re-

muntar el 0-2 o desitjar que el Tàrrega supere el Rubí. El
partit, a Tona, serà diumenge 11.45 hores. L’autocar de la
plantilla i cos tècnic sortirà dissabte tarde per fer nit a te-
rres osonenques.

L’Amposta pot haver d’estar pendent del Tàrrega 

PER TEMES PERSONALS, EL TÈCNIC ALBERT BEL NO SEGUIRÀ

El Tona va vèncer en el partit d’anada, a Amposta.
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DEMÀ DISSABTE, A L’ESTADI JOSEP OTERO ES PREVEU UNA GRAN JORNADA 

Per quarta temporada
consecutiva, el sènior
femení del Club Handbol
Amposta estarà a la fase
final de la Copa Catalana
"Gonzalo Usero", des-
prés de guanyar el partit
de quarts de final davant
el H. Sant Vicenç, el millor
equip català de Divisió de
Plata de les dues últimes
temporades (28-25).
S’està a l'espera de saber
rivals a la fase final i
també del lloc on es dis-
putarà. 
El que si està confirmat
són les dates, que seran el
cap de setmana del 16 i
17 de juny.

L’Amposta, a
la fase final

HANDBOLREM

L’ampostina Aina Cid, sotscampiona a la I Copa del Món

L’ampostina Aina Cid (Club Nàutic Amposta) i
Anna Boada (Olímpic de Barcelona), van guan-
yar la medalla de plata amb el dos sense timo-
ner de la selecció espanyola, a la Copa del Món
que es va celebrar a Belgrad, Sèrbia.
Tot i fer una mala sortida, van efectuar una
regata de menys a més, entrant en segona
posició amb un temps 07:04.230, per darrera
del bot del Canada que va guanyar en un
temps de 06:58:880, en tercera posició va
entrar el bot d’Holanda amb un temps de
07:04:400, aquests ajustats temps demostra la
disputada i emocionant que va ser la regata, en
quarta posició va quedar el bot de Gran
Bretanya amb un temps de 07:05:480, el bot
de Dinamarca que va ser Bronze als Jocs
Olímpics de Rio i als Mundials de l’any 2017,
van quedar en cinquena posició. Aquesta es la segona medalla que guanya aquest bot en una Copa del Món,
desprès del Bronze de la edició del 2016 a Varese, fet que comporta que aquest bot, se confirma com la gran espe-
rança del rem espanyol de cara a les Olimpíades del 2020 a Tokio. (notícia d’ebredigital.cat)

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

Premiar els millors esportistes ebrencs de la temporada campions
de Catalunya i aquells que han fet podi a nivell nacional i interna-
cional. Però també reconèixer als forjadors de l’esport. Persones
que han estat vinculades tota la seua vida a l’esport, ja sigue a una
entitat o desenvolupant tasques de promoció, promoció o gestió.
Els premis esportius de les Terres de l’Ebre van guardonar un cen-
tenar d’entitats i clubs del territori.n dels moments més emotius de
la gala va ser l’entrega dels premis Forjadors, destinats a aquelles
persones que han estat vinculats tota la seua vida al món de l’es-
port, bé per la seua llarga trajectòria o per ajudar a potenciar-lo.
Enguany aquest han recaigut sobre Benjamín Cuevas, president
del Volei Roquetes; José Sales, vinculat al futbol i a les curses d’a-
tletisme i Pili Monclús, estretament lligada al món del bàsquet. O
Joan Mompel, persona, juntament amb la seua famíla, impulsora
del twirling a Tortosa. També es van premiar a vuit entitats i clubs
que enguany compleixen 25 i 50 anys d’ençà la seua fundació.

Premi als millors esportistes de la temporada
i homenatge als ‘forjadors’

Posa’t la Gorra arriba a Tortosa 
amb el torneig solidari 

de l’Ebre Escola Esportiva

CICLISME. DIUMENGE

HANDBOL. COPA

TERRES DE L’EBRE

El pavelló de Móra la
Nova va acollir la sego-
na i darrera jornada de
la Copa Terres de l'Ebre,
en la que l’infantil/ca-
det del CH Amposta s'-
ha proclamat campió.
El primer partit fou

molt igualat, amb victò-
ria ampostina per 14-15
contra l'Hospitalet de
l'Infant. El segon partit
fou entre l’equip local i
l’Amposta amb triomf
visitant per 18-22. Un
triomf que valia la Copa
Terres de l’Ebre, havent
guanyat els quatre par-
tits disputats en les
dues jornades.
També comentar que

el Móra la Nova ha es-
tat  subcampió i l'Hos-
pitalet de l'Infant i el
Tortosa, tercer i quart
classificat.

*EL PILOT ULLDE-
CONENC Adam Raga
no va tenir un bon inici
al Mundial a l’aire lliure.
En les dos proves dispu-
tades el cap de setmana
al Japó al circuit de Mo-
tegui, Raga es va veure
relegat a la quarta posi-
ció provisional.
La propera cursa del

Mundial es disputarà a
Andorra els propers 16 i
17 de juny.

La festa ‘Posa’t la Gorra’ a
Tortosa celebrarà la seva pri-
mera edició demà dissabte 9
de juny de la mà del 5è Tor-
neig Solidari de l’Ebre Escola
Esportiva. Coincidint amb el
5è Torneig Solidari que l’E-
bre Escola Esportiva ha con-
solidat a Tortosa, el presi-
dent de l’entitat Jordi
Garcia, ha explicat que en-
guany van decidir dedicar-lo

a recollir diners pels nens i
adolescents malalts de càn-
cer i que, per això, van con-
tactar amb AFANOC per su-
mar-se a la campanya
‘Posa’t la gorra’. Les gorres,
amb el disseny de la casa
Desigual, es podien adquirir
al preu de 7 euros en una
parada al Mercat municipal,
dissabte passat, i també
demà dissabte 9 de juny. La

jornada començarà a les 12
hores del matí amb una ca-
minada popular que sortirà
de la plaça Barcelona cap a
l’Estadi municipal Josep
Otero on durant tot el dia es
disputarà el torneig esportiu
en categoria aleví amb un
total de 16 equips de les Te-
rres de l’Ebre i d’altres terri-
toris. “Ens fa molta il·lusió
pels xiquets i també per po-

der aportar el nostre granet
de sorra a una causa solidà-
ria com és el treball que fan
des d’AFANOC pels nens
malalts de càncer”, ha mani-
festat Garcia. Durant tot el

dia es faran activitats
paral·leles a l’Estadi amb ri-
fes solidàries i actuacions
musicals. Al migdia hi haurà
un vermut solidari amb DJ
Kinox, i a la tarda un concert

acústic de Joan Rovira amb
Robert Pujol. A la imatge, la
presentació de la jornada en
la roda de premsa a l’Ajun-
tament.
(notícia d’ebredigital.cat)
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COPA D’ESPANYA DE KV 2018

EL CAP DE SETMANA PASSAT, AMB LA TROBADA DE PENYES DEL BAIX EBRE, MONTSIÀ I BAIX MAESTRAT

L’Aldea es tenyeix de blauigrana
El primer cap de setmana de juny l’Aldea s’ha tenyit de
blaugrana per commemorar els XXV anys de la Penya
Barcelonista de l’Aldea i acollir la XXIII Trobada de
Penyes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat. Els actes
començaven divendres a la plaça Dr. Maimó amb la
pujada de la bandera blaugrana amb l’himne interpre-
tat i cantat per la Coral i l’associació Musical Verge dels
Prats. Conferències, col·loqui -amb periodistes de
renom com Quique Guasch, Pere Escobar i Jose Luis
Carazo- o el descobriment de la placa commemorativa
dels XXV anys de la Penya Barcelonista de l’Aldea
donaven pas al dinar de Gala a la Masia Pla dels
Catalans. Un dinar presidit pel vicepresident primer del
FC Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus,  l’exjugador
blaugrana i membre de l’Agrupació Barça Jugadors,
Juan Manuel Asensi, Dani Andreu Alcalde de l’Aldea,
Juan José Príncep, president de la PB de l’Aldea, el president de la Federació de Penyes Barcelonistes de les Terres d’Ebre, Ramon Fibla, i l’ex
directiu Toni Freixa, que comptava amb l’ acompanyament de 42 penyes i més de 200 penyistes.
La PB de l’Aldea va ser inaugurada 25 anys enrere per Nicolau Casaus i 25 anys després el seu net  Jordi Cardoner signava el llibre d’honor de
l’Ajuntament de l’Aldea i presidida els actes d’un dia que es tancava amb l’homenatge dels socis fundadors de la Penya aldeana.

PREBENJAMÍ I DEBUTANTS. ORGANITZAT PER L’ESCOLA DELTA

Aquest passat cap de setmana setmana es va celebrar el primer cap de setmana del
XI Memorial Albert Juan Franch, organitzat per l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre,
amb presència d'equips de Tarragona, Lleida i Castelló. El dissabte 2 de juny, en
categoria Prebenjamí, el United Vinaròs es va proclamar campió del torneig, després
de guanyar 3-1 al CF Amposta en una apassionant final. Els de Vinaròs van anar de
menys a més durant el torneig, després de patir durant el matí per classificar-te per
a quarts de final. La UE Aldeana, amb un gran joc, va quedar en tercera posició des-
prés de guanyar al Primer Toque CF, que va caure eliminat a semifinals davant del
campió, a la tanda de penals. La UE Balàfia de Lleida va ser el campió de la fase de
plata, després de guanyar la final a l'Escola Futbol Delta.
El diumenge 3 de juny va ser el torn dels Debutants (nascuts l'any 2012 i 2013). A
causa de la pluja, el torneig es va celebrar al Pavelló i no a la gespa tal com estava
previst. La UE Rapitenca va guanyar la final per la mínima (1-0) davant del CF
Andiamo Vila-real. El partit pel tercer i quart lloc va ser un derbi entre Primer Toque
CF i CD Castellón, que es va decidir a la tanda de penals. Aquesta vegada, els taron-
ges van tenir més sort i es van emportar el premi, gràcies a dues aturades del seu gran porter, un dels més destacats del torneig.
El cap de setmana vinent 9 i 10 de juny, arriba el plat fort amb els benjamins i alevins. El Memorial Albert Juan Franch aplega a equips d'alt
nivell de 6 províncies diferents: Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, Castelló i Terol. L'Escola de Futbol Delta de l'Ebre, que té com a punt
central de la seva filosofia la formació amb valors, fa aquest torneig en memòria d'Albert Juan Franch, un jugador format a l'Escola que ens
va deixar amb només 15 anys d'edat. A la imatge, la Rapitenca, guanyadora en categoria Debutants. 

Dissabte va tenir lloc el Kilòmetre Vertical Roquetes, els Ports de Caro, com a segona parada de la Copa
d'Espanya de curses per muntanya Verticals FEDME - Gran Premi Inov-8, després de la primera prova disputada
a la Cursa Panxampla. El circuit va seguir el seu camí amb el KV de Roquetes. Aquesta cursa de poc més de 6
km de distància comptava amb 1270m de desnivell positiu acumulat, i destaca per l'ascens al pic més alt de tot
el Parc Natural dels Ports, el Mont Caro situat a 1441m. Per obtenir el màxim recorregut per sendes i camins,
l'organització va traslladar la sortida cronometrada des de Roquetes a la Casa Carvallo, situada als peus del Mont
Caro. El lliurament de dorsals es va reallitzar el dissabte al matí, mentre que la cursa es va iniciar per la tarda a
partir de les 16:15 h. Després d'un tram d'aproximació amb autobús, els corredors van caminar 2km abans d'a-
rribar al recorregut cronometrat. Un cop allà les sortides foren cada 30 seg per l'ordre proporcionat per l'orga-
nització. En la categoria sènior masculí, Albert Ferrer (Seleccion Aragón) va ser el guanyador amb un temps de
54:39.  En categoria sènior femenina, Gisela Carrion, que arribava com a líder després de la primera prova, va
ser-ne la guanyadora. El corredor local, del Trail Roquetes, Albert Giné, en categoria sènior veterà A, va acabar
nové (59:41). Van haver 181 corredors inscrits i des de l’organització, des del Club Trail Roquetes, es feia una
valoració força positiva de tota la jornada, agraint als col.laboradors i als voluntaris que van fer-la possible un any
més, refermant l’esdeveniment com un dels emblemàtics i destacats dels que es celebren en la Copa d’Espanya. 

Memorial Albert Juan Franch

Kilòmetre Vertical Roquetes

CICLISME. DIUMENGE

TORNEIG ALEVÍ A

L’AUBE

Aquest passat diu-
menge dia 03 de juny, a
l’Aube de Jesús i Maria
es va disputar el segon
torneig aleví fi de tem-
porada amb un partici-
pació de 16 equips, en-
tre ells (Nàstic de
Tarragona, Floresta, La
Riera, Bordeta Lleida...
a més dels ebrencs). 
Els Avatars Academy,

centre de tecnificació
de futbol de les Terres
de l'Ebre van ser els
Campions d'aquest tor-
neig fent un gran paper
i una gran final, impo-
sant-se per 5-1 a l’Am-
posta. La Riera va aca-
bar tercer en vèncer a la
Floresta.  A les semifi-
nals, Avatars va empa-
tar amb la Floresta,
però es va imposar als
penals. En l’altra semifi-
nal, Riera i Amposta
van empatar a zero
però l’Amposta va vèn-
cer als penals. Classifi-
cació: AVATARS ACA-
DEMY, AMPOSTA, LA
RIERA, LA FLORESTA,
RAPITENCA, RAPITEN-
CA, TECNIFUTBOL TA-
RRAGONA, NÀSTIC DE
TARRAGONA, AMPO-
LLA, ALDEANA, CAM-
PREDÓ, JESÚS I MA-
RIA, AMPOSTA, SANTA
BÀRBARA, BORDETA
LLEIDA i VINARÒS
UNITED.
Cal informar que la

setmana abans es va fer
a l’Aube el II Torneig
Benèfic femení per la
Lliga Contra el Càncer.
Van participar 12
equips i, entre ells, el FC
Barcelona, entrenat per
Jordi Ventura. (Més in-
formació al web de Més
Ebre. 

Els atletes kenians Langat i Gladys Kemboy es van imposar a Santa

Bàrbara en la prova puntuable per al circuit Running Series de les Te-

rres de l’Ebre, celebrada dissabte passat amb una pluja que no va evi-

tar la qualitat de l’esdeveniment que va comptar amb la presència es-

tel.lar de Langat i Kemboy. La prova va estar organitzada pel Gimnàs

Santa Bàrbara i l’Ajuntament. Van participar 158 atletes.
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JOAQUIN CELMA

Top Secret

LA FAMÍLIA BEL
TRADICIÓ DE PORTERS D’ALCANAR

*Si el Tortosa hagués fitxat Xavi Cid com a entrenador ja tindria gairebé la plantilla tanca-
da. Xavi ja disposava de 10 jugadors compromesos i tots de gran qualitat. S’han perdut 3
setmanes més i s’haurà de començar de zero per fer la plantilla. No serà gens fàcil. Víctor
Abella es va presentar com a president amb nou míster, Xavi Cid, mentre que l’altra can-
didatura s’ha demostrat amb el pas dels dies que no tenia res perfilat. Poden dir que espe-
raven eleccions...a Xavi van trucar-li però per quedar bé, quan ja havia anunciat que no
entrenaria el Tortosa. Les gestions esportives de la nova directiva les porta el coordinador
del futbol base, Nacho Pérez, i van anar encaminades amb Nando Crespo. No van fructi-
ficar i el tècnic serà German Inglès. Ja s’està intentant perfilar una plantilla que s’ha de fer
nova. 
*Nando Crespo ha estat el tècnic més sol.licitat aquest mes de maig. Ha tingut propostes
del Gandesa, Amposta, Tortosa i Roquetenc. 
*Un jugador de futbol ens va enviar un correu abans del sorteig de les promocions d’as-
cens a Primera catalana. I ens deia el següent: "si el sorteig de la promoció va ser ahir
dilluns, com és que al portal de futbol ebrenc el diumenge ja estaven posats els encreua-
ments? Vau encertar i fa mal pensar". Resposta nostra: "va ser una loteria. No tenim boles
calentes però si molta màgia...”.
*Els nois del Matarranya han canviat d'equip. Raúl Saumell, natural de Beseit, de l’Arnes
va al Gandesa. I Dilla, de Valderrobres, a la Rapitenca. Tant de bo triomfin, però els costarà
aclimatar-se a les noves categories en les que mai han jugat, la 1a. i la 2a. catalana.
*Les baixes de la Rapitenca són: Miki, Cristian, Sadik, Uri Benito, Victor Garrido, Oriol
Vallespí i estan pendents de si Brayan continua (té una proposta de l’Ascó). Hi haurà un
total de 12 altes i 7 Baixes. Vaja equipàs tindrà Camarero. Per estar entre els 5 primers,
com a mínim.
*Santi Forastero podria ser el segon de Kiki a Camarles, la temporada vinent.
*Robert Cabrera va rebre una oferta temptadora del Jesús i Maria que també va darrere
d'un altre crac.
*Sergi Escoda i Jordi Tomàs són dos de les perles del Catalònia que pretenen diversos
equips entre ells la Sénia, Ulldecona, Ampolla i, lògicament, el mateix Catalònia.
*Des de l'any 2005 han desaparegut 17 clubs en el nostre territori. Els últims Horta, la
Galera, Campredó, Bot i podria ser que el Deltebre. Molt malament es presenten les coses
a 4a catalana. Els tres descendits, de moment, tenen dificultats perquè hi hagi futbol.
Esperem hi hagi algun miracle a Arnes, Vilalba i Pinell. Les bones notícies arriben de la
Cava. Farà filial. 
*Jordi Vallés va tenir ofertes del Jesús i Maria, S. Bàrbara i Masdenverge. Finalment anirà
al juvenil del Tortosa A. I al B, Lluís Fornés.
*Agus no ha renovat al Móra la Nova i té més núvies que mai.
*Lizaso, nou míster del Falset. Aquest entrenador mai està en atur.
*L’Olímpic, que en els últims anys s'ha basat en un model de jugadors de la casa, pot can-
viar la seva política i poden haver-hi moltes altes i baixes. Pau Muñoz (Móra la Nova) i
David Ferré (Benissanet) les primeres.
*Dia 14, assemblea de l’Alcanar. Fins ara, no hi ha candidats. Rumors que es pot presentar
un jugador com a president. Ideal seria que agafés el club gent del futbol base i també de
l'equip femení.

NISSAGA CANAREUA. 3 generacions del porters. Josep Bel Subirats (1938): Alcanar, Rapitenca (3a divisió) i
Camarles. Josep Bel Fabregat (1970): Alcanar, Rapitenca i Vinaròs. Aleix Bel Grau (2001): Alcanar, Rapitenca,
Castelló i Reus (juvenil nacional). Oriol Bel Grau (2004): Alcanar, Reus, Castelló i Cambrils (cadet preferent).

Foto de dalt esquerra: el faldut Albert Arnau, a Dinamarca, on treballa per a Tecnifutbol. A la
dreta, Xavi, president de la Fatarella, amb els fitxatges: Àlex i Ximo (Pinell). A la foto de baix,
comiats a l’Aldea: Mingo (secretari tècnic), Pedro (president) i els germans Meca (tècnics).

EQUIP TÈCNIC
ASCÓ

RAPITENCA
CAMBRILS
AMPOLLA
AMPOSTA 
CAMARLES
CANONJA 

EL CATLLAR
GANDESA
LA SÉNIA

MÓRA NOVA
PASTORETA/MONTBLANC

POBLA MAFUMET B
REDDIS

RIUDOMS
TORREFORTA

TORTOSA
ULLDECONA

VALLS
VENDRELL
VILASECA
ALCANAR
ALDEANA
AMETLLA

BATEA
CORBERA 

FLIX
GODALL

JESÚS CATALÒNIA
JESÚS Y MARIA

LA CAVA
MASDENVERGE 

OLÍMPIC
PERELLÓ

RAPITENCA B
R-BÍTEM

ROQUETENC
S BÀRBARA 

S JAUME 

SANTI CASTILLEJO
GUILLERMO CAMARERO
AMORES
ERIC ALEXANDRI
XAVI CID? JORDI FONT?
KIKI
DIEGO REYES
ÀLEX GONZALEZ 
NORBERT
SERRANO
NANDO GARCIA

IVAN CRISTINO

JOSE LUCHA 
SERGIO PAZ
GERMAN  INGLÉS
EDU MARIN 
PALLARES?
NANDO CANTON

SUBI
ARCHI
PIQUÉ/TOÑO
ROGER? GUIU? COSTA?
NARCÍS  LABÒRIA

A. FORCADELL/ JAVALOYES
CRISTIAN TORTA 
DAVID TORRES 
GERARD CAPERA
JORDI ROCA 
MOLINOS
RAMON  SANCHO
DAVID   GARCIA
GUILLERMO CAMARERO 
PARRA
JOAN SUBIRATS?
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PROCEDÈNCIA

S. Gasparin (Aldeana) ha fitxat amb la Sénia. Pau Muñoz (Olímpic), al Móra la Nova.

Tini s’incorpora al Flix. Jordi Roca (Ascó B), nou mister de l’Olímpic.

Ernest Cid, nou segon entrenador del Santa. Edu Marin entrenarà a l’Ulldecona.

J I MARIA
CAMARLES
CAMARLES 

REUS B
BORGES

TORTOSA
HOSPITALET

ARNES
ARNES

TORREFORTA
S BÀRBARA 

EBRE ESCOLA
CAMBRILS 

PERELLÓ
ARNES 

ASCÓ JUV 
ASCÓ JUV

BATEA
FILIAL 

J I MARIA
JUVENIL EBRE ESCOLA

J CATALÒNIA
ARNES

TORREFORTA
ALDEANA

JUV ASCÓ
JUV ASCÓ 

OLIMPIC
FALSET

FILIAL
FILIAL
FILAL

CAMARLES 
ONDA
FILIAL 

GANDESA
POBLA

JESÚS CATALÒNIA
ULLDECONA

FILIAL 
J CATALÒNIA

CAMARLES
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

REDDIS/RODA
F SALA 
F SALA 

GODALL
JUVENIL 
JUVENIL 

TORTOSA
EBRE  ESCOL

ALCALÀ XISVERT
TORREFORTA

ROQUETENC 
JESUS  Y MARIA

GODALL
JESUS CATALÒNIA

JUVENIL 
JUVENIL 

RAPITENCA JUVENIL 
RAPITENCA JUVENIL

PINELL
PINELL

JUGADOR
FLORE ALEGRE

ROBERT CABRERA 
AITOR ARASA 

VICTOR MIRANDA 
ORIOL LAVELLA

SAM GARCIA 
CLAUDIO LOPEZ 
ELOI  ALMESTOY
ALEIX ALMESTOY

SERGI REALES 
JAUME GONZALEZ

JAUME CURTO
ALBERT ARRANZ ‘TINI’

MARC ANDREU
RAUL SAUMELL

ÒSCAR RIBA
MARC BLANCH
JOAN AUBANELL

DANI FERNÁNDEZ
MARC PRADES

CASANOVA
PAU MONCLÚS

ROGER RIUS
DANIEL GRAU

SERGI GASPARIN
ROGER MARTOS

JORDI MIRÓ 
PAU MUÑOZ
JAUME GUIU 

PEQUE
FERRAN BUERA

ALEIX MATAMOROS
ALEIX SALVADÓ

ALEX FORÉS 
CARLES TORNEL

DILLA 
JOSÉ LUIS RUIZ (porter) 

MARC GARCIA
NACHO 

VICTOR PAULINO
XAVI ANELL

ALBERT VILLARROYA 
ROGER GARCIN

ÀLEX LOPEZ
MOHA CISS

MATIAS PALOMARES
JOSEP RAMON 

RICHARD 
HANS ESTEBAN

JORDI GIL
KEVIN

CRISTAN VENTURA
PASI

ALEJANDRO RUIZ
LEO AMADOR

QUIM MARTINEZ
ROBERT BELTRAN 

ALEX REOLID
ÀNGEL FERNANDEZ

EFREN ROSALES 
DENNIS

ELOI FORASTERO
JORDI BORRÀS

XIMO
ÀLEX ESCRIHUELA

NOU EQUIP
ALDEANA 
AMPOLLA
AMPOLLA
ASCÓ
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
BATEA
BATEA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
FLIX
FLIX
GANDESA
GANDESA
GANDESA
GANDESA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
LA SÉNIA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA
MÓRA LA NOVA 
MÓRA LA NOVA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA 
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
REMOLINS-BÍTEM
ROQUETENC
ULLDECONA
ULLDECONA
CAMARLES
CATALÒNIA 
R-BÍTEM 
R-BÍTEM 
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
ALDEANA 
ALDEANA
FATARELLA
FATARELLA
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REGULARITAT 3A DIV., PRIMERA I SEGONA CATALANA:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

JUGADOR
PAU VALMAÑA 
QUIM CARDONA
IVAN GONZALEZ
ISAAC CASANOVA
FELIPE
JONI
DAVID MEDINA
CARLES KADER
GUILLEM PALLISÉ
ALEIX LLOBET
IVAN PÀEZ 
MARC VERNET
JONATAN  TOMÀS
OMAR OLIVERAS
FRAN CORELLA 

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

CF AMPOSTA
Nº P.

2
8
8
8
13

10

2
8
3
1
2

G. JUGADOR
CHEIKH
DAVID SILVA 
SERGI MASQUE 
ARTUR  GODIA
ANDREU GUIU
SERGI MORENO 
HÉCTOR ROD.
PATO
SOCIAS
EDUAL BRULL
DANI ARLIAGA
JOSEP RAMON
SERGI LÓPEZ
HÉCTOR GARCIA
VICTOR

74
68
54
47
35
34
30
29
28
23
21
21
21
20
19

48
44
43
42
41
34
34
34
32
30
28
21
20
14
8

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

FC ASCÓ
Nº P.

13
3
2
2
5
10

1

2
6

G. JUGADOR
MARC VILARROYA
JORDI VILANOVA
EDU ESCOTÉ 
JOEL MARIGOT
CARLES LLARCH 
ADRIÀ SUÑÉ
RAUL GARCIA
JOSÉ LUIS OLIVA 
DIEGO 
MARC CASTELLVÍ
JOAN PIQUÉ 
SERGI PRATS 
DAVID DURAN
ENRIC SUÑE
CRISTIAN 

71
64
61
48
39
37
30
22
14
14
11
11
10
8
6

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

CF BATEA
Nº P.

8
8
2
15
2

2
6

5

G. JUGADOR
CRISTIAN  
ALEIX SALVADÓ 
VICTOR PUJOL  
PAU SANSALONI
JESÚS FERRERES
AITOR ARASA 
JOSEP VILANOVA
ROBERT 
AARON NAVARRO
SERGI CID
ROSALES
MOHA BENKIRAN
ARNAU BELTRAN 
VILLARROYA
RAUL TEIXIDÓ

103
53
47
43
42
35
32
20
17
15
13
10
9
9
8

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

CF CAMARLES
Nº P.

7
13
1

11

1
13
1
2
2
2
2

7

G. JUGADOR
JAUME GUMIEL
JAVIER  DILLA
ENRIC UBALDE
SERGI GALERA 
JOSEP
PAU RIPOLL
GERARD  BES
GENÍS NAVARRO
CRISTIAN VALLÉS
GERARD  ROIGÉ 
JOSEPH ONGOLA 
ALEXIS PEDRAZA
DAVID ROJAS
PAU ANDREU
ALEIX CUENCA

80
61
55
35
32
32
32
22
19
19
17
16
16
13
13

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

CF GANDESA
Nº P.

14
36
3
7
3
4

4
8
2

1

G. JUGADOR
DAVID COSIDO 
SERGI ESCODA
LLUÍS ESPINACH
ALEIX ROBERT
MARTÍ PANISELLO   
JORDI TOMÀS 
MARC GARCIA
CARLOS PANI
LEANDRO ROVIRA  
PAU PUIG.
CARLOS F.  
XAVI ANELL
PAU MONCLÚS
SERGI OTERO 
VICTOR  VILAUBI 

66
54
49
44
41
33
27
20
20
19
17
16
14
14
11

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

CF CATALÒNIA
Nº P.

2
6
6
13
1
5
9

3

1
1
3

G.

JUGADOR
JOSE MARI
SERGI GRAU
ROGER 
ROGER SOLA  
FERRAN ROIG
MIGUEL REVERTÉ
GUILLEM C.  
ALVARO GÓMEZ
SERGI CURTO
MOCHI
AMADOR 
RUBEN 
SERGI CASTAÑO  
VICTOR
MARCELO

59
56
51
34
30
23
22
20
20
17
17
16
14
12
12

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

CD LA CAVA
Nº P.

9
1
4
3
7
10
3
1

4
2
1

2

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
OSCAR QUEROL
GERARD 
POL RODRIGUEZ
ISAAC
KEVIN MORENO
MARC LLEIXÀ
JOAN ZARAGOZA
JOAN LABERNIA 
GERARD G.
ERIC ALARCON
IVAN CAPITAN
ORIOL 
JORDI ESCUBEDO
XAVI POMADA

94
51
49
48
37
26
25
20
16
15
14
14
7
6
5

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

CF LA SÉNIA
Nº P.

31
1
5
7
2

4
13
1

4
9
1

G. JUGADOR
JOAN SABATÉ
RAUL ISTOC
XAVI MARQUÉS
URI BENITO
BRAYAN HURTADO
IVAN GASPARIN
CRISTIAN DIAZ
BRIAN PALMA 
SERGI JOSÉ
VICTOR GARRIDO
JOSUÉ ANDREU
MATAMOROS
MARC BLASI
PEKE
MIKI 

64
44
41
36
36
35
32
29
25
24
20
19
17
14
10

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

UE RAPITENCA
Nº P.

9

2
4
2
2

3
9

6
4

G. JUGADOR
ADRI ALONSO
MANOLO PUIG 
VILLARROYA 
SELU
CRISTIAN 
ION PERELLO
ALBERT VIRGILI
SAM GARCIA
JOSE MARI
EDGAR DOMINGO
AITOR BILBAO
RAUL GARCIA
CHARPIN
DIDI
ALEIX CUENCA 

50
47
42
42
33
28
23
22
22
21
20
19
17
11
11

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

CD TORTOSA
Nº P.

6
2

4

6
1
1
1

1
2
1

G. JUGADOR
GUSTAVO 
NACHO  NUEZ
MOHA HADRI
ALBERT ARNAU 
MUNTA
ALBERT  CASTELL 
FRAN REOLID 
JUANJO ROVIRA
DAVID BLANCO
MARC TENA 
PAU CASTRO
GERARD BALADA 
RAFA RIBERA
FERRAN
ORIOL MORERA

96
83
57
57
38
30
26
20
18
13
9
8
7
5
5

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

CF ULLDECONA
Nº P.

5
26
4
6

4

1
1

3

1

G.

Sabaté, destacat a la Rapitenca.

EQUIP IDEAL 
3A DIV., 1A I 2A CATALANA

FELIPE (Amposta)

DILLA (Gandesa)

CHEIKH (Ascó)

SELU (Tortosa)

COSIDO (Catalònia)

RAUL ISTOC (Rapitenca)
PEKE (Ascó)

GUSTAVO (Ulldecona)

CRISTIAN BERTOMEU (Camarles)

ROGER (la Cava)

CALLARISA (la Sénia)

EQUIP IDEAL 
3A  CATALANA

NARCÍS (Perelló)

AGUS (Móra la Nova)

ADRIÀ (Alcanar)

SERGI AURÉ (Aldeana)

MARC PERELLÓ (Ampolla)

SERGI BEL (R-Bítem)
HANS (Godall)

LUCERO (J i Maria)

ERIC (S. Jaume)

IVAN (S. Bàrbara)

CALAFAT (Ametlla)

Altres jugadors destacats: Marc i Vilanova (Batea), Gumiel (Gandesa), 
Marquès i Sabaté (Rapitenca), i Aleix Salvadó (Camarles).

Pol i Pau (Olimpic), Gasparin (Aldeana), Aleix (Arnes),  Xavi (Ametlla), Mañà (Corbera),
Joan i Jofre (Godall), Jordi Valls (Roquetenc), Cristian (Masdenverge), 

Xavi (M Nova) i Aleix (R Bítem)
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Musclos gratinats amb verdura

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
· 1 kg de musclos
· 500 g de tomàquets
· 1 pebrot verd
· 1 manat de cebes tendres
· 1 porro
· 2 grans d'all
· 6 brots de julivert
· 5 cullerades soperes de pa ratllat

· 4 cullerades soperes d'oli d'oliva
· 1 /2 cullerada sopera de pebre vermell
dolç
· sal i pebre

PREPARACIÓ:
Es netegen els musclos i es posen en una
olla tapada fins que s'obren, sense necessi-
tat d'afegir-hi aigua. Es seleccionen les

closques amb musclo i es disposen en una
safata plana que pugui anar al forn. Es ne-
tegen els tomàquets i es tallen a daus molt
petits. Es neteja el pebrot i es talla a qua-
drats petits eliminant-ne les llavors. Es pe-
len les cebes tendres, es netegen i es tallen
a rodanxes molt fines. Es pela el porro, eli-
minant-ne la part més verda, es neteja i es
talla petit. Es pela i es pica l'all amb el juli-

vert net. Es barregen totes les hortalisses i
es condimenten amb sal, pebre, pebre ver-
mell dolç i l'oli. S'omplen els musclos amb
aquesta preparació, amb abundància.
S'empolsen amb el pa ratllat. Es posa la sa-
fata al forn, escalfat prèviament a 200ºC,
durant uns 20 minuts, procurant que les
hortalisses cuites. 
Bon profit! 

VALORACIÓ
És una recepta
equilibrada, per-
fecta per un
segon plat. Per
una part tenim
els musclos que
ens aporten
proteïnes d'alt
valor biològic,
també iode,
ferro, calci i
magnesi. S'ha
de remarcar que contenen colesterol, lla-
vors reduir o evitar en casos d'hipercoles-
terolèmia. En canvi aporten poques calo-
ries, a més de la manera que està elabora-
da la recepta i amb les verdures com a
guarnició fa que el plat sigui baix en calo-
ries. Té molt pes visual amb alta densitat
de nutrients per tant seria bo incloure
aquesta recepta en dietes hipocalòriques.

Aprofitem que amb la crescuda del riu a causa de les pluges i el conseqüent augment de fitoplàncton, 
aquest any, el musclo, serà de gran qualitat.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe  indica
una reactivació  dels teus assumptes  sentimen-
tals. Tot  es desenvoluparà de forma  més pro-
funda.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  indi-
ca que pots  viure  algun  tipus  d’amor  ocult,
una  història a la qual  no li donaràs  publicitat.
La  teva  ment  està  a ple rendiment.

El l’amor  les teves  metes  són  pràctiques, ara
el que desitges  és tenir una mica més d’estabili-
tat. Pensa  que un excés de greix  en el menjar
t’afecta  negativament.

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d’amor tens nous
recursos. El truc  està  que els sàpigues utilit-
zar. Moment ideal per començar  un règim  d’a-
primament  o variar algun hàbit.

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES VEN CASA A LA
SÉNIA. Molt ben situada,
dóna a 2 carrers.

BON PREU

619 960 724

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habita-
cions, cuina i menja-
dor, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estre-
nar.

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ TREBALLÑ VARISÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  
639 594 527

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
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

YOTOO

SE ALQUILA LOCAL
EN 

TORTOSA, DE
100M,

CÉNTRICO, ALTA
DE LUZ Y AGUA.
350 EUROS MES

TELF 675 75 82 85

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 
professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria
· DUI

· Educador/a 
Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

Señora seria y res-
ponsable busca
trabajo, a horas o
interna, para cui-
dar personas

mayores, de can-
guro, limpieza, etc

Tel. 600 72 92 52

GV: OBRAS Y SERVICIOS
REFORMAS: Pisos, chalets, locales, comu-
nidades.
ALBAÑILERÍA: Alicatados, suelos, pladur,
baños,cocinas. 
INSTALACIONES: Electricidad, gas, agua,
clima, piscinas.
PINTURA: Industrial y decorativa, fachadas.
CARPINTERÍA: Tarimas, parquet, puertas,
cocinas.
CERRAJERÍA: Aluminio, PVC,
Cerrajería en general.

Presupuesto sin compromiso.
Tel. 642 094 115 

gvobrasyservicios@hotmail.com

SE ALQUILA 
NEGOCIO DE 
HOSTELERÍA EN
TORTOSA,

ESPECIAL PARA BAR

RESTAURANTE, PIZZE-

RIA, BOCATERIA. PER-

MISOS EN REGLA.

ALTA DE LUZ Y AGUA.

450€/MES
675 75 82 85 

MASAJES 
ECONÓMICOS

Travestí
Máxima

Discreción
680 93 76 86

Tortosa

ES LLOGA 
PLAÇA DE 
PÀRQUING
A TORTOSA. 
C/ UTRECH, 6.
646 87 61 49

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458

TARRAGONA. ES LLOGA
Pis acollidor i molt cèntric. Ideal
parelles, Moblat, 1 habitació, Saló-
menjador i 1 bany. 
Recentment reformat
3º sense ascensor
Comunitat a part

450€

Rezar
1 Padrenuestro,
9 Avemarías con
vela encendida
pidiendo 2 imposi-
bles y 1 de nego-
cios a Santa Rita.

Publicarlo
enseguida. C.B.
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L'entrevista permet conèixer l'alcalde/alcaldessa de
cara a les pròximes eleccions municipals del maig
2019 com a persona explicant la seva trajectòria,
motivacions, visió de territori, país, reptes, objectius.

L'any 2015 va quedar clar que Amposta
volia un canvi. Ara es torna a presentar. Per
què?

Al 2015 ja vaig presentar-me a les eleccions municipals
amb el compromís que si Esquerra d’Amposta accedia
a l’alcaldia de l’Ajuntament, em presentaria a la reelec-
ció al 2019. A més a més, el projecte de ciutat que vol
tirar endavant el grup municipal que encapçalo està
pensant per a desenvolupar-lo en un mínim de vuit
anys. El canvi que proposàvem al 2015, que la gent va
escollir amb una àmplia majoria i que nosaltres vam
iniciar el mateix dia que vam assumir el govern de
l’Ajuntament d’Amposta, encara no està completat.
En aquests tres anys hem fet moltíssimes coses, però
encara tenim molt recorregut per millorar la nostra
ciutat.

Queden mesos fins a les pròximes eleccions
municipals amb tot el que comporta de pre-
paració de programa electoral, recollida de
propostes, a més del dia a dia al capdavant
del municipi. Avui, quin seria el balanç?

Quan mirem on estàvem a juny del 2015 i on estem
ara, a juny del 2018, el balanç que en fem és molt
positiu, però a la vegada el fem amb una certa cautela.
És positiu perquè hem tirat endavant més del 85% de
les propostes programàtiques del nostre programa
electoral, tant pel que fa als grans projectes de ciutat
com a les petites actuacions i propostes que milloren
la vida dels veïns de la ciutat.  Hem fet realitat la com-
pra del Sindicat i ja tenim el projecte de rehabilitació
redactat; hem iniciat la recuperació de la façana flu-
vial, un projecte que canviarà la fisonomia de la nostra
ciutat i posar en valor un dels seus trets distintius; hem
posat en funcionament la residència d’avis i ja s’han
iniciat les obres de la cuina; mantenint la seva gestió
pública; hem redactat el Pla director de la xarxa d’ai-
gües pluvials i hem iniciat les obres més importants per
aconseguir que Amposta no s’inundi en dies de pluges
fortes; estem reurbanitzant carrers amb la renovació
del clavegueram i de l’asfaltat; estem eliminant barre-
res arquitectòniques de tota la ciutat,… Tota aquesta
obra pública l’hem fet incrementant ajudes a les enti-

tats i a aquells que més ho necessiten, rebaixant
impostos, i creant nous ajuts per a la dinamització
econòmica, comercial i empresarial de la ciutat, per
atraure més activitat i fer polítiques per rebaixar l’atur,
entre moltes altres coses. I no podem oblidar, tampoc,
els esforços que fem per tenir una ciutat -i una admi-
nistració local- més eficient i més sostenible. Aquest
balanç, però, el fem amb cautela perquè les coses no
van tan ràpid com a nosaltres ens agradaria i com, en
molts casos, ens reclama la ciutadania. Ens agradaria
poder urbanitzar més ràpid els carrers, però abans
hem de resoldre els problemes de la xarxa pluvial o del
clavegueram, per exemple. Fem política de llarg reco-
rregut; no ens volem submergir en el curterminisme.

Quins serien per a vostè els eixos princi-
pals del seu programa electoral?

Continuar amb el canvi que vam iniciar al maig del
2015 fent polítiques que afavoreixin el creixement
econòmic d’Amposta; apostant per l’eficiència i la
sostenibilitat; promovent habitatge públic, i fent
polítiques actives per part de l’administració pública
amb àmbits que no són competència del món local.
Sense oblidar que continuarem amb els projectes de
ciutat iniciats aquest mandat com la recuperació de
la façana fluvial, per exemple.

Els valors de fer política municipal: Quin
paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa en
el món municipal pel futur del nostre
territori?

L’administració local som l’administració més pro-
pera al ciutadà i estem obligats a donar resposta a
les demandes dels nostres veïns, encara que no
siguin la nostra competència. Per tant, la nostra
obligació és tenir dedicació total a la ciutat per asse-
gurar que ofereix oportunitats que la facin atractiva

Què opina de la situació política actual?

L’Estat espanyol té un problema que fins ara no ha
volgut assumir. I ho haurà d’acabar fent. Des de fa
anys, a Catalunya hi ha unes demandes que no
s’han anat reduint; tot el contrari, han crescut.
L’Estat espanyol haurà d’acabar escoltant-les.
També és cert que ara la prioritat passa perquè els
presos polítics surtin de la presó i els exiliats puguin
tornar a casa i s’acabi amb la intervenció econòmica
de la Generalitat. També crec que les municipals del
2019 seran un termòmetre d’allò que estem vivint a
nivell de país.

Quin missatge donaria als seus conciuta-
dans?

Que ens facin confiança amb les polítiques de llarg
termini que volem desenvolupar i ens ajudin a supe-
rar el curterminisme i la mediocritat en la qual
podem arribar a caure els polítics si només acabem
pensant en guanyar les eleccions cada quatre anys.
A nosaltres això no ens preocupa. La cosa que ens
preocupa és com serà Amposta d’aquí quinze o vint
anys.

Adam Tomàs

L’ENTREVISTA

ALCALDE D’AMPOSTA

FEM POLÍTICA DE LLARG RECORREGUT; NO ENS VOLEM SUBMERGIR EN EL CURTERMINISME


