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ESPECIAL

PLANA 11,12 i 13

Dels Fons Europeus FEDERArrenquen la pancarta ‘Llibertat Presos Polítics’, de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Els fons europeus FEDER finançaran la mei-
tat de la inversió necessària per impulsar vuit
projectes per afavorir la innovació i la creació
d'ocupació en el marc de la nova Reserva de la
Biosfera de les Terres de l'Ebre.

P6

2,23 milions per a
projectes innovadors a
les Terres de l’Ebre

Segons la Cala Ràdio, en un vídeo penjat a la pàgina de Facebook ‘Brigada
Penedes’, relacionada amb el moviment de Tabàrnia, es pot veure com dues per-
sones despengen la pancarta que reclama la llibertat dels presos independentistes,
a l’Ajuntament de la Cala. L’alcalde, Jordi Gaseni, ha condemnat els fets i ha asse-
gurat que, mentre hi hagi gent innocent a la presó, l’Ametlla de Mar seguirà exi-
gint la seva llibertat: ‘ningú callarà la nostra veu’, va dir. P8

‘Ningú callarà la nostra veu’

Actualitat. 
Foment treu a informació pública els
projectes de tres rotondes i la millora
d’enllaços a l’N-340. 

P3

Política.
Es demana la compareixença dels
ministres Rivera i Ávalos per donar
explicacions sobre el Castor.

P3

Esports.
Èxit ebrenc: la Sala Esgrima Amposta es
proclama campiona d’Espanya per
equips. 

P17Av
ui
 é
s 
no
tíc
ia

Font: Brigada Penedes (Facebook)
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L'Ajuntament de
Tortosa ha iniciat les
obres de l'ampliació
de la xarxa de carril
bici de la ciutat con-
nectant el passeig de
Ribera i la zona d'esta-
cionament de carava-
nes amb el darrer tram
de carril bici executat
al camí del Mig, del
Grup del Temple.
L'actuació té una lon-
gitud de prop de 400
metres, i fa dos setma-
nes que ja s'han iniciat
les obres. L'alcaldessa
de Tortosa, Meritxell
Roigé, i el primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme, Josep Felip
Monclús, han presentat aquest dijous l'actuació als mitjans de comunica-
ció.
El carril bici i passeig de vianants s'ha projectat paral·lel al vial que enllaça
el camí del Mig amb el passeig de Ribera, i preveu una amplària per als via-
nants de 1,40 metres i pel carril de les bicicletes de 2 metres, establint una
separació física entre el carril bici i el de vehicles d'una amplària de 0,55
metres. Per evitar afectar la zona arbrada situada front la zona d'estacio-
nament de les caravanes, tan el carril dels vianants com els de les bicis es
desvia per darrere fins el pas de vianants existent. 
L'alcaldessa ha destacat que aquest tram de prop de 400 metres se suma
a la xarxa de carril bici que s'ha anat implantant a Tortosa en els darrers
deu anys i que suma ja més de 12 km. Aquest tram enllaça la via verda que
ve de la Vall de Zafán per la façana fluvial al barri del Temple amb el tram
fet del camí del Mig al Grup del Temple. Roigé, a més, ha destacat que
l'actuació global que es fa també amb l'enllumenat permet millorar la
seguretat d'aquesta zona que, darrerament, és molt utilitzada tan per vehi-
cles, com per bicicletes i vianants. 

Tortosa amplia 
la xarxa de carril bici

CONNEXIÓ DEL PASSEIG DE RIBERA AMB EL CAMÍ DEL MIG

Editorial

Tots miraven cap a un altre costat

Mentres tots miraven cap a un altre costat, Pedro Sánchez va apostar per la solida-
ritat, la qual cosa, es miri com es miri, que 650 persones amuntegades en un vai-
xell, en condicions penoses, gairebé sense menjar, hagin posat de nou a la vella
Europa davant el mirall de les seves pròpies contradiccions, és alarmant i requereix
mesures urgents per abordar un tema: la qüestió migratòria, sens dubte complexa
però que ha de veure amb la dignitat de les persones i això no podem perdre-ho
de vista. 

Els xocs diplomàtics entre Itàlia i Malta i finalment la decisió d'Espanya han demos-
trat un cop més les dificultats europees per acordar una política de migració.
Segons Roberto Zuccolini, portaveu de Vatican News, aquest episodi ha revelat la
urgència de la reubicació de la migració a escala europea, així com la reobertura
dels canals d'entrada regulars perquè “el rescat de les vides és una prioritat huma-
na i cristiana”. Potser a partir d'ara la Ciutat del Vaticà formarà part d'aquesta
"reubicació"? 

16 equips, més de 200 xiquets i 4 camps de futbol amb partits
simultanis. Aquest són els números d’una jornada solidària a
Tortosa, concretament la que va organitzar L’Ebre Escola
Esportiva en motiu del cinquè torneig solidari que enguany era
en benefici d’AFANOC i la seua campanya Posa’t la gorra. 
Una associació que fa costat a les famílies de xiquets amb càn-
cer durant el tractament, amb allotjaments prop dels hospitals.
A la final van arribar el Tecnifutbol i el Gandesa, duel en el qual
es van imposar els de la Terra Alta per 2 a 0.  El tercer lloc va ser
pel Lleida i el quart per l’Ebre Escola.
Des del club organitzador es valorava molt positivament una
jornada que va començar amb una caminada popular que des de  la
plaça Barcelona cap a l’Estadi municipal Josep Otero on durant tot el
dia es va disputar el torneig esportiu.

L’Ebre Escola Esportiva 
‘es posa la gorra’ en el 
cinquè torneig solidàri

GRAN JORNADA

L’alcalde de Móra d’Ebre ha
denunciat al seu facebook un
nou capítol de vandalisme en un
espai públi del municpi. Segons
Piñol, “és realment esgotador.
Uova mostra d’incivisme. En
aquesta ocasió s’han dedicat a
treure rajoles de la terrassa del
Teatre. Encara hem de donar grà-
cies que no les han trencat”
L’alcalde morenc afegia que “el
més greu és que intuïm qui ha
estat, però no ho podem demostrar. Després, quan prenguem
mesures dràstiques, perquè s’hauran de prendre, això no es
pot aguantar per més temps, serem dolents”. 

Nova mostra d’incivisme, a Móra d’Ebre

Dissabte, a Gandesa, es van entregar
els premis del II Concurs de Poesia i
Narrativa Breu “Lletres al Vent", un
premi literari coorganitzat conjunta-
ment amb l' Ajuntament Gandesa i
que ha rebut 103 obres escrites per un
total de 67 autors. Pensaments, pai-
satges, records, personalitats literà-
ries... han desfilat per aquest premi
que ha permès enriquir el cabal artístic
i creatiu de les terres ebrenques en
particular i dels Països Catalans en
general. A la imatge, Carles Luz, alcal-
de de Gandesa, en els parlaments.  

II Concurs de Poesia i Narrativa Breu
‘Lletres al Vent”, a Gandesa
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Foment ha sotmès a informació pública el projecte de traçat i construcció de tres rotondes així
com la millora de diversos enllaços a la N-340. Amb un pressupost de licitació de 2,8 milions
d'euros, aquestes obres han de permetre aixecar tres rotondes a l'altura dels termes municipals
de la Ràpita, Amposta i l'Ampolla. També s'inclou la millora d'enllaços perquè guanyin en fun-
cionalitat al terme municipal d'Alcanar, a la Ràpita i a l'Ametlla. El moviment veïnal que reclama
la gratuïtat de l'AP-7 ja ha anunciat que demanarà als ajuntaments ebrencs que presentin recur-
sos en contra d'aquestes actuacions. Consideren que la construcció de noves rotondes a la N-
340, arran de l'acord de l'anterior govern del PP amb la Generalitat i alcaldes, no solucionaran
els greus problemesque pateix la via. Per contra, consideren que, a la pràctica, entorpiran la fluï-
desa del trànsit i forçaran els conductors a desviar-se per l'AP-7 i, així, beneficiar els interessos
de les empreses concessionàries de l'autopista de peatge.
D’altra banda, el moviment veïnal convertirà el seu tall 200 en un acte de record dels 40 anys
de la tragèdia dels Alfacs. Programen per al pròxim 11 de juliol un acte al punt de l'antiga N-
340 on va tenir lloc el sinistre per homenatjar les persones que van patir-lo i van ajudar.

Foment treu a informació pública els projectes de tres
rotondes i la millora d'enllaços a la N-340

Dos morts en un xoc frontal entre un cotxe i dues furgonetes
a l'N-340 a l'Ampolla, la matinada de diumenge passat. L'avís
de l'accident es va rebre a les 05.53 hores al quilòmetre
1.101,2 de l'N-340, entre l'Ampolla i el Perelló. Per causes que
s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal en la qual
s'hi van veure implicats dues furgonetes i un turisme. 
Com a conseqüència de la topada, van morir els dos ocupants
del cotxe. A més, quatre persones van resultar ferides de poca
gravetat: dues d'elles foren traslladades a l'Hospital d'Amposta
i les altres dues, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 

Dos morts en un xoc frontal 
entre un cotxe i dues furgonetes

A l'N-340, a l'Ampolla, diumenge passat

El senador Miquel Aubà
ha registrat la demanda
de compareixença de la
ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera,
a la Comissió de Medi
Ambient i Canvi Climàtic,
perquè expliqui les
accions que emprendrà
per desmantellar el
Castor i rescabalar la
indemnització que es va
pagar a Florentino Pérez.
A més, també ha dema-
nat la compareixença del
ministre de Foment, José
Luis Ábalos perquè expli-
qui quan es farà efectiu el
desviament de vehicles
des de la carretera N-340
cap a l’autopista AP-7,
entre Peníscola i
Vilafranca del Penedès.
A la ministra Ribera, el
senador republicà li
demanarà ‘que expliqui
en quin estat es troben
els informes tècnics que
havia d’haver encarregat
el Govern espanyol per

garantir que el procés de
desmantellament del
Castor no comportaria
riscos mediambientals ni
nous terratrèmols’.
Un altre aspecte que pre-
ocupa al senador repu-
blicà és la manca d’ac-
cions per aturar la sinis-
tralitat de l’N-340 a les
Terres de l’Ebre i la resta
de demarcació de
Tarragona. ‘Exigim, com
a mesura més immediata
i eficaç la gratuïtat de
l’AP-7 a les nostres
comarques. Fa mig any
que esperem l’aplicació
de les anunciades bonifi-
cacions per als vehicles
que circulen entre els
peatges de l’AP‑7 entre
Peníscola i Vilafranca del
Penedès, i el desviament
obligatori dels camions
de l’N-340 en aquests
trams, però la negligència
del PP ho ha fet impossi-
ble’. 
Aubà demanarà al minis-

tre de Foment, José Luis
Ávalos, que expliqui
quan i com s’aplicaran les
mesures. Segons el sena-
dor, ‘al ritme que anem,
és possible que arribi el
final de la concessió de
l’autopista AP-7, l’any
2019, i encara estiguem
igual. És una vergonya
que els que més hem

patit la sinistralitat de l’N-
340 i que només podem
tenir accés a una via ràpi-
da si paguem haguem de
veure com, mentre espe-
rem una acció decidida i
eficaç del Govern espan-
yol, es dediquen 4.000
milions per rescatar les
autopistes radials de
Madrid”.

El diputat d'Esquerra Republicana, Ferran Civit, serà
el president de la comissió d'investigació sobre el cas
Castor que es posarà en funcionament els propers
dies al Parlament de Catalunya. L'elecció de Civit
s'ha acordat aquest matí per majoria a la Junta de
Portaveus, que també ha decidit que es constitueixi
una Mesa complerta encara que en les comissions
d'investigació no és necessari. A més, els diputats
ebrencs Irene Fornós i Lluís Salvadó exerciran de
portaveus del Grup Republicà a la comissió d'inves-
tigació.
La creació d'aquesta comissió d'investigació es va
aprovar en el darrer ple i és una proposta d'Esquerra
Republicana que es va obrir als altres grups i es va
acabar registrant conjuntament amb JxCat,
Catalunya en Comú i la CUP.

“I el desviament de vehicles de l’N-340 cap a l’AP-7”

Ferran Civit serà el president de
la comissió d'investigació

Es demana la compareixença dels ministres Ribera i
Ávalos per donar explicacions sobre el Castor

Del cas Castor

El senador, Miquel Aubà.
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EN UN MINUT

*CREU ROJA TORTOSA
inaugurarà les noves
dependències, al barri de
Ferreries, el proper
dimarts 19 de juny a les
20.15 h. Estan ubicades
a l’Avda. Catalunya, 82.

*AVUI DIVENDRES es
farà la presentació del lli-
bre de Maria Mestre i
Prat de Pàdua 'El
Franctirador' Francesc
Mestre i La Veu de
Tortosa, a les 19 h al saló
de plens de l'Ajuntament
de Tortosa. Presentarà el
llibre el catedràtic emèrit
d'Història Contemporània
de la UAB, Borja de
Riquer i Permanyer.

*MOVEM demana que
no es paralitzi la candi-
datura de Patrimoni de
la Humanitat. El primer
grup de l’oposició dema-
na “lleialtat a l’equip de
govern del PdCAT-ERC
després que donéssim
suport a la candidatura
de la capitalitat de la cul-
tura catalana. No volem
que la ciutat perdi l’o-
portunitat de ser
Patrimoni Mundial, com
proposem des de fa
anys, per la manca d’in-
terès de Roigé i ERC”.

*DEMÀ DISSABTE, a les
19’30 h, a l’obrador de
terrissa de Joan Cortiella
de la Galera, únic terris-
ser en actiu al municipi i
a la comarca del
Montsià, tindrà lloc la
quarta trobada de poesia
i terrissa, organitzada per
l’editorial: Godall edi-
cions i el Mestre Artesà
terrisser Joan Cortiella.

Més notícies

El Museu de Tortosa-Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre ha estrenat
nova senyalització, que complementa la que es va fer en el moment de la seva
inauguració l'any 2012. Aquest reforç de la senyalització consisteix en una placa
(amb la llegenda "Museu de Tortosa") situada al costat de la porta d'entrada de
l'exposició permanent; un element amb tres plafons, situat al Pati dels Llimoners,
que dóna informació sobre l'edifici en quatre idiomes -català, castellà, anglès i
francès-, un plànol del recinte que especifica els pavellons en ús, i fletxes direc-
cionals; i, finalment, un altre element situat al costat de la Sala d'Exposicions
Antoni Garcia, el qual incorpora un altre plànol i també fletxes direccionals.

La coalició municipal
ERC-Tortosa Sí orga-
nitza diverses taules
temàtiques per copsar
les reflexions i propos-
tes de la ciutadania.
Segons l’alcaldable,
Xavier Faura, ‘és molt
important que, en un
ambient distès, proper
i sense presses,
puguem conèixer i
escoltar les preocupa-
cions dels ciutadans,
ja sigui a títol indivi-
dual o com a membres
d’algun col·lectiu o
entitat actius al nostre
municipi’. Aquest dimarts ja s’ha celebrat la prime-
ra taula per parlar sobre mobilitat, reordenació del
trànsit, el transport públic i les barreres arquitectò-
niques. Les properes setmanes s’organitzaran més
taules per afrontar, entre altres qüestions, temàti-
ques d’interès com són els drets civils, la igualtat i
la convivència, la projecció cultural, el comerç i el
desenvolupament econòmic de la ciutat. ‘Aquestes
reunions, a més de les trobades que estem fent
amb entitats i col·lectius de Tortosa i EMD, són
molt positives i de molta utilitat per configurar un
projecte de ciutat inclusiu i ampli’, ha dit Xavier
Faura, abans de convidar tothom que vulgui parti-
cipar-hi a posar-se en contacte amb ERC-Tortosa Sí
mitjançant l’adreça electrònica info@tortosasi.cat.

S'ha vist reforçada amb nous plafons indicadors

ERC-Tortosa Sí organitza
taules de debatEl Museu de Tortosa incorpora nova

senyalització exterior
Per copsar les reflexions i propostes de la ciutadania

Mor una dona de 27 anys durant un rescat marítim

Davant la costa de l’Ametlla de Mar

Una dona de 27 anys ha mort aquest dijous a la matinada durant un rescat marítim davant la costa del l'Ametlla de Mar. Segons ha pogut
confirmar l’ACN, cap a dos quarts d'onze de la nit d'aquest dimecres Salvament Marítim va rebre l’avís que hi havia una embarcació de motor
a la deriva, amb quatre ocupants a bord, després de patir una avaria davant del port de Calafat. L'embarcació de salvament Salvamar Polaris
va sortir des del port de Tarragona per localitzar-los i socórrer-los. Al dispositiu es va afegir posteriorment l'helicòpter Helimer 220, que va
acabar localitzant la nau avariada –de 6,8 metres d'eslora i batejada com a 'Ursus'- a unes sis milles de la costa. L'accident es va produir quan
la Salvamar Polaris remolcava l'embarcació avariada amb els quatre tripulants a bord. Segons Salvament Marítim, les condicions de mal temps,
amb "forta maregassa" i ràfegues de vent fins a 50 nusos, van provocar que comencés a entrar aigua a l'interior i que acabés bolcant.
Segons l’ACN, els mateixos efectius de la Salvamar Polaris van poder rescatar a tres persones però van constatar que la quarta tripulant, una
dona, havia desaparegut. Després d'activar una altra embarcació–Salvamar Formalhaut- es va poder recuperar el cos de la noia, que va ser
traslladada per l'helicòpter fins a l'aeroport de Reus. Tot i que durant el trajecte se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar,
que van continuar a terra el personal mèdic, va acabar morint.

Plàncton Diving és un cen-
tre certificat per la Generali-
tat, ubicat a l'Ametlla de
Mar, centrat en la ciència
marina i format per profes-
sionals oceanògrafs. En-
guany, des de Plàncton Di-
ving s'impulsa la 2a edició
del campament d'estiu de
científics marins "Oceans
Camp", una divertida pro-
posta per estudiar i descobrir
el mar i la ciència marina.
A diferència de l'any pas-

sat, que es va dur a terme al
Càmping La Masia, en la zo-
na de l'Almadrava, a Hospi-
talet de l'Infant, enguany el
campament es realitzarà a
l'Ametlla de Mar, a les Terres
de l'Ebre. La costa de l'Amet-
lla de Mar és un dels trams
més espectaculars i verges
del litoral català, on s'hi tro-
ben platges molt peculiars i
de tot tipus. Tot plegat, es-
devé un escenari fantàstic
per realitzar les diferents ac-

tivitats relacionades amb la
mar. Enguany, tots els assis-
tents s'allotjaran en el càm-
ping l'Ametlla.
Dates:
Torn 1: del 24 al 31 de juny

de 2018
Torn 2: de l'1 al 7 de juliol

de 2018
Preu: Són 450 € per per-

sona (10% descompte a ger-
mans/es, família nombrosa,
família monoparental. No
acumulables)

Inclou allotjament amb
llençols i tovalloles, alimenta-
ció (esmorzar + fruita a mig
matí + menjar + berenar +
sopar), activitats, material
didàctic, segur i monitors es-
pecialitzats llicenciats en
ciències i amb experiència en
oci i temps lliure. No inclou
bugaderia.
Places limitades: 25 places

màxim. Les places s'atorguen
per rigorós ordre d'inscripció
i pagament.

Últimes places per a les colònies “Oceans Camps” 
de l’Ametlla de Mar

Xavier Faura.



DIVENDRES 15 DE JUNY DE 2018 5

En el seu sisè any de funcionament, l’Escola Internacional del Camp continua tre-
ballant per ajudar els alumnes que ho necessitin a través de les beques i els pre-
mis d’excel·lència acadèmica de la Fundació Escola Internacional del Camp (FEIC).
Aquests tenen l’objectiu de potenciar les persones que són cada dia millors oferint
més al seu entorn, destacant en valors socials i solidaris, amb un bon expedient
acadèmic, amb mèrits educatius rellevants, amb una actitud personal destacable i
amb un elevat compromís social.

Entre les beques, premis i ajuts de la FEIC, n’hi ha dues que poden demanar estu-
diants de fora de l’escola:

• Beca Sr. Esteve Blasi: Preferiblement pensada per a alumnes de fora l’EIC però
també, excepcionalment, podrien ser de la pròpia escola que, acabant el 4t d’ESO,
tinguin una limitació econòmica per poder cursar aquests dos anys d’estudis preu-
niversitaris i vulguin fer-los a l’EIC, bé sigui en l’opció de BAT local o l’IB (Batxillerat
Internacional). La beca, que és bianual, cobrirà la totalitat de la despesa acadèmica
d’un estudiant durant els dos cursos del Batxillerat.

• Beques per a estudiants d’ESO: La FEIC promou un conjunt de beques (amb
cobertura total o parcial del cost d’escolarització) als estudiants que, venint de fora
l’EIC, vulguin cursar-hi els seus estudis i per als qui la condició econòmica pugui ser,
a priori, un limitant. Els candidats/tes que ho vulguin poden ser d’arreu i han de
presentar la seva candidatura i petició a la FEIC abans del final de juliol de cada curs.

La FEIC treballa també per ajudar els alumnes de l’escola amb altres beques i pre-
mis:

• Beca a l’excel·lència Sr. Joan Gumà: La beca és anual i s’atorga al “millor alumne”
de l’escola en el darrer curs, per cobrir l’escolarització del pròxim.

• Premis Sòcrates Educa:
-  Premis Sòcrates Educa per a un alumne en l’àmbit científic, tecnològic o
matemàtic: Els estudiants participants són alumnes d’ESO i 1r de BAT/IB de l’EIC
que presenten una candidatura elaborada, amb un recull de feina i resultats que és
avaluat pel professorat i juntament amb el seu expedient acadèmic.

-  Premis Sòcrates Educa per l’excel·lència docent (un centrat en l’àmbit científic,
tecnològic o matemàtic i  un centrat en la pràctica docent en general): Aquests pre-
mis, de tipus anual, pretenen promoure i reconèixer l’excel·lència de l’activitat
docent en l’àmbit escolar incidint en la innovació educativa, el desenvolupament del
projecte Sòcrates Educa i l’aplicació dels 4 pilars de l’escola: internacionalitat, ús
adequat de les tecnologies, sostenibilitat i servei a la comunitat.

• Borsa d’ajuts FEIC: La Fundació treballa tot l’any per aconseguir fons i els assigna
mitjançant l’aprovació del Patronat quan hi ha un cas justificat i convenient, sempre de
forma anònima i confidencial. Una font important d’ingressos per a aquests ajuts són
les donacions de privats, empreses i institucions, però també la col·lecta que es fa en el
sopar benèfic de la Nit del Mecenatge FEIC, que cada curs se celebra a les instal·lacions
de l’EIC i aplega a la comunitat educativa en general i convidats especials per a l’ocasió.
Enguany tindrà lloc el proper divendres 15 de juny. Us podeu apuntar a: http://even-
tos.symposium.events/21780/detail/6a-nit-del-mecenatge.html.

Les places per al proper curs 2018/2019 estan a punt de tancar-se. Tots els interessats,
ja sigui com a donant o com a candidat/alumne, poden demanar informació adreçant-
se a l’Administració de l’EIC o via e-mail a l’adreça info@escolainternacional.org.

Beques i ajuts de l’Escola Internacional del Camp
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La Guàrdia Civil de
Tarragona va desarticu-
lar una organització cri-
minal dedicada al tràfic
de drogues a l'Ebre. En
un operatiu, amb regis-
tres i escorcolls a domici-
lis de quatre poblacions
del Baix Ebre i el
Montsià, es van detenir
nou persones i es van
intervenir 4.000 pastilles
d'èxtasis, 654 grams de
metamfetamina, 742
grams de cocaïna, 410
grams d'haixix i 4,3 qui-
los de marihuana. També
es va interceptar una
arma de fogueig, 14.500
euros en efectiu i diver-
sos dispositius electrò-
nics i eines per a la distri-
bució de drogues. La
droga l'adulteraven i la
venien en diversos punts
de Tortosa, Amposta,
Deltebre, l'Ampolla,
Roquetes, Campredó i la
Ràpita. Els detinguts són
9 homes, d'entre 21 i 55
anys i nacionalitat
espanyola. 5 van ser
posats en llibertat i la
resta va passar a disposi-
ció judicial. Dos van
ingressar a presó.

Més notícies

L’Ajuntament d’Am-
posta i Pimec, la patro-
nal de la petita i mitjana
empresa de Catalunya,
han unit esforços amb
uns objectius molt clars:
dinamitzar els dos polí-
gons industrials de la
ciutat, recuperant les
associacions de propie-
taris i empresaris, i do-
nar suport a les empre-
ses del municipi. Són els
acords inclosos dins del
conveni de col·labora-
ció que han signat
ambdós ens i que in-
clou una aportació de 10.000 euros
per part de l’Ajuntament a la patronal.
"Aquests 10.000 euros es destinaran,
fonamentalment, a la dinamització
dels dos polígons de la ciutat: l’Oriola i
Tosses", explica l’alcalde Adam Tomàs,
tot afegint que "hi ha una persona de
referència a la patronal que està con-
tactant amb tots els empresaris dels
dos polígons per detectar les necessi-
tats que tenen". "Un cop fet tot

aquest treball, ens traslladaran aques-
tes demandes i nosaltres, com a admi-
nistració, li donarem resposta", afe-
geix l’alcalde. Altres aspectes que
inclou el conveni són el Programa de
suport a l’empresa familiar dirigit a as-
segurar la continuïtat de l’empresa fa-
miliar del territori, que inclogui jornada
formativa a les empreses i al personal
tècnic de l’Ajuntament per ajudar-los a
detectar situacions de necessitat.

Amposta i Pimec es comprometen
per la dinamització dels polígons 

Conveni entre el consistori i la patronal catalana de la petita i mitjana empresa
AMPOSTA

La pressió policial sobre
la venda al detall de dro-
gues a Amposta, amb
28 escorcolls i 36 detin-
guts durant l'últim any,
ha permès frenar l'acti-
vitat a la ciutat i des-
plaçar-la cap a municipis
veïns. Així ho constata la
policia local d'Amposta,
les investigacions de la
qual han permès desple-
gar, juntament amb els
Mossos i cossos policials
estatals, un total de vuit
operacions en els últims
mesos. La lluita contra el
tràfic de drogues als carrers de la ciutat, especialment
focalitzada als barris del Grau i les Quintanes, ha
estat la gran prioritat que el govern municipal va tras-
lladar a l'inspector en cap del cos, Josep Massana, des
que va assumir el càrrec fa tretze mesos. Amb volun-
tat d'erradicar aquestes pràctiques, però conscient
que difícilment aconseguirà plenament aquest objec-
tiu, Massana fa un balanç positiu de la intensificació
de l'acció policial coordinada: assegura que la dotze-
na de punts de venda habituals registrats temps enre-
re s'ha reduït a menys de la meitat i els consumidors
habituals tenen ara més difícil adquirir estupefaents.
Nota i foto: ACN. 

Inspector en cap de la policia local
d’Amposta, Josep Massana.

28 escorcolls i 36
detinguts frenen la venda
al detall de drogues
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EN UN MINUT

*LA PRESIDENTA DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE, Sandra
Zaragoza, acompanyada
pel president de Baix
Ebre Innova, Josep
Antoni Navarro, ha
inaugurat aquest
dimarts el cicle de semi-
naris de màrqueting
digital i eines d’internet,
que organitza el projec-
te Baix Ebre Avant per
fomentar entre les
empreses la creació
d’una estratègia empre-
sarial online.

*ELS MUSCLOS DEL
DELTA DE L’EBRE es
promocionen als mer-
cats barcelonins coinci-
dint amb les celebra-
cions de Sant Joan i Sant
Pere. Per setè any con-
secutiu, la campanya
‘Revetlles d’Estiu amb
Musclos i Cava’, que té
lloc a set mercats de la
capital, repartirà 9.000
racions.

*SANDRA ZARAGOZA
(PDECAT), alcaldessa de
Camarles, ha estat esco-
llida candidata per a les
eleccions municipals del
2019 per unanimitat. 

*L’AMETLLA DE MAR:
èxit de participació en la
24a Diada dels Fideus
Rossejats. Els entorns de
la Confraria de
Pescadors van omplir-se
de visitants. La música i
les activitats nàutiques
van arrodonir aquesta
festa gastronòmica.
El sol va acabar impo-
sant-se, aquest diumen-
ge al migdia, al port
pesquer. Això va fer que
s’aconseguissin repartir
fins a 2.000 degusta-
cions de fideus rossejats,
i unes 400 tapes de seitó
fregit. Tot plegat, mari-
dat amb els diferents
vins de la DO Terra Alta
i amb la música del can-
tautor Miquel del Roig i
de la Xaranga Suquet
Calero. Els sis premis,
valorats amb 150 euros,
se’ls van emportar
l’Esperança Brull, Jordi
Llaó, Josep Argentó,
Roger Sales, Ruben Llaó
i Vera Stryzhak. Amb la
Diada dels Fideus
Rossejats es posava el
punt final a les Jornades
Gastronòmiques.

Més notícies

Les Festes de l’Arròs
tornen al municipi de
Deltebre i la Finca de
Bombita, de domini
públic, serà novament
la ubicació escollida
per a la seva celebra-
ció. Unes festes que
mantenen la seva
essència però que
enguany presenten
novetats com, per
exemple, el concert
que Quico el Cèlio, el
Noi i el Mut de
Ferreries realitzaran
demà dissabte a la nit.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “les Festes de l’Arròs
ens permeten mostrar l’essència del nostre municipi en el marc d’un
entorn natural incomparable”. De fet, Soler ha afegit que “la reformu-
lació de les festes de l’arròs que vam realitzar des de l’actual govern
municipal ens ha permès convertir aquesta festa en un esdeveniment
de referència que ens ajuda a projectar la nostra marca turística i donar
a conèixer el bo i millor del territori”. Enguany, serà el nou conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet,
qui donarà la benvinguda als plantadors el diumenge pel matí. En ante-
riors edicions, també hi havien participat el conseller Josep Rull i el con-
seller Santi Vila, els quals es van endinsar dins del camp d’arròs per
aprendre a plantar i a segar, respectivament.
Igual que l’any anterior, els alumnes de sisè de primària dels diferents
col·legis del municipi també tindran l’oportunitat de conèixer les arts
tradicionals dels plantadors i dels treballs agrícoles. En aquest cas, serà
avui divendres 15 de juny quan visitaran la Finca de Bombita per cop-
sar, de primera mà, les vivències i tradicions dels treballs de l’arròs.

Festes de l’Arròs de Deltebre, a la
Finca de Bombita
Aquest cap de setmana

En una assemblea celebrada per la secció local d’Esquerra
Republicana de l’Ametlla de Mar aquest dimarts per la nit, Jordi
Gaseni ha estat proclamat candidat a les eleccions municipals de
2019. L’assemblea, a la que va assistir un important nombre de
membres de la secció local, va decidir, per aclamació, aprovar la
candidatura presentada per Gaseni. L’equip que encapçalarà Jordi
Gaseni a les properes eleccions ho farà amb l’aval “de la gran
feina realitzada al capdavant de l’ajuntament durant aquests
anys”. En el parlament de presentació de la candidatura Gaseni ha
destacat i agraït la dedicació dels actuals regidors republicans i la
feina de la secció local. L’alcaldable s’ha mostrat il·lusionat “de
poder consolidar els projectes iniciats en el present mandat i afron-
tar els reptes de futur que s’obren a nivell local i nacional”.

Per a les eleccions municipals de 2019

Jordi Gaseni, reelegit candidat 
a l’alcaldia de l’Ametlla de Mar

L'Obra Social “La Caixa” ha renovat l'aportació de 20.000 euros
per finançar enguany el 50 per cent del projecte Tiquet Fresc,
una iniciativa que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre amb
l'objectiu d'atendre les necessitats bàsiques d’alimentació de la
població més desfavorida de la comarca. La presidenta del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza i el director
territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han signat
a l'ajuntament de Camarles el conveni que regula aquesta
col·laboració econòmica entre ambdues institucions. La presi-
denta comarcal ha agraït la col·laboració de la Fundació Bancària
'la Caixa' en aquesta iniciativa solidària i ha remarcat que gràcies
a la implicació de l’Obra Social “la Caixa” aquests ajuts poden
arribar a un major nombre de famílies del Baix Ebre. Al 2017 va
beneficiar-ne 429 del Baix Ebre, 20 més que al 2016.

L’Obra Social ‘la Caixa’ aporta 
20.000 euros al projecte de Tiquet Fresc

Del Consell Comarcal del Baix Ebre

8 projectes 

Els fons europeus FEDER finançaran la meitat de la inversió
necessària per impulsar vuit projectes per afavorir la innovació
i la creació d'ocupació en el marc de la nova Reserva de la
Biosfera de les Terres de l'Ebre. En total, l'anomenat Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) represen-
tarà una inversió global de 2,23 milions d'euros i la seva exe-
cució serà coordinada pel Consell comarcal del Baix Ebre. En-
tre els projectes seleccionats figuren la creació d'un 'fab lab'
–acrònim de laboratori de fabricació en anglès- a l'edifici del
Sindicat d'Amposta que s'integrarà a la xarxa del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), amb més de 500.000 eu-
ros en total, o la creació de dues plataformes generadores de
competitivitat en el sector de l'hàbitat que impulsa el Centre
de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya,
amb una xifra similar a l'anterior. De les dotze propostes ini-
cials al territori –una es va retirar i tres no van complir els re-
quisits-, tres quartes parts acabaran aconseguint el finança-
ment europeu per concretar-se en l'horitzó de l'any 2020. 

De les Terres de l'Ebre, per 2,2 MEUR

Impuls de la innovació a la
Reserva de la Biosfera
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*MÓRA D’EBRE: el
dia 11 de juny de
2018 va tindre lloc al
Centre Cívic una reu-
nió per a informar de
l’inici d’una campanya
per a repartir conteni-
dors de 60 litres de
capacitat a restau-
rants de la població,
els dos col·legis, l’ins-
titut i la residència
Natzaret. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és
facilitar el trasllat de
la fracció orgànica des
dels llocs on es gene-
ren els residus fins als
contenidors situats al
carrer. Amb aquesta
proposta de la
Regidoria de Medi
Ambient es vol poten-
ciar la recollida selec-
tiva de residus en
l’àmbit dels grans pro-
ductors de residus de
la població.

*LA CENTRAL
NUCLEAR D'ASCÓ
torna a operar al
100% un cop repara-
da l'avaria a la turbo-
bomba d'aigua. La
fuita havia obligat a
aturar la reconnexió a
la xarxa del grup II de
la instal·lació.

*MASDENVERGE aco-
llirà el proper 30 de
juny la 1a Trobada de
joves del Montsià .
Una jornada on hi
hauran xerrades, acti-
vitats, dj's i un con-
cert; tot dedicat als
joves de la comarca.

*SANT JAUME D’EN-
VEJA celebra, aquest
mes de juny, el 40è
aniversari de la Festa
de la Segregació. 

Més 
Notícies

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà,
acompanyada de l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, i del
gerent del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Jordi Borràs,
inauguren avui divendres 15 de juny, a les 11 h, la rampa de
connectivitat ecològica més gran de Catalunya que es troba
a l’assut d’Ascó. A l’acte també hi assistiran representants dels
diferents socis del projecte LIFE MigratoEbre, en el marc del
qual s’ha construït la rampa. A la imatge, l’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda. 

Inauguració de la rampa per a peixos 
més gran de Catalunya, a Ascó

Un grup de persones
van arrencar la pan-
carta ‘Llibertat Presos
Polítics’ de la façana
de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar.
L’acció, publicada a
les xarxes socials, va
passar dissabte a la
nit. L’alcalde, Jordi
Gaseni, ha condem-
nat els fets i ha asse-
gurat que, mentre hi
hagi gent innocent a
la presó, l’Ametlla de
Mar seguirà exigint la seva llibertat.
Segons la Cala Ràdio, en un vídeo pen-
jat a la pàgina de Facebook ‘Brigada
Penedes’, relacionada amb el movi-
ment de Tabàrnia, es pot veure com
dues persones, aparentment defenso-
res de la unitat d’Espanya, despengen
la pancarta que reclama la llibertat dels
presos independentistes, a
l’Ajuntament de la Cala, utilitzant unes
tisores telescòpiques.
La publicació, que es va viralitzar per
les xarxes, va despertar la indignació
de moltes caleres i caleros. Davant d’a-

quests fets, l’alcalde Jordi Gaseni ha
lamentat l’atac produït a l’Ajuntament
dissabte a la nit i ha afirmat que el
municipi seguirà «exigint» la llibertat
dels presos polítics i que «ningú callarà
la nostra veu». No és la primera vega-
da que l’edifici consistorial de l’Ametlla
de Mar pateix un atac d’aquestes
característiques, ja que fa unes setma-
nes van aparèixer diverses pintades.
També s’han registrat alguns actes
contra símbols independentistes o que
reclamen la llibertat dels presos polítics,
en els darrers dies.

Arrenquen la pancarta 
‘Llibertat Presos Polítics’

De l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

El diputat republicà Jordi Salvador ha estat molt crític
amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) durant la
votació de la ponència que recull les activitats realitzades
durant l’any 2016, i que s’ha debatut a la Comissió
d’Energia del Congrés. Salvador s’ha mostrat ‘molt dece-
but pel tracte que dóna a les Terres de l’Ebre el Consell
de Seguretat Nuclear’. Salvador ha recordat  que a pro-
posta seva el president del Consell de Seguretat Nuclear
va visitar la zona nuclear d’Ascó per conèixer de primera
mà les deficiències i mancances de mitjans i infraestruc-
tures a l’hora de poder aplicar el Pla d’Emergència
Nuclear de Tarragona (PENTA). Salvador ha criticat que
‘després de més d’un any de la visita del president, d’ad-
quirir el compromís de fer alguna acció al respecte, i d’a-
provar-se el Dictamen de la ponència del CSN que incor-
porava a proposta d’Esquerra les actuacions a fer, no s’ha
donat cap resposta, ni s’ha fet res de res. Les resolucions
d’Esquerra incorporades a la ponència que no s’han exe-
cutat demanaven implementar les actuacions necessàries
per garantir i assegurar una cobertura de telefonia mòbil
i senyal de Wi-Fi òptima als municipis ubicats a 10 quilò-
metres de les centrals nuclears i també als nuclis de
població situats en un radi de 20 quilòmetres. D’altra
banda, es demanava executar les inversions necessàries a
la línia ferroviària R-15 per portar a terme de manera efi-
caç les funcions de concentració i evacuació de la pobla-
ció en cas d’emergència. La tercera resolució instava a
establir una nova subzona IIA amb els municipis situats
entre 10 i 20 quilòmetres de les centrals nuclears, facili-
tant-los els mateixos mecanismes de protecció que ja
tenen a la seva disposició els municipis de la zona I.

Crítiques al tracte que “el
Consell de Seguretat Nuclear
dóna a les Terres de l’Ebre”

La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb el
Consell Comarcal de la Terra Alta, ha impulsat un
any més el Pla d'Ocupació en aquesta comarca,
amb l'objectiu d'afavorir la inserció al mercat labo-
ral de persones en situació d'atur i, alhora, de con-
dicionar entorns naturals, tenint en compte les
necessitats dels municipis. Els integrants del Pla
d'Ocupació Comarcal, que està en marxa des de fa
un mes, estan treballant en la neteja i millora d'es-
pais mediambientals i àrees de lleure i la neteja
d'accessos als municipis. Arnes, Bot, Batea, la
Fatarella, Horta, el Pinell, Gandesa, Caseres,
Corbera, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte i
Vilalba són els municipis d'actuació. Un grup de 5
persones (4 peons i un responsable), que es troba-
ven en situació d'atur, són les encarregades de dur
a terme les actuacions, durant un període de 6
mesos com a mínim.

Pla d’ocupació per millorar
entorns naturals de 

12 municipis de la Terra Alta

FONT: BRIGADA PENEDES (FACEBOOK)
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MÉS NOTÍCIES

La setmana passada
van començar les obres
de remodelació de la
Plaça Pare Cirera de la
Raval de Cristo.
Aquesta actuació rei-
vindicada fa anys pels
veïns de la Ravaleta,
s'inicia finalment des-
prés de diversos entre-
bancs motivats pels
canvis polítics en les
normatives de contrac-
tació i licitació de les
obres. La remodelació
de la plaça s'ha con-
sensuat segons explica
el regidor d'Obres
Públiques, Serveis i
Béns de l'Ajuntament
de Roquetes, Paco
Cabanes, després de
moltes reunions amb
els veïns per tal de
decidir el tipus d'espai
públic a construir.

Roquetes

Aquest dimarts ha tingut lloc la presa de possessió del nou equip de
direcció, nomenat per la rectora Maria José Figueras. L’acte ha tingut
lloc a la sala de juntes del Rectorat. Figueras, escollida rectora en les
eleccions del passat 15 de maig, dirigirà juntament amb el seu equip
la Universitat Rovira i Virgili en els propers quatre anys.
D’altra banda, informar que el curs acadèmic 2017-2018 ha acabat i
avui divendres, a les 19:30 hores, tindrà lloc l’acte de graduació als
exteriors del campus Terres de l’Ebre de la URV. En total s’han graduat
137 estudiants en els graus d’Administració i Gestió d’Empreses
(ADE), Educació Infantil, Educació Primària i Infermeria. En l’acte hi
estarà present un representant de cadascuna de les facultats implica-
des, el nou director del campus ebrenc, Jordi Sardà; i l’alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé.

La regidoria de
Turisme de
l’Ajuntament de
l’Aldea han fet
una valoració de
la Plantada i el
Maridatge que
va tenir lloc el
cap de setmana
passat, a la finca
de Ravanals
amb la tradicio-
nal Plantada de
l’arròs i la tarda
amb el
Maridatge de
sensacions de vi,
tapes i música.
Míriam Ferrando regidoria de Turisme: “el passat 9 de juny va ser
un gran dia per al nostre poble, tradicions, gastronomia, pagesia,
balls i música tradicionals... gran èxit de participació i implicació
de totes les entitats, públiques i privades implicades. Destacar que
enguany comptàvem amb la novetat de la degustació d’arrossos
a l’Ermita, i estem molt contents de l’acceptació que va tenir.
També agrair a la llar d’infants el concurs de cuina que ens van
preparar, els nens s’ho van passar d’allò més bé. I finalment gran
èxit del maridatge, una confluència perfecte de les millors tapes,
un vi espectacular, i una banda la Stromboli Jazz Band insupera-
ble; rècord d’assistents, 220 persones, i un gran ambient a més
d’una gran festa posterior amb Tito Cervera al capdavant. Em
quedo amb les paraules de l’empresa Vi Origen quan diuen que
el maridatge de l’Aldea és probablement el maridatge més gran
de les Terres de l’Ebre”.

El nou equip de govern 
de la URV pren possessió

Èxit de la Festa de la Plantada i
el Maridatge

La dirigirà els propers quatre anys
A l’Aldea

El deute de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
baixa de 47 a 44 milions d’euros

El deute municipal baixa de 47 ME a 44 en tres anys. Un
deute que podria baixar prop dels 30 si s’aconsegueix retor-
nar al primer contracte amb Aqualia i una negociació del
crèdit de la residència. Així ho va exposar l’equip de govern
en la reunió informativa celebrada divendres. Segons la
Cala Ràdio, tot i els impagaments a diversos proveïdors, les
diferents sentències judicials i els interessos de demora d’al-
guns crèdits arrossegats per la gestió de l’anterior equip de
govern, l’actual ha aconseguit baixar en 3 milions el deute
municipal durant els tres anys de gestió. L’alcalde Jordi
Gaseni lamenta que tots aquests diners no s’hagin pogut
destinar a fer noves actuacions. Tot plegat es va explicar en
la tercera reunió informativa, oberta als veïns i veïnes de l’Ametlla de Mar, que va
tenir lloc el passat divendres a la Sala de la Societat. A més d’exposar els temes més
destacats de futur, també es va fer un repàs a les actuacions realitzades des de cadas-
cuna de les regidories, en un acte de transparència de cara al ciutadà.

Un centenar de famílies es beneficien
de la primera tongada d’ajuts 
als tributs locals, a Deltebre

L’Ajuntament de Deltebre “segueix consolidant la seva aposta per les polítiques
socials i per ajudar a les persones més desafavorides”. En aquest sentit, en la darre-
ra Junta de Govern Local s’ha aprovat la primera tongada dels ajuts als tributs
locals els quals beneficiaran a 99 famílies del municipi. En total, la quantitat econò-
mica concedida ascendeix a 20.334,48€. L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que
“som el primer govern municipal de Deltebre que crea uns ajuts destinats a les per-
sones amb menys recursos”. 
De fet, l’alcalde ha recordat que “des de l’arribada al govern municipal hem incre-
mentat la partida en polítiques socials en un 130%, hem creat noves ajudes i hem
dotat al municipi de més i millors equipaments socials”.
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EN UN MINUT

*LA RÀPITA posa a la
platja i al Parc de Garbí
tots els ingredients per
viure la revetlla màgica
de Sant Joan.
L’Ajuntament rapitenc
ha preparat tota una
programació, en
col·laboració amb la
colla de diables
Diabmonis, per fer de la
Revetlla de Sant Joan
una festa molt especial.

*LA JUNTA DE
GOVERN d’Ulldecona
va aprovar inicialment el
projecte de construcció
del “Clavegueram-nou
col·lector al Barri Castell
amb la connexió a
l’EDAR del Molí de
l’Om”. L’import d’exe-
cució per contracta és
de 39.658 euros. 

*DISSABTE es va pre-
sentar públicament el
Nucli de suport de la
CUP de la Ràpita. De
moment no van desvet-
llar si presentaran candi-
datura a les municipals.

Més 
notícies

Un miler de persones van gaudir dissabte de l’ampli ventall d’acti-
vitats que es van concentrar entorn al port de Marina Sant Carles de
la Ràpita en motiu de la desena edició de la Festa del Mar organitzada
per l’Estació Nàutica, la Marina Sant Carles i l’Ajuntament de la Ràpi-
ta, amb la col·laboració de nombroses entitats, empreses i col·lectius
del poble. Les activitats nàutiques van ser la base d’un esdeveniment
que va comptar també amb concerts, tallers infantils, mostra de co-
merç, fira d’ocasió i degustacions gastronòmiques, entre altres.
De fet, amb la Festa del Mar es va donar per conclosa la primera

part de la campanya Temporada Alta, que precisament promociona
turísticament el municipi també en temporada baixa, per donar pas a
la campanya estiuenca. El 3 de novembre s’encetarà la segona part de
la campanya TA per promocionar totes les activitats de tardor i d’hi-
vern a la població.

En la darrera sessió
plenària, la Regidoria
d'Hisenda va donar
compte de la liquidació
de l'exercici 2017 a par-
tir dels informes
d'Intervenció correspo-
nents. La diferència
entre els ingressos liqui-
dats i les despeses  efec-
tuades pel consistori en
el passat exercici va
donar un resultat posi-
tiu de poc més d'1,5
milions d'euros que,
després d'aplicar les
correccions pertinents,
va permetre de tancar l'exercici amb un superàvit de 903.324
euros. Així mateix, es va determinar que el romanent de tresoreria
disponible al tancament de l'exercici 2017 va ser de 3.588.784,29
euros, un 90% superior al del tancament de l'exercici anterior.
També es va donar compte del compliment dels objectius d'esta-
bilitat pressupostària i de la regla de la despesa, que es van assolir
de manera folgada. D'altra banda, el nivell d'endeutament a final
de l'any passat va quedar fixat en un 27,30%, molt per davall
dels límits fixats per la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera. “Aquesta estabilitat de l'economia municipal és
una eina clau per a la gestió pública. Mantenir un nivell d'endeu-
tament tan controlat ens permet emprendre projectes com el del
nou Auditori Municipal amb més tranquil·litat", conclou el regi-
dor d'Hisenda, Jordi Monfort.

Un miler de persones gaudeixen de la
desena edició de la Festa del Mar

Alcanar tanca l'exercici 2017 amb un
superàvit de 903.324 euros

A la Ràpita, dissabte passat
Així es va informar en la darrera sessió plenària

25 anys de l’Agrupació 
Musical l’Emburgada

Concert de Bandes, avui divendres, al Perelló

L'Agrupació Musical l'Emburgada celebrarà avui diven-
dres un Concert de Bandes,a les 22 hores, al pavelló
poliesportiu d'El Perelló. Es tracta d'un dels molts actes
que hi ha programats per commemorar el 25é aniversari
de l'Agrupació Musical l'Emburgada. “Avui ens acom-
panyarà l'Agrupació Musical Cananeva d'Alcanar, sota la
direcció de Rafael Avila. A més, en aquest acte tindrem
l'honor de presentar, el nostre nou director, en Joan
Carles Julio”.

Marc March substitueix Josep Casadó 
com a secretari general de CCOO

Marc March substitueix com a secretari general de CCOO a les Terres de
l'Ebre Josep Casadó, que ha ocupat el càrrec durant catorze anys. La quarta
Conferència del sindicat, amb la presència del secretari general de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco, ha donat el vistiplau al relleu, després d'aprovar
també l'informe de gestió del secretari general sortint. El nou líder sindical
ebrenc, que ha agraït a Casadó la seva dedicació i ha lloat el seu bagatge,
s'ha compromès a treballar per aturar el problema "endèmic" que suposa la
"pèrdua de capital humà" al territori, un gran nombre de joves "preparats"
que es veuen obligats constantment a marxar fora per treballar davant la
manca d'oportunitats laborals al territori. March, procedent del món de l'e-
ducació, és també president de l'entitat Amics i Amigues de l'Ebre i va
encapçalar una candidatura independent vinculada a ERC –Unitat Planera- a
les eleccions del passat 2011 al seu poble, Santa Bàrbara (Montsià).

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.

Present i futur: nova modalitat de caça, el Garbell

Tal com s’anunciava la setmana passada,
aquest dissabte 9 de juny va tenir lloc a
Masdenverge una Xerrada sobre el pre-
sent i el futur de la caça del tord, en la
que es van donar a conèixer els resultats
dels estudis realitzats per l’Institut
Tecnològic Forestal de Catalunya la pas-
sada tardor en quatre barraques, dos a
Alcanar i dos més dins el terme munici-
pal d’Ulldecona, sobre la nova modalitat
de caça del tord anomenada garbell. En
poc més d’un any i mig l’associació
Amics del Tord de les Terres de l’Ebre ha
ideat aquesta nova modalitat de caça i
ha efectuat tot un seguit de passos

encaminats a una possible regulació del
Garbell. En aquesta curta franja de
temps l’associació s’ha entrevistat en
l’administració catalana com també en la
europea amb la finalitat demostrar que
aquesta modalitat és selectiva i no mas-
siva tal com demanen les directrius euro-
pees, eliminant la utilització del vesc,
substància prohibida al codi penal. 
Els resultats allí presentats van ser més
que satisfactoris i tornaven a il·lusionar
al centenar d’aficionats presents en l’ac-
te, els quals han vist com en els últims
anys les esperances per tornar a caçar
s’anaven diluint poc a poc. Des de l’as-

sociació Amics del Tord, es va ficar en
valor la voluntat de tenir present a tots
els agents implicats en aquest procés de
regulació, com ara l’administració, asso-
ciacions ecologistes,
agràries i el cos d’agents
rurals amb la intenció que
tothom es senti còmode
amb aquesta nova moda-
litat de caça del tord.
D’aquesta forma l’asso-
ciació Amics del Tord
durà a terme aquestes
pròximes setmanes un
seguit de reunions amb

tots els agents i entitats implicades per
acabar de valorar la necessitat de fer un
segon estudi o emprendre accions més
culminants.
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Continuen les diferents Festes de l'Arròs
a les Terres de l'Ebre

Com és habitual al mes de juny, diferents
municipis de les Terres de l'Ebre celebren la festa
tradicional de la planta de l'arròs. Una activitat
molt vinculada al territori i que, cada vegada
més, obté molt bona acollida i participació. Les
festes de la plantada enceten tot un cicle
d'activitats dedicades exclusivament al cultiu
d'aquest cereal, que culminen amb les festes de
la sega, les quals se celebren al setembre.
Enguany, els diferents municipis que
commemoren aquesta tradició són: l'Aldea,
l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja, Deltebre,
Amposta i, com a novetat, també s'hi suma Sant
Carles de la Ràpita.

Amb la posada en marxa de l'Aula d'Educació
Ambiental de la Fundació Plegadis, la qual es
troba ubicada als camps d'arròs de La Ràpita, es
possibilita la celebració de les Festes de l'Arròs al
municipi rapitenc. Concretament, aquesta
primera Festa de l'Arròs organitzada per la
Fundació Plegadis, que tindrà lloc el dissabte 23
de juny, arriba amb moltes novetats i
peculiaritats, tals com activitats amb ocells,
alliberament de tortugues i disfresses d'època.

LA RÀPITA CELEBRA LA PRIMERA FESTA DE L’ARRÒS A LA FUNDACIÓ PLEGADIS
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Una nova setmana i més queixes d’un equip que tenia un
jugador fitxat i que, fins i tot s’havia publicat, i un altre
l’ha acabat incorporant. La setmana passada vaig fer una
reflexió al respecte i era en clau general, no anava per
ningú en concret. Ho dic perquè sembla ser que va
molestar. Però el missatge era per a molts. 
De totes formes, avui, vull destacar la Sala Esgrima
d’Amposta, campiona d’Espanya, per la bona feina i per
uns èxits que són per a tot l’esport ebrenc, com els que
obtenen altres esportistes. Així també cal remarcar la tra-
jectòria de la jove jugadora de Roquetes, campiona
d’Espanya, amb la selecció catalana femenina sub-16.
Ella és Emma Martin Queralt. 
És setmana de reconeixements com els que es van fer a
la Nit dels Campions. En aquesta línia, també m’agrada-
ria subratllar el programa Minut 91, de Canal Terres de
l’Ebre. Segona temporada les nits dels diumenges en
directe. Agrair el treball de Quique i de Dani, que han
format l’equip, la confiança dels patrocinadors i de tots
els que, malgrat l’horari de diumenge, gairebé de mati-
nada, allí heu estat quan se us ha demanat. També feli-
citar als companys d’Imagina Ràdio per la Gala del pro-
grama Tots els Gols. Entre tots fem possible ser capda-
vanters en aquest aspecte. 

Michel 

Minut 91, a Canal TE

Vaig dir, abans de començar la temporada, que Valls i
Tortosa podrien baixar i així ha estat. Vaig dir que el
segon classificat de la Segona catalana, aquest any no
pujaria i així ha estat. Li ha tocat a l'Amposta. Sento
haver encertat però crec que és el millor per a Tortosa i
Amposta: jugar a Segona. Desfeta total a la 1a catalana
en la que la mitjana és de cinc equips de la província en
les últimes 7 temporades. La propera sols dos: Rapitenca
i Cambrils Unió. I la bona notícia és que la temporada
vinent no han d’haver tantes compensacions com
enguany, que n’han hagut 3 amb 7 descensos. Per a mi
és una gran notícia que el Tortosa hagi baixat i així
començarà de zero i l’Amposta, que tenia el somni d'as-
cendir, podrà iniciar una nova etapa a Segona. Penso
que amb el mateix pressupost, a Primera, tenia un 80%
de possibilitats de baixar. I ara seguirà a Segona amb
menys despeses i més ingressos en haver-hi més derbis.
Quatre equips apunten a ser capdavanters a Segona:
Valls, Vila-seca, Tortosa, Amposta. Tots quatre posaran a
prova de bomba una categoria que serà molt dura. Si en
la passada, Cambrils Unió i Amposta tenien tots els
números per ser els primers i així ha estat, per la propera
el ventall és més gran i sempre hi ha equips a considerar
com el Gandesa, Ulldecona, La Sénia, Riudoms,
Ampolla...Han baixat Batea, Catalònia i la Cava però el
futbol ebrenc recupera a tres equips en aquesta catego-
ria: Tortosa, Ampolla i Móra la nova, units a un Amposta
que en no pujar donarà més emoció.   Categoria de molt
calibre, amb la força dels que pugen.

L’opinió de Joaquin Celma. 

La Segona catalana 
serà una bomba

German Inglés, nou tècnic del Tortosa, està treballant intensament, juntament
amb Nacho Pérez, director esportiu, per construir l’equip. German explica que
“estem confiats de que aconseguirem fer un equip competitiu, i en aquesta línia
estem treballant i estic segur que així serà”. El Tortosa no vol fer oficials els juga-
dors compromesos, ni tampoc amb els que s’està parlant. Per tant, informarem de
possibles incorporacions de Carlos Panisello, Sergi Escoda i Jordi Tomàs (Catalò-
nia), Vilarroya (Batea) i De la Torre (Alcanar). Interés i negociacions poden existir
amb jugadors com els tarragonins Uri Benito i Cristian (Rapitenca), el rapitenc Ser-
gi José (Onda) o Sergi Bel (R Bítem). També podria ser un objectiu el central Do-
minguez (Vilaseca). Però els jugadors tenen altres propostes que estan estudiant.
Isaac Casanova, que podia interessar, segueix a l’Amposta o el masdenvergenc
Cristian Arasa, amb qui també s’havia parlat, finalment va a l’Ulldecona. Selu i
Dani Bel podrien ser els jugadors renovats. Cal pensar que l’assemblea es farà més
endavant una vegada, a nivell directiu i esportiu, tot estigui més lligat.  

German: “farem un equip competitiu”
L’Ampolla ja va anunciar

que no podia jugar diumenge
a migdia com estava prevista
al Catllar, en la Copa. Va faci-
litar altres opcions i es va par-
lar de poder jugar en dilluns.
No obstant, l’horari del partit
no es va modificar i l’Ampolla
no va poder presentar-se, una
vegada ja va anunciar que no
ho podia fer. Per tant, després
d’haver eliminat al Cambrils
Unió, fins aquí arriba la parti-
cipació en el torneig.

Copa Catalana

Tortosa ha acollit la Nit
de Campions 2018 de la
delegació de l’FCF a les Te-
rres de l’Ebre. En el Centre
Cívic de Ferreries s’han
reunit 250 persones, les
quals han pogut gaudir de
l’entrega de premis als
campions i campiones de
lliga 2017-2018, i també
dels guardons especials
que s’han atorgat a dife-
rents persones i entitats.
A les Terres de l’Ebre s’-

ha fet un homenatge als
presidents que aquesta
temporada han deixat el
càrrec. Per aquest motiu, la
Federació Catalana de Fut-
bol els ha fet un reconeixe-
ment per agrair la seva tas-
ca al capdavant del seu
club i per la seva contribu-
ció a fer un millor futbol

català. Els ex presidents
homenatjats han estat els
següents: José Lorenzo
Diego (Gandesa), Marc
Parra (Móra la Nova), Mi-
quel Pérez (Ascó), Josep
Garcia (Ebre Escola), Artu-
ro Llorca (Tortosa) i Ramon
Muñoz (Rapitenca).
A més, també s’ha fet un

homenatge especial a Rei-
naldo Rocha de Cruz, el ju-
gador en actiu més veterà
de les Terres de l’Ebre. I és
que, amb 49 anys, Rocha
en porta 28 jugant a fut-
bol. 
El premi fair play ha re-

caigut en mans de l’equip
Benjamí de Primera Divi-
sió, Grup 15, de l’Olímpic
Mora d’Ebre ‘B’ pel seu sa-
crifici, constància i per sa-
ber mantenir el cap ben alt

tot i les dures derrotes que
han patit. Es tracta d’un
equip, entrenat pel veterà
Xavi Solé, que ha lluitat, ha

gaudit i ha après de les ad-
versitats.
Nota: FCF. 
Foto: Núria Piñol. 

Nit dels Campions a les Terres de l’Ebre

13ENA EDICIÓ

Premis a Campions i Campiones de lliga i lliurament de guardons especials

L'Amposta va perdre en el partit de tornada de la pro-
moció d'ascens a Primera, disputat a Tona (3-0). El 0-2 de
l'anada deixava l'eliminatòria molt decantada pels oso-
nencs. No obstant, l'Amposta va començar bé, pressio-
nant dalt i arriscant, tenint Carles una bona ocasió. Però
els intents visitants de posar dubtes al Tona van acabar al
minut 14 quan una contra de manual dels osonencs va
generar l'1-0. A partir d'allí, l'Amposta va perdre pistona-
da i el Tona va controlar el partit, tenint altres opcions i
fent el 2-0 arran d'un penal clar d'Aleix. Felipe, amb un
gran tret des de fora de l'àrea, va disposar de l'ocasió vi-
sitant. A la represa, el partit no va tenir història. Es va
fracturar i no va haver-hi ritme. L'Amposta va arriscar
més encara i el Tona va perdonar a la contra. A més, els
ebrencs no van aprofitar cap de les seues ocasions, la més
clara una rematada amb el cap d'Ivan. Als darrers minuts,
amb l'Amposta entregat i jugant amb deu, el Tona va am-

pliar l'avantatge amb el 3-0. Victòria i ascens just d'un
equip, el Tona, que ha mostrat el potencial i el pressupost
que ha tingut per recuperar la categoria. D'altra banda, la
derrota del Tàrrega, equip que havia pujat, contra el Rubí,
que ha assolit l'ascens, i l'eliminació del Sant Andreu i Te-
rrassa fan que l'Amposta s'hagi quedat sense ascens. El
Morell, d’aquesta forma, baixa a Tercera catalana.
Jordi Font, nou mister
El tècnic Albert Bel, malgrat rebre una proposta de re-

novació, va decidir, per temes personals, no seguir. Per
tant, l'Amposta començarà una nova etapa, amb renova-
ció obligada per les baixes que es produeixen. Després de
converses amb Nando Crespo i Xavi Cid, finalment el nou
entrenador és Jordi Font que va estar al futbol base de la
Rapitenca, sent tècnic del primer equip durant unes jor-
nades fa dues campanyes, quan va ser destituït German
que, després, va tornar.

L’Amposta es queda sense ascens

VA PERDRE A TONA (3-0) PERÒ A MÉS TAMBÉ VAN FER-HO EL TÀRREGA, EL TERRASA I EL SANT ANDREU

Reconeixement a Reinaldo Rocha, amb 49 anys, encara en actiu.
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IMATGES D’ESTIU

Josep Ramon Sardà ha
arribat a un acord amb
l'Ascó, per fitxar pel club
asconenc. Sardà és un
davanter que jugava al
Vilafranca; és sub 23, i la
temporada passada va
marcar 13 gols. Un juga-
dor que ha estat a la base
del Reus Deportiu, del
Barça i del Llevant. “Un
jugador que pot aportar
molt en atac, i que reforça
una linea important per
l'Ascó”.

Sardà, nou
fitxatge 

FC ASCÓGUILLERMO CAMARERO COMENÇA UNA NOVA ETAPA, A LA RAPITENCA

‘El repte és motivant i no decebrem’
Guillermo Camarero entrenarà la
Rapitenca la temporada vinent a la
Primera catalana amb una aposta
ferma per jugadors locals i ebrencs,
amb molta gent jove. Segons el tèc-
nic, “és una nova etapa que afronto
amb molta il.lusió i moltes ganes,
agraint la confiança dipositada amb
mi. És un nou projecte amb un equip
amb bons jugadors, amb molta gent
jove amb projecció, i que és a llarg
termini. Som conscients que ens pot
costar adaptar-nos però treballarem
al màxim des del primer dia per
començar amb fermesa la tempora-
da. Buscaré inculcar aviat el meu
estil i que el jugador sàpigue que la
Rapitenca li posarà molta intensitat
en els partits, amb molt de ritme de
joc. Per tant, si bé és un projecte a llarg termini, està clar que volem ser molt competitius des de l’inici, intentant
assolir bons resultats perquè l’adaptació de tots plegats pugui ser més fàcil”. La Rapitenca ve de fer una gran sego-
na volta. Sobre l’exigència que tindrà l’equip en aquest aspecte, Camarero deia que “hem d’aprofitar la dinàmica
guanyadora però sabem que comencem una nova etapa, amb jugadors que no han jugat mai a Primera catalana
i que s’han d’adaptar. Però estic segur que ho faran. Sóc conscient de la responsabilitat i l’exigència que podem
tenir en un club capdavanter a les Terres de l’Ebre. No obstant, estem preparats per assumir-la. Com ja he comen-
tat, hi ha molta joventut però és un repte motivant i no decebrem”. Jonatan Tomàs s’afegeix a les altes ja comen-
tades de la Rapitenca i que podeu trobar a la plana 18. 

GALA DE

‘TOTS ELS GOLS’

Més de cent-cinquan-
ta hores de ràdio en di-
recte van donar pas a la
festa de final de tempo-
rada del programa Tots
els Gols, d’Imagina Rà-
dio, per a premiar a tots
els esportistes ebrencs
que han assolit l’ascens
o per contra han desta-
cat al llarg de la tempo-
rada. Una festa que va
viure l’elecció del millor
esportista i millor juga-
dora ebrenca de l’any.

Es va premiar aquells
equips que han assolit
l’ascens de categoria,
d’altres que han estat
campions; des de cate-
gories de base fins ama-
teur.  En total, més d’u-
na seixantena de premis
que suposen una mostra
de la implicació, el nivell
i la passió pel futbol, que
hi ha al territori. El premi
al millor futbolista va ser
per Cristian Bertomeu,
del Camarles, i el de la
millor jugadora fou pe-
rre Lorena Garcia, de
l’Alcanar. (Notícia d’e-
bredigital)

Camarero, Hernan (president Rapitenca), Joanma (segon entrenador) i Agustí Zaera.

El premi a la temporada. Jugadors del Sant Jaume i del Roquetenc van fer els viatges de final de campanya. A Salou i a Platja d’Aro.

Fitxatges de la Rapitenca: Dilla, Nacho i Jonatan Tomàs. A la dreta, Andreu Guiu (Ascó), nou jugador del Prat.
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ESCACS

ÈXIT PER A L’ESPORT EBRENC

La Sala Esgrima Amposta es proclama campiona d’Espanya

La Sala Esgrima Amposta s’ha proclamat aquest diumenge campiona d’Espanya per equips d’esgrima en categoria sénior 2018. La competició
ha tingut lloc a Boadilla i els tiradors ampostins Àngel Fabregat, Eugeni Gavaldà, Marc Andreu i Gerard Gonell s’han endut l’or, superant la Sala
d’Esgrima de Burgos i  el Club Olimpio de Esgrima Madrid.

BENJAMI I ALEVÍ. ORGANITZAT PER L’ESCOLA DELTA

El passat cap de setmana 9 i 10 de juny va finalitzar el XI Memorial Albert Juan
Franch, amb les categories Benjamí i Aleví. El cap de setmana anterior (2 i 3 de juny)
es van disputar les categories Prebenjamí i Debutants. 
Aquest torneig, organitzat per l’Escola de Futbol Delta de l’Ebre, ha comptat amb
equips de 6 províncies diferents (Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, Castelló i
Terol). EL CF Reus Deportiu es va proclamar campió en categoria Benjamí, després
de guanyar 1-0 a la final a la UE Rapitenca. El CF Amposta i CF Ampolla es van
jugar la tercera plaça, després de fer un gran torneig, en un partit que es van
emportar els ampostins per 3-0. 
En categoria Aleví, el CF Badalona es va proclamar campió. Els badalonins van par-
ticipar per segon any consecutiu i, després d’aconseguir el tercer lloc l’any anterior,
aquest cop es van emportar el trofeu tant desitjat. 
Abans, però, van haver d’eliminar a la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa (2-1) a
les semifinals, i al CD Castelló a quarts de final (2-0). La final va ser contra el CE
Vendrell i se la van emportar per la mínima (1-0). L'Escola de Futbol Delta de l'Ebre,
que té com a punt central de la seva filosofia la formació amb valors, fa aquest tor-
neig en memòria d'Albert Juan Franch, un jugador format a l'Escola que ens va dei-
xar amb només 15 anys d'edat. Tal com indica l'etiqueta del torneig...
#VaPerTuAlbert.  

La Bohemia de Castelló on, el dissabte 9 de
juny, s'ha disputat l'últim torneig d'escacs del
circuit Supercopa Diputació de Castelló.
Aquest circuit està format per cinc tornejos
que s'han jugat durant 5 setmanes,
Alcossebre, Orpesa, Benicàssim, Betxí i
Castelló. Han participat nens i joves menors
de 14 anys. En cada torneig els jugadors dis-
puten sis rondes de 7 minuts per jugador amb
un increment de tres segons per jugada. 
Al llarg del circuit s'han desenvolupat partides
d'un gran nivell. El campió del circuit en la
categoria Sub-8 ha estat la jove promesa dels escacs, Xavier Mompel Ferruz, de
només 7 anys, jugador del C.E. Tortosa. En tots els cinc tornejos ha destacat com a
jugador revelació.  Xavier assisteix a les classes que organitza el C.E. Tortosa, al
Centre Cívic de Ferreries i també rep classes del Mestre Català Michel Accensi.

Memorial Albert Juan

Xavier Mompel Ferruz,
campió a la Supercopa Diputació de Castelló 

CICLISME. DIUMENGE

TRILERCAVONS

Dissabte passat es va
disputar el IV AQUA-
RUN Basiliscus a Beni-
carló amb la participa-
ció de 4 triatletes del
C.E. Trilercavons Terres
de l’Ebre. en categoria
infantil femení
Anna Nadal amb un

gran resultat arribant
tercera a la línia de me-
ta. A destacar també,
en categoria aleví mas-
culí, el bon paper de
David Monlleó, entre
els 10 primers i seguit
de prop del seu germà
Marc Monlleó. Per fina-
litzar, en categoria ben-
jamí masculí, Xavier Na-
dal va arribar cinquè en
una cursa que va domi-
nar clarament en el seg-
ment de natació. D’al-
tra banda, el passat
diumenge a la localitat
aragonesa d'Alcanys, es
va celebrar la primera
prova del circuit au-
tonòmic de triatló en
categories menors. La
representació ebrenca
per part dels membres
del C.E. Trilercavons va
ser destacada. En cate-
goria infantil femení va
guanyar la prova Anna
Nadal, en Infantil Mas-
culí; Pau Prades va ser
el quart i el seu germà
Marc cinqué. En les ca-
tegories benjamí mas-
culí ́ , Aleix Prades va
aconseguir la segona
plaça i Xavier Nadal va
acabar quart. 
La propera competi-

ció es diputarà el diu-
menge vinent a Casp.,

AMB LA SELECCIÓ CATALANA SUB 16

La Selecció Catalana sub 16 femenina
s’ha proclamat campiona d’Espanya per
tercer any consecutiu, després de batre
la Comunitat Valenciana en una final
vibrant (1-0). Les jugadores dirigides per
Mireia Vera han tocat el cel a l’Estadi
Municipal Guillermo Olagüe, de Gandia,
on han tombat les amfitriones amb un
excel·lent desplegament col·lectiu que
els ha permès dur la iniciativa en el joc i
en el marcador, a través d’un magnífic
futbol d’elaboració sumat a una actuació
carregada d’entrega, lluita i caràcter
guanyador. La roquetenca i jugadora del
Cambrils Unió, Emma Martín Queralt, va
tornar a tenir molt protagonisme en el combinat català.

Emma Martin, campiona d’Espanya
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JOAQUIN CELMA 

ELS PRIMERS 100 FITXATGES DELS NOSTRES EQUIPS
MOVIMENTS DEL MERCAT FUTBOLÍSTIC EBRENC (2)

PROCEDÈNCIA
J. I MARIA

JUVENIL RAPITENCA 
JUVENIL RAPITENCA
JUVENIL RAPITENCA 

CAMARLES
CAMARLES 

REUS B
VILAFRANCA

TORTOSA
HOSPITALET

OLIMPIC
OLIMPIC

FATARELLA
MóRA NOVA 

TORREFORTA
S BARBARA 
TORRFORTA

EBRE ESCOLA
TORREFORTA

CAMBRILS 
PERELLó

ARNES 
ASCO JUV 
ASCO JUV

ROQUETENC
J MARIA

FILIAL 
ROQUETENC 

JUVENIL EBRE ESCOLA
J CATALÒNIA

ARNES
TORREFORTA

JESÚS I MARIA
MATARó

PINELL
PINELL

ALDEANA
JUV ASCó
JUV ASCó

OLIMPIC
FALSET
BATEA 
ASCó
FILIAL
FILIAL
FILAL

CAMARLES 
ONDA
FILIAL 

GANDESA
CATALÒNIA

ULLDECONA
FILIAL 

J CATALÒNIA
CAMARLES

AMPOSTA 
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

REDDIS/RODA
F SALA
F SALA

GODALL

JUGADOR
FLORE ALEGRE

ELOY FORASTERO
JORDI BORRAS

DAVID ROSALES
ROBERT CABRERA 

AITOR ARASA 
VICTOR MIRANDA 

JOSÉ RAMON SARDA
SAM GARCIA 

CLAUDIO LOPEZ 
DAVID FERRÉ

ALBERT VIDAL 
JACOB

MIGUEL GONZALEZ
SERGI REALES 

JAUME GONZALEZ
LEO AMADOR

JAUME CURTO
CARLOS IVAN 

ALBERT ARRANZ
MARC ANDREU
RAUL SAUMELL

ÒSCAR RIBA
MARC BLANCH

JOSEP MARTINEZ
MARC PRADES

DANI FERNANDEZ
QUIM MARTINEZ

CASANOVA
PAU MONCLÚS

ROGER RIUS
DANIEL GRAU

ALEIX ZARAGOZA
MARCEL ESPAÑA 

XIMO
ALEX ESCRIHUELA
SERGI GASPARIN
ROGER MARTOS

JORDI MIRó 
PAU MUÑOZ
JAUME GUIU 
JOAN PIQUÉ 

ANDREU GUIU
ALEIX ALUMBREROS ‘PEQUE’

FERRAN BUERA
ALEIX MATAMOROS

ALEIX SALVADó
ALEX FORÉS 

CARLES TORNEL
DILLA 

MARC GARCIA
NACHO 

VICTOR PAULINO
XAVI ANELL 

ALBERT VILLARROYA 
JONATAN TOMAS
ROGER GARCIN

ÀLEX LOPEZ
MOHA 

MATIAS PALOMARES
JOSEP RAMON 

RICHARD 
HANS ESTEBAN

NOU EQUIP
ALDEANA 
ALDEANA 
ALDEANA 
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
ASCó
ASCó
AMETLLA
AMETLLA
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET 
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
FLIX
FLIX
GANDESA
GANDESA
GANDESA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA 
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
LA CAVA
LA CAVA
LA FATARELLA
LA FATARELLA 
LA SÉNIA
MóRA NOVA
MóRA NOVA
MóRA NOVA
MóRA NOVA
MóRA  NOVA
PRAT 
RAPITENCA
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

PROCEDÈNCIA
JUVENIL 

JESÚS CATALÒNIA
JUVENIL
JUVENIL 
JUVENIL 

JESÚS I MARIA
GODALL

TORTOSA
REMOLINS-BÍTEM

BATEA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA

JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

EBRE  ESCOLA
ALCALÀ XIVERT

AMPOSTA
AMPOSTA
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALDEANA
ALDEANA 
AMETLLA

AMPOLLA 
AMPOSTA

ARNES
ARNES

ASCó B
CAMARLES

CORBERA
FLIX

INACTIVO 
LA CAVA/ GODALL

ONDA/RAPITENCA
PINELL
PINELL 

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA

S  JAUME 
ULLDECONA

AMPOSTA
AMPOSTA 

VILALBA 
VILALBA 
VILALBA 
VILALBA 
ASCó B

VILASECA
VILLABA 

CAMARLES
MASDENVERGE

FLIX
FLIX

CATALÒNIA
CATALÒNIA

BATEA
RAPITENCA JUV

REMOLINS-BITEM
AMETLLA

ASCó B/CANONJA
ASCO B

JUGADOR
JORDI GIL

ÀNGEL FERNANDEZ
DENNIS

EFREN ROSALES
KEVIN

ROBERT BELTRAN 
ALEIX REOLID

CRISTIAN  VENTURA
JUANJO CENTELLES
MARC VILARROYA

JORDI TOMÀS
SERGI ESCODA

ELIAS
ARNAU PARDO
JOSEP BONET

PASI
ALEJANDRO RUIZ
IVAN GONZALEZ

IVAN PAEZ
XAVI OBIOL

DE LA TORRE
ADRIÀ VALLSELLS 

SAUL
RAMON IBAÑEZ
PAU GONZALEZ 
ALEX PIÑEIRO
PACO CASAS
ALEIX LLOBET

ELOI  ALMESTOY
ALEIX ALMESTOY
MIGUEL REVERTE
ALBERT MARCH
ROBERT COSTA

NICO
PAU DIEZ

XESCU
SERGI JOSÉ

ROBERT MARTORELL 
MARC PANISELLO

URI BENITO
BRAYAN

CRISTIAN DIAZ
ERIC FERNANDEZ

ROBERTO MARQUEZ
INIESTA
OMAR

XAVI ROYO
ABDE AIT

SENHAJI  MUSTAPHA
YASIN  BOULAIRE
ALBERT GORDO

DOMINGUEZ
QUIM BRU

JESÚS FERRERES
CRISTIAN ARASA

JOAN JUNCA 
SERGI BORRAS

CARLOS PANISELLO
TONI ONDOZABAL

JOEL MARIGOT
ALBERT LUCAS

SERGI BEL
ALVARO MARTINEZ

IMANOL GOMEZ
ISAAC MARTIN

NOU EQUIP
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
R-BÍTEM
R-BÍTEM 
R-BITEM 
ROQUETENC
SANTA BÀRBARA
TORTOSA 
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
TORTOSA
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
ARNES
AL MERCAT
AL MERCAT
AL MERCAT
ULLDECONA
BENISANET
BENISSANET
TORTOSA
VALLS
VALLS
ALDEANA 
TORTOSA?
OLIMPIC
OLIMPIC
OLIMPIC

*al mercat vol dir que està negociant amb algun equip o que està obert a fer-ho.
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Top Secret

Nous tècnics per a l’Amposta i
l’Ametlla de Mar

*L'any passat el Tortosa no va poder jugar a Borges la Copa de Catalana per falta d'efectius
i fou eliminat. Enguany, l’Ampolla no tenia jugadors per jugar diumenge al Catllar i no va
anar a jugar. Es va parlar de fer el partit dilluns i no es va acceptar. Aquesta competició hauria
de canviar-se de dates, passar a disputar-se a la pretemporada. Els jugadors, al juny, l'únic
que volen és descansar.
*A Tercera catalana només està lliure la banqueta de l’Alcanar. A la del Sant Jaume està prop
Joan Subirats (Godall). Els últims en arribar han estat Jorge Parraga (de la zona de tarragona)
a Corbera, Josep Lluís Bartolí (Deltebre) a Godall i a l’Ametlla Josep Maria Rovira, que ha
estat mister a Vandellòs, Mont-roig, Olimpic, Pinell, futbol base de Vandellòs, l'Hospitalet i
tecnificació del Reus.
*Els nous equips del grup 2 de la 1a. Catalana podrien ser: Gavà, Viladecans, Igualada, Vista
Alegre, Sant Ildefons, Vilanova, Rubí, Sabadell Nord, Lleida, Borges Blanques, Almacelles,
Balaguer Andorra, Mollerussa, Tàrrega, Rapitenca i Cambrils Unió.
*Si no estés a Tortosa Nacho Pérez, que és el nou director esportiu, que malament ho pas-
sarien per fitxar. És un bon relacions públiques i té carisma. Sort que no és responsable d'un
equip de noies sinó les enamoraria. Aquest any no toca fer focs artificials, toca trepitjar a
terra i començar de zero.
*Entre Amposta, Tortosa, Rapitenca, la Cava i Ulldecona totalitzen 40 fitxatges, més que
trencar el mercat és un canvi de cromos i els perjudicats com sempre els equips més petits i
és que la guerra per fitxar entre els equips és total.
*Vaig dir que Dilla i Nacho anirien a la Rapitenca i així ha estat. La meva bola de vidre fun-
ciona de vegades. A l'equip de Camarero només li falta un porter i un central i la plantilla
estarà tancada.
*Nacho, de la Rapitenca, té una oferta de 3a divisió, de l’Ascó, per fer la pretemporada. Mai
comprendré com van deixar-lo escapar l’any passat al club de la seva localitat.
*La Pastoreta militarà per primera vegada en la Segona catalana; no tenien previst pujar. Els
jugadors no cobren, és més paguen part de la seva fitxa i si es pot se'ls retorna al final de la
temporada.
*Els miracles del futbol ebrenc; possibilitats que a Arnes hi hagués futbol només era un 5%
ara n’hi ha un 95. Vilalba i Pinell segueixen amb dubtes i no sé sap si el Perelló i Camarles
faran filial, al final només hi hauran uns 12 equips a Quarta.
*Nando Crespo, Nacho Pérez, Jordi Font, Xavi Cid i Isaac Fernandez han pogut estar en
agenda per a entrenar a l’Amposta. Finalment, serà Jordi Font, mister que aposta per gent
jove. Hi havia altres opcions de ‘casa’: Miki, Toni Sánchez o Cristian Torta. Però el de casa,
en general, sempre costa valorar-ho.
*Marc Segura, que ha estat preparador físic a Gandesa, Rapitenca, Ascó i al juvenil del Reus,
serà el segon de German al Tortosa. I Mario Arques el de la Cava amb David.
*Ferran Simó, míster del juvenil, era un dels candidats a entrenar el primer equip rapitenc.
*Teixidó no té equip però no li faltaran propostes durant la temporada. Ara relax i a fer la
seva rútina diàra: llegir el Marca, el Mundo Deportivo i cuinar, que és una de les seves pas-
sions. Un secret: em canvio receptes amb ell de cuina. Jo també sóc un mini xef davant dels
fogons. 
*M'agrada David Garcia, entrenador del R-Bítem, quan va compartir entrenaments amb
Parra sempre anava amb amb la llibreta, prenent notes, sap de futbol i va ser un bon jugador.  

Jordi Font, a l’esquerra amb el president Jordi Pérez, és el nou entrenador de l’Amposta. A la dreta, Josep Maria
Rovira, nou entrenador de l’Ametlla de Mar.

Trobada anual d’exjugadors a Roquetes. Pancràs, Vilanova, Sergi, Lluís, Fabregat, Povill, Curto, David Cid,
Nando, Stephane, Joel i Jordi Adell. Falten a la imatge: Marc, Gallego, Moisés, Borrull, Javi i Segura

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 I MARIA

LA CAVA
MASDENVERGE 

OLÍMPIC
PERELLÓ

RAPITENCA B
R-BÍTEM

ROQUETENC
S BÀRBARA 
S JAUME

AMPOSTA B
ARNES

BENISANET
CAMARLES B
EBRE ESCOLA
GINESTAR

JESUS CATALÒNIA B
LA CAVA B

LA FATARELLA
PERELLO B 
PINELL? 
TIVENYS
VILALBA?
XERTA

SANTI CASTILLEJO
GUILLERMO CAMARERO
AMORES
ERIC ALEXANDRI
JORDI FONT/TONI SÁNCHEZ
KIKI
DIEGO REYES
ÀLEX GONZALEZ 
NORBERT
SERRANO
NANDO GARCIA

IVAN CRISTINO

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

SUBI
JOSEP MARIA ROVIRA
PIQUÉ/TOÑO
JORGE TARRAGA
NARCÍS  LABÒRIA
JOSEP LLUÍS BARTOLÍ
A. FORCADELL/ JAVALOYES
CRISTIAN TORTA 
DAVID TORRES 
GERARD CAPERA
JORDI ROCA 
MOLINOS
RAMON  SANCHO
DAVID   GARCIA
GUILLERMO CAMARERO 
PARRA
JOAN SUBIRATS?
MARIO MAZA?
ROGER
XAVI PÉREZ

XAVI SUBIRATS
POLEY

RAMON GRAU

ESPORTS

ENTRENADORS
2018/19

JOAQUIN CELMA
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JOAQUIN CELMA 

REGULARITAT EQUIPS TERCER CATALANA:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

HISTÒRIC EQUIPS SEGONA I TERCERA CATALANA: DARRERS 10 ANYS

JUGADOR
ISMAIL 
DE LA TORRE 
ADRIÀ
IBRAHIM
PUXERO 
MANEL VIZCARRO
SAUL LOPEZ
PAU CASTILLO 
MARC RUIZ
MANEL SOL 
JOAN FORCADELL
XAVI OBIOL  
ORIOL FIBLA
ION OSLABANU 
XAVI MARTELL

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

CD ALCANAR
Nº P.

7
21
28
3

3
4
3
2
1
4
4

1

G. JUGADOR
DIDAC RIUS
ROBERT LOPEZ
SERGI GASPARIN
SERGI AURE 
ÀLEX ALEGRE
ALEIX SAMPER   
JOSEP REVERTE
JONATAN LÓPEZ
NICO RIOS 
RAMON IBAÑEZ
LLUC PEPIOL
TOMÀS SENTIS
ALBERT ALEGRE
RAFEL ESTORACH
MIKAEL

64
62
54
51
42
40
27
25
21
19
19
16
15
12
8

93
93
71
37
20
17
17
17
15
14
14
13
13
11
10

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

UE ALDEANA
Nº P.

4
14

17

6
7

2
1

1

G. JUGADOR
MARC PERELLO
TORRES 
SAMU
GUILLEM
DAMIÀ 
ERIK GARRIDO
RUIBAL 
MANOLO  ABRIL 
DAVID GALLEGO
DAVID RAMIREZ
CRISTIAN REGOLF
GERARD FRANCH
AGUS 
FERRANDO
PACO CASAS

70
65
45
43
40
39
39
35
33
31
24
19
17
6
5

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

CF AMPOLLA
Nº P.

7
5
24
3

1
2
7
20
17
11
3
1

G. JUGADOR
ALEIX ALMESTOY
RAUL SAUMELL
SERGI 
MIQUEL PIÑOL
ROGER RIUS 
JOAQUIM
VICTOR 
ELOI  ALMESTOY
VICTOR GIL
NIL GARCIA
OMAR 
GERARD
DAVID BLANCH
ANGEL HERRERA 
PAU  

97
68
54
53
52
36
29
21
17
15
13
11
10
5
4

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

CE ARNES
Nº P.

7
21
11
3
1

1

2

G. JUGADOR
XAVI FAGES
TONI CALAFAT 
HECTOR 
EDGAR PASTO
FLORIN TAIDER
JOSEP MADRID 
PIÑEIRO
MARC BRULL
IVAN ROMEU
DAVID MORILLO
JORDI LLAÓ
PAU GALLEGO
MARC GARCIAI 
JORDI BOYER
CRISTIAN DIAZ

61
58
39
38
33
31
28
23
21
20
16
16
15
13
11

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

SCER L’AMETLLA
Nº P.

6
14
4

6
12
2

3

2

G. JUGADOR
FERNANDO MAÑA 
LACHEM OUHDADI
SALVA GÓMEZ
JORDI LÓPEZ
JAUME VELA
XAVI PLATERO
MIKI BOIRA 
ZAID TAKHRIFA
IVAN
MARC SABATE
GUILLEM 
MOHABENAZIZ
OMAR BOUAICH
WILI
YAGUARD

73
49
46
42
30
27
26
21
20
20
16
15
14
13
10

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

FC CORBERA
Nº P.

2
1
7
7
1
1

2

4
3
4

G.

JUGADOR
JOAN MARTINEZ
JOFRE TESSIER
ALEIX ROYO
MANU
JUAN CANALDA
XESCU
HANS  
RICHI
CRISTIAN
ABDELJALIL
ALEIX  REOLID 
GERARD BALADA
ERIC PASCUAL 
QUIM BONET
JOAN CALLARISA

48
43
37
34
34
32
28
27
26
26
25
19
14
13
12

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

FC GODALL
Nº P.

3
12
6
2

13
2
1

3

7
2
2

G. JUGADOR
MARC LUCERO 
SOUFAINE 
JORDI BORRÀS
ORIOL PRAT
ISAAC LLAO   
ELLIOT
MARC PRADES
ROBERT BELTRAN
DANI FLUIXA
DANI CRUZ
JORDI RULLO
HICHAM
TONI DOMINGO
ANDREU BORRÀS
ALBERT MARCH 

85
63
44
43
27
27
26
21
19
19
17
16
15
9
8

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

UDJESÚS I MARIA
Nº P.

4
16
2

1

13
7
1
1

1
1

G. JUGADOR
CRISTIAN ARASA
IVAN ARASA 
ROBERT CARLES 
MULET
EDU ROIG
ERIC SAFONT
PAU TOMÀS
AITOR ROIGET
JOEL RODRIGUEZ
EDU ALBIOL
ALEIX CAMPOS
F. TOMÀS
ARTURO
ADRIÀ SANCHEZ 
IVAN BERBEL

90
74
68
44
33
31
28
26
22
21
19
16
10
8
4

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

CF MASDENVERGE
Nº P.

16
4
1
8
6

4

1
9
1

G. JUGADOR
AGUS FORNOS
JOAN BARRUFET
FREDE GINÉ 
ÀLEX CLUA 
JOHAN PEREZ
JOAN BATISTE 
XAVI FUERTES
FERRAN ARLIAGA
ALEIX MUÑOZ
YASSINE 
GENÍS PENA 
EDU LLOP
MIGUEL
ANDREU TORRES 
ORIOL PENA 

126
74
63
44
37
33
29
15
15
15
14
9
7
2
1

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

CAT MÓRA LA NOVA
Nº P.

54
2
6
1
2
1
9

6
10
7
3
1

3

G. JUGADOR
PAU MUÑOZ
POL BLADÉ
DAVID FERRÉ
FÈLIX CHORTO
QUIM VILA
SERGI VILA
JAUME SORIANO
ALEIX MARTÍ
XAVI REVUELTA 
DANI CALVO
MARC ALIS
ÒSCAR NOGALES 
AITOR GINÉ
SAID 
RUBEN SALADIE

95
48
45
42
42
35
33
32
24
20
20
13
12
7
5

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

OLIMPIC
Nº P.

6
22
3
3
2
6
8
7

2
2

2

G. JUGADOR
NARCÍS FRANCH
RAUL GONZALEZ 
DIDAC SUBIRATS
XIXO
VICENT BRULL
ÈRIC BARBERA
ÈRIC BRULL 
JOAB FATSINI 
RAUL ARROYO
KUCHIMI
ADMED
DAVID FLOX
ROBERT
MARC MARTÍ
MARC ANDREU

62
60
47
45
45
36
34
31
20
18
16
8
8
8
7

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

CE PERELLÓ
Nº P.

1
5
6
12
2
1
2
7
15
8
1
2
3
5

G.

JUGADOR
ROBERT 
EDU MESTRE
LLUÍS CASTELLÓ
MARC PANISELLO 
ÀLEX  
RAFIK OUALET
KHALID
CAMILO
PAU GISBERT
REDOUANE
ALEX CADAVID
VICTOR   
GUILLEM FOLQUÉ
RUBEN BARCELÓ
SANTI PALLARÉS 

70
47
41
29
28
27
26
23
23
21
19
18
18
15
14

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

CF PINELL
Nº P.

5
5
2

3

3
2

3
1

G.

EQUIP
AMPOSTA
CAMARLES
CANONJA
E. PASTORETA
EL CATLLAR
GANDESA
LA SÉNIA
MÓRA NOVA
POBLA MAFUMET B
REDDIS
RIUDOMS
TORREFORTA
TORTOSA
ULLDECONA 
VALLS
VENDRELL
VILASECA

3D
3C
3C
S/C
PR
5

3C
4C

3C
3C
1

1C
13
3C
2C
2

3D
3C
3C
S/C
PR
4
14
4C
4C
6

3C
PR
1C
9

3C
3C
13

3D
3C
12
S/C
PR
7
9

4C
4C
1

3C
PR
1C
8
4

3C
16

3D
3C
13
4C 
PR
10
16
3C
4C
PR
3C
PR
1C
18
1

3C
3C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

EQUIPS ACTUALS DE SEGONA

Nº 08 09 10 11
3D
3C
4

3C
10
4

3C
3C
4C
1C
3C
1C
1C
3C
1C
3C
15

1C
3C
3C
3C 
2
5

3C
3C
4C
1C
4C
1C
6

3C
1C
3C
8

1C
3C
11
3C 
1C
7

3C
3C
4C
1

4C
1C
3

3C
4

3C
9

1C
12
5

3C
1C
4

3C
3C
4C
1C
4C
1C
8

3C
9

3C
1

12 13 14 15
1C
7
16
3C
1C
4

3C
3C
3C
1C
3C
15
2
6
3

3C
1C

4
5

3 C
3C
16
6

3C
4C
3 C
7

3C
3 C
1
9
2
8

1C

2
4
11
3C
3C
3
5

3C
8
10
3C
9

1C
7

1C
6

1C

16 17 18 EQUIP
ALCANAR
ALDEANA
AMETLLA
CORBERA
FLIX
GODALL
JESÚS CATALÒNIA
JESÚS MARIA
LA CAVA
MASDENVERGE
OLÍMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA B
REMOLINS-BITEM
ROQUETENC
S BÀRBARA
S JAUME

2C
2C
2C
4C
6

4C
2C4
2C
4C
9
9

3C
2C
PR
15
7

2C
2C
2C
4C
12
4C
2C
1

2C
14
11
1

3C
2C
PR
15
18

2C
2C
6
11
17
4C
2C
2C
2 C
14
3
8

3C
2C
PR
9

S/C

2C
2C
4
9

4 C
4C
2C
2C
2 C
18
1
9

S/F
PR
PR
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

EQUIPS ACTUALS DE TERCERA

Nº 08 09 10 11
2C
13
3
16
17
18
2C
2C
2 C
S/F
2C
1

S/F
2C
2C
6
5

2C
12
10
4C
5

4C
2C
1C
2 C
S/F
2

2C
S/F
2C
2C
7
11

2C
9
7
6
5

4C
2C
2C
2 C
S/F
16
15
S/F
2C
2C
10
14

2C
4
14
10
3
1

2C
1C
2 C
S/F
4C
9

S/F
2C
7
8
18

12 13 14 15
2C
3
5
10
2

2C
2C
1C
2 C
S/F
9
6

S/F
2C
7
4

4C

6
5
14
15
17
16
2

1C
2 C
4C
8
7

S/F
4
10
9
11

7
3
11
13
4C 
12
2C
4

2 C
15
14
6

4C
5
8
9
10

16 17 18

JUGADOR
SERGI BEL 
ALEIX
EDGAR
VICTOR
XEXU 
DANI PORCAR 
JOHN
JOTA 
PAU GALIANA 
MOHA RIDA
EMILI
JUANJO
JOAN ESMEL 
CLAUDIU IAUNAU
DREIVER 

96
87
40
39
30
30
30
28
23
19
12
10
10
7
6

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

UE R BÍTEM
Nº P.

3
7
1

1
16
5
13
2
2
17

1

G. JUGADOR
JORDI VALLS
JOSEP OTERO
CAMARERO
MAIKEL
ÀLEX ESTORACH
QUIM MARTINEZ 
ROGER TURCH
IVAN ARASA
ARNAU PALLARÉS
MARC ALEGRE
MIMOUM HADDOU
MANEL  VENTURA
FRAN JULVE 
ÒSCAR GÓMEZ
VICTOR 

61
52
48
47
40
39
32
30
29
25
17
15
13
12
10

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

CD ROQUETENC
Nº P.

2
3
18
4

11
6
3

4
3
3

1

G. JUGADOR
IVAN VALLÉS
JOSEP CALLAU
AMADO CLOTET
XAVI PASTOR
JAUME GONZALEZ 
JOSEP MONTESÓ
PAU MUÑOZ  
AGUSTÍ MARTI
JORDI VENTURA  
CARLES SOLER  
JORDI RODA
JAUME MIRAVET
EDGAR ESBRÍ
XIMO MARTI
FERRAN CID

81
56
43
40
39
31
30
24
20
20
17
15
14
8
6

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

CF S BÀRBARA
Nº P.

1
19
12

9
13
2
2
2
2
6

2

G. JUGADOR
ALBERT
YASIN CHAFISI
QUIM BRU
MUSTAPHA
ABDUL
ABDE AIT
XAVI ROYO
BOULAIRE
GASPARIN
LUIS VILA
ZOUHIR 
ALBERT ROS
JAAFR IGALF
SOUFAINE 
ROGER AUBANELL 

58
39
37
35
35
31
28
25
23
20
19
17
17
16
14

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

CF VILALBA
Nº P.

8

3
1
1
7

4

3
5

G.

En cada temporada s’indica la categoria en què jugaven els equips. Quan la temporada correspon a la categoria en la que jugarà en la vinent,
s’indica amb número la classificació final. 

3D (Tercera divisió). 1C (Primera catalana).  PR: Preferent. 1C: primera catalana. 2C: Segona catalana. 3C: Tercera catalana. 
4C. Quarta catalana. S/C: aquell any  l’equip no va competir. 

HISTÒRIC EQUIPS SEGONA I TERCERA CATALANA: DARRERS 10 ANYS

M. Perelló, destacat de l’Ampolla



DIVENDRES 15
DE JUNY
DE 2018

diarimés
ebreGASTRONOMIA
21www.mesebre.cat

FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Pastis de bacallà i patates 

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
· 400 g de bacallà dessalat 
· 800 g de patates
· 8 cullerades de maionesa
· Salsa de tomata (quantitat a gust)
· 1 cullerada sopera de julivert
· 1 cullerada sopera d’oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Es pelen les patates, es netegen i es tallen a
daus grossos. Les posen a coure amb el ba-
callà en aigua bullent. Una vegada cuites,
es treuen els trossos de bacallà, s'escorren
les patates i es passen pel passapuré o s’ai-
xafen amb una forquilla i es deixen refre-
dar. S’esmicola el bacallà traient-ne les es-
pines i la pell i es barreja bé amb les

patates. Un cop s’ha refredat, s’hi barreja la
maionesa i el julivert. S’aboca dins un mot-
lle untat amb oli posant una capa de la ba-
rreja i una altra de salsa de tomata (opta-
tiu). Es deixa refredar a la nevera 1 hora
com a mínim i es desemmotlla. Suggeri-
ments: Es pot servir decorat amb olives ne-
gres, pebrot vermell, tomàquets de cirera i
enciam. Bon profit!

VALORACIÓ
Pels ingredients
i els gramatges
de la recepta fa
que esdevingui
un plat únic,
preferible per al
dinar. Davant
preparar una
amanida verda
amb diferents
tipus d'hortalis-
ses de tempora-
da; d'aquesta manera tindríem un àpat
equilibrat. D'una banda, les proteïnes d'alt
valor biològic que ens aporta el bacallà,
els hidrats de carboni d'absorció lenta de
les patates i la fibra de l'amanida. L'únic
que modificaria seria les cullerades de la
maionesa que desequilibren el plat, les
reduiria a la meitat. D'aquesta manera dis-
minuïm greixos saturats i kilocalories.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

PILOTS MOTOCICLISME

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En aspectes laborals una cosa pots tenir
assegurada, un canvi d’estratègia es garan-
tia de resultats diferents. Analitza però flueix
amb les novetats laborals. 

No has descobert la pólvora encara que les
innovacions implantades tenen molt mèrit,
continua així però no perdis de vista el que
s’ha fet abans. Ànims i paciència! 

Taure
20/4 al 19/5

Hi ha una persona a qui ja veus quasi com a
amiga, no t’espantis amb les indirectes que
poden remoure el pis per complet. Passeu-
ho bé! 

En l’amor és moment què recuperis la teva
autoestima, ja era hora de prendre deci-
sions i prolongar el sofriment només et
porta a l’agonia. Ara pensa en tu!

Bessons
20/5 al 21/6

Si la teva parella no entén que necessitis el
teu temps no arribareu gaire lluny junts. Et
calen els teus moments de soledat per estar
descansada. Parleu-ne!

Ja estàs pensant en el teu descans laboral,
però no somiïs truites i centrat a enllestir
tots els embolics que tinguis, els temps vola
i els problemes creixen. 

Cranc
22/6 al 21/7

Pot semblar-te que la multitasca t’aporta
beneficis productius, però aquesta frustració
que acumules al final del dia n’és la conse-
qüència, centrat a tancar temes. 

Una temporada d’imprevistos irreals et farà
adonar de la situació que vius en l’amor. No
tot és el que tu creies i això et fa por, hauries
de controlar la situació. 

Lleó
22/7 al 22/8

Si a la teva feina actual no hi veus oportunitats
de creixement, no les esperis i busca quel-
com. Val més marxar aviat que quedar-se
enclaustrat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita els moments de calma per assosse-
gar-te en els àmbits que sigui possible, com
a mínim has pogut tancar alguns fronts que
et feien perdre la son. A poc a poc!

Verge
23/8 al 21/9

En termes generals és el moment de fer un
replantejament de vida si no et sents a gust
i desfer-se de tot allò que et llastra. 

Peixos
19/2 al 20/3

Encara que tanta calma et generi estrès, has
d’aprofitar aquests moments per tranquil•lit-
zar-te en la mesura que et sigui possible. En
parella podràs parlar.   

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 RELAXÑ 

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

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

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

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

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.

SE NECESITA
PERSONAL

AUTóNOMO CON
VEHÍCULO PROPIO
DE 500 KG. PARA

REPARTO DE LUNES A
VIERNES EN CLIENTE
FIJO, ZONA AMPOSTA

Y ALREDEDORES
FACTURACIóN
FIJA Y BUENAS
CONDICIONES. 
INTERESADOS

LLAMAR AL
935.193.193. 

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258
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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.

Avui entrevistem a Joan Piñol, alcalde de Móra d'Ebre,
nascut l'any 1967 a Móra d'Ebre. La seva trajectòria
política comença l'any 1995 i des del 2011 és alcalde
de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i diputat provincial a
la Diputació de Tarragona.

Més de vint anys dintre del món de la políti-
ca amb diferents càrrecs i des del 2011 és
alcalde de Móra d'Ebre. Al llarg d'aquests
anys n'haurà vist de tots els colors, que en
destacaria?
L'aprenentatge que ha significat per mi ser regidor al
govern i a l'oposició, ser conseller comarcal, diputat i
darrerament alcalde i president d'un organisme tan
important com BASE.
Tot plegat una visió molt ampla de la vida municipal
que m'ha aportat molt.

Móra d'Ebre abans i ara. Un canvi físic que es
pot apreciar amb la zona fluvial del "Balcó
de l'Ebre", però no només es tracta d'un
canvi físic.
Efectivament. El canvi físic és el que més destaca i el
que primer es veu, però el canvi més important a fer és
el de mentalitat. A la Ribera d'Ebre en general, i a Móra
d'Ebre en particular ens hem convençut que el riu Ebre
és únic a Europa. Qualsevol persona que vulgui gaudir
dels espais que el turisme fluvial proporciona amb una
climatologia excel·lent i uns serveis turístics i logístics
de primer nivell, no té més opció que venir a casa nos-
tra. El riu Ebre és el nostre futur com a regió, no única-
ment com a potencial turístic, sinó també com a eix
vertebrador d'una economia comarcal potent.

Per a les properes eleccions municipals es
tornarà a presentar com alcaldable? 
Hom podria pensar que dues legislatures amb una fol-
gada majoria absoluta són més que suficients per tirar
endavant els projectes que portàvem pel poble i que ja
és hora de tornar a la meva professió. A vegades, jo
mateix també ho penso i em trobo dient-me "Joan,
vols dir que et cal?". Però també, tot sovint, me n'ado-
no que els quatre o cinc primers anys d'alcalde els he
dedicat a posar en ordre el desgavell econòmic de
l'Ajuntament, que no era petit, i que, realment, és ara

quan tota la feina de formigueta que hem fet comença
a agafar forma i a prendre velocitat i que seria una
pena deixar-ho a mig fer. Tot plegat un cúmul de sen-
sacions, de vegades contradictòries. Per això crec que
és del tot menester una bona sessió de reflexió amb els
meus companys d'equip de govern per prendre la deci-
sió final més encertada, que avui encara no sé quina
serà.

Avui, quin seria el balanç?
El balanç de la feina feta fins ara? En general, positiu.
Les decisions que es prenen dia a dia, sigui un particu-
lar a casa o a l'ajuntament, et condicionen el futur i a
vegades, amb posterioritat, veus que podies haver pres
una altra decisió per obtenir el resultat desitjat. Però tot
i així, m'atreveixo a dir que l'equip de govern ha tingut
més encerts que falles i ha donat compliment a una
bona part del que s'havia compromès amb els veïns de
Móra d'Ebre l'any 2015.

A més, és important dir que un ajuntament és una
organització en constant moviment i ha d'estar ama-
tent a les oportunitats que sorgeixen per poder-les fer
efectives pel municipi, encara que no estiguessin con-
cretades en un programa electoral. I en això, l'equip de
govern és especialment excel·lent. En llenguatge planer
"hem disparat a tot el que es movia".

Quins serien per a vostè els eixos principals
del seu programa?
Des que tinc memòria política he treballat per les per-
sones. La feina fonamental d'un alcalde, i en general
d'un polític, és assegurar que la qualitat de vida de les
persones és millor quan marxa, que quan ha arribat;
assegurant que no hi ha hipoteques futures. Què vol
dir això? Que no serveix de res millorar la vida de la
gent, si hipoteques l'ajuntament pels propers 25 anys.
Des d'un punt de vista més concret em preocupa espe-
cialment la generació d'ocupació al municipi, les nos-
tres capacitats turístiques i la capitalitat comarcal i tot
allò que se'n deriva: sanitat, infraestructures de comu-
nicació i ensenyament, etc.

Els valors de fer política municipal: Quin
paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa en el
món municipal pel futur del nostre territori?
Les persones que estem al capdavant dels ajuntaments
som, de totes les administracions existents, els que
estem més a prop dels ciutadans, i aquest paper no el
podem perdre. De fet, crec que s'ha de potenciar enca-
ra més, ja que al portar els nostres municipis al cor,
volem el millor per ells per davant de tot. Tenim exem-
ples propers en el temps que ens mostren que quan els
alcaldes i alcaldesses d'un territori s'uneixen, som
imparables.

Què opina de la situació política actual?
Si entenc que em preguntes per la situació esdevingu-
da a partir del "procés", t'he de dir, en dues paraules,
que és complicada i imprevisible. Crec fermament que
la política es fonamenta en la capacitat d'arribar a
acords i de gestionar necessitats i desitjos de les perso-
nes. En el moment en que oblidem aquestes premisses,
o altres passen a primer terme, és quan es deixa de fer
política. Es fa una altra cosa, però ja no és política.

Quin missatge donaria als seus conciutadans
i conciutadanes?
Que estiguin tranquils pel futur que esdevindrà, ja que,
tant a nivell local com nacional, les coses prosperaran
sense cap mena de dubte.

Joan Piñol
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