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Mentre es demana el desmantellament immediatDe les 16 seus dels Jocs Mediterranis de Tarragona, cap és ebrenca

La jutge Carmen Lamela no veu infracció
penal en els fets denunciats i diu que no es pot
parlar de prevaricació, malversació i frau a
l'administració pública.

P3

L’Audiència Nacional

desestima la querella contra

els impulsors del Castor

Els Jocs Mediterranis han començat a Tarragona i a les Terres de l’Ebre la polèmica torna
a estar servida. Ja quan es van conèixer les seus dels Jocs va ‘estranyar’ que el nostre
territori no tingués cap protagonisme. Ara, quan els Jocs s’han iniciat, el malestar
ebrenc ha crescut al nostre territori, a les xarxes socials, on el missatge més compartit
entre els usuaris ha estat que ‘Les Terres de l’Ebre no som Tarragona’. P2 i 17

«Les Terres de l’Ebre...
Som de Tarragona?»

Actualitat.
El govern espanyol confirma que alliberarà
les autopistes de peatge quan la concessió
finalitzi. 

P3

Manuel Pérez Bonfill.
Escriptor, poeta, filòleg i fill predilecte de la
ciutat de Tortosa, mor als 91 anys.

P4

Esports.
El tècnic Santi Castillejo deixa l’Ascó per
fitxar per l’Osasuna B. Leo, nou
entrenador asconenc.
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Sabem que una de les peticions que més demanda
la ciutadania és la millora en la neteja de Tortosa i els
pobles del municipi: Jesús, Campredó, Bítem,
Vinallop i els Reguers. Després de molts mesos d’in-
tens treball, de tràmits administratius en compliment
amb la nova Llei de contractació, així com un feixuc
projecte d’explotació on queda projectat part del
nou servei de neteja, en els propers dies adjudica-
rem el tant desitjat nou contracte de recollida de
residus urbans i la neteja viària, que permetrà resol-
dre una de les principals mancances de la ciutat.
En els propers mesos farem front a la incorporació d’un 60% de la plan-
tilla arribant a prop de 50 persones, que configuraran l’equip humà que
ha de garantir una presència més destacada a peu de carrers i places.
Passarem de les 3 unitats actuals d’escombradores mecàniques i els 13
anys d’antiguitat de les mateixes, per 8 noves unitats d’escombradores
mecàniques de diferents característiques tècniques, un equip de neteja
amb aigua, i una flota de vehicles elèctrics polivalents per arribar a tots els
sectors definits en la programació permanent dels barris i pobles del muni-
cipi.
Amb la nova implantació del servei de neteja tindrem 400 noves papere-
res, el suport operatiu de recollida de voluminosos, principalment mobles,
i l’ampliació de l’horari de la deixalleria. En aquest sentit, hi haurà una
unitat mòbil d’aquesta que farà una ruta pels pobles del municipi i algu-
nes zones de la ciutat amb l’objectiu d’apropar al màxim possible a la
població a la deixalleria. També s’implantaran diferents micropunts verds
que ens ajudaran a la recollida de petits elements com cd’s, piles, o petits
components informàtics...
Tot això, però, que d’entrada sona tan bé, sense la implicació màxima de
totes les veïnes i veïns, no serà la solució definitiva a la millora que totes
i tots volem. Junts hem de fer l’esforç de millorar determinades pràctiques
i hàbits al carrer que perjudiquen de manera important la qualitat ambien-
tal de l’espai públic.
És l’hora de dir prou: cal menys incivisme. S’han d’acabar costums com
tirar les deixalles i els voluminosos fora dels contenidors, no recollir els
excrements d’animals de places i carrers, realitzar pintades en façanes,
paviment, i fins i tot, en el patrimoni històric com recentment al fortí de
l’Orleans. Hem de tenir clar que els carrers sempre seran casa nostra.
Precisament per aconseguir tot això, en els propers mesos veurem la
incorporació de la figura de l’educador/a ambiental, i el reforç operatiu de
les unitats de proximitat de la Policia Local, qui conjuntament amb
comerços, bars i restaurants, i la ciutadania, en general, han de vetllar per
la Tortosa que desitgem: una ciutat pròspera, innovadora, moderna, però
també neta.
Com a regidor de Serveis, i a la recta final d’aquest complex contracte que
aviat entrarà en funcionament, vull fer públic un reconeixement a les per-
sones que, malgrat la precarietat de mitjans i recursos de l’anterior, han
seguit treballant per intentar arribar a tot arreu. En els propers mesos ani-
rem veient la incorporació gradual de les millores que hem comentat per
tal que a l’inici de curs la implementació dels nous mitjans estigui molt
avançada.

Domingo Tomàs i Audí
Regidor de Serveis de l’Ajuntament de Tortosa

ARA ÉS EL MOMENT, FEM TORTOSA
MÉS NETA

OPINIÓ

Editorial Els Jocs del Mediterrani: Ploure sobre mullat
Va ser al 2011 quan el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a ciutat organitzadora dels XVIII Jocs Mediterranis que se celebraran aquests dies, del 22 de juny a
l'1 de juliol de 2018. Aquest passat dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, van inaugurar el Palau d'Esports Catalunya
a Tarragona, un nou Palau d'Esports amb una capacitat per a 5000 espectadors, que ha suposat una inversió de 17,8 milions d'euros per part del Govern a més d'una subvenció de 2 milions
d'euros per part de la Unió Europea destinats al pressupost operatiu dels Jocs Mediterranis (despeses com les cerimònies d'obertura i clausura, el servei d'acreditacions i el transport d'atletes,
jutges i delegacions esportives). Per tant, Tarragona albergarà del 22 de juny a l'1 de juliol els XVIII Jocs Mediterranis que pretenen ser uns Jocs "amb ambició "territorial i de país". Sí, sí, territorial
perquè dos de les seus escollides per als jocs són Castelldefels (Baix Llobregat) i Barcelona, i sembla que ara són del terreno... Tenint com tenim una de les millors sales d'esgrima d'Europa, o per
fer les proves de rem el Club Nàutic d'Amposta i el Club de Rem de Tortosa que són els dos millors clubs de Tarragona, i el Club Nàutic de la Ràpita que també està entre els millors, i a la Ràpita
amb un port natural on es podrien fer perfectament les proves de vela... En fi, en els 16 municipis que seran seu i hi formaran part 33 disciplines esportives, 4.000 esportistes de 26 nacionalitats
diferents, 1.000 jutges i representats internacionals, 1.000 periodistes, 3.500 voluntaris i més de 150.000 espectadors, no hi figuren les Terres de l'Ebre. Tot el que és creació d'ocupació, desen-
volupament econòmic, infraestructures amb ambició territorial i de país, veta aquí que les terres de l'Ebre no surten enlloc. Tant si val si tenim remers i remeres Olímpics i al nostre riu tenim infra-
estructures homologades per acollir competicions oficials... Quan es tracta d'anar fent territori, millor cap al nord... La polèmica ja va saltar al seu temps l'any 2011, i ara no ens hauria de sor-
prendre, però sí que ens hauríem de preguntar: Per què a les Terres de l'Ebre no se'ns ha tingut en compte? 

Aquestes últimes setmanes,després
d’anunciar la meva voluntat d’aspirar
a l’alcaldia de Deltebre, he rebut
moltes mostres de suport de fami-
liars, amics i molts coneguts que
aprecio i estimo. M’ha cridat l’aten-
ció que l’expressió “que tinguis sort”
és la que més m’han repetit. És evi-
dent que la sort ajuda, però a la polí-
tica no només cal sort. És molt més
important ser proper, ser creïble, ser
honest, o ser coherent. Personalment, crec que el factor deter-
minant que porta als representants polítics a actuar d’una
manera correcta en l’exercici de les seves responsabilitats és
descriu principalment en un terme: vocació. Assumeixo que no
és suficient la vocació, però sí que és cert que a major vocació
dels nostres representants, menys perversió política. Tots conei-
xem persones del nostre entorn que en els seus àmbits profes-
sionals han tingut vocació per la seva feina i els ha portat a ser
uns excel·lents professionals. Per tant, també hi ha persones
que impulsades per la voluntat de servei públic, esdevenim tem-
poralment polítics. 
A Deltebre hem tingut persones que han deixat petjada a l’a-
juntament precisament pel fet d’haver estat servidors públics
exemplarsque han actuat des de l’estricta vocació pública. No
ens enganyem, la gestió d’aquestes dones i homes ha marcat un
abans i un després. Vull reivindicar doncs, la vocació pública
com a pas imprescindibleper fer el salt al servei públic. És per
això que si sóc aquí de nou, si torno a la política municipal,no
és motivat per cap ambició personal, ja que l’ambició si no és
col·lectiva, és cobdícia. El dia que vaig comunicar a les persones
que estimo la meva intenció d’aspirar a l’alcaldia de Deltebre el
2019, una bona amiga em va dir que quan pensés en el muni-
cipi, ho fes des de l’abundància, des del que es vol construir i no
des de la comparativa o la carència. Aquestes paraules resumei-
xen l’essència del que crec que ha de fer un veritable polític. 
Només la política exercida des de la vocació pot sumar i pot
construir. Ara és l’hora de forjar lideratges atents i empàtics amb
la ciutadania. Humanitzar els nostres representants, perquè a la
fi, són i han de ser com la gent que representen. Cal deixar de
veure la ciutadania com un conjunt de persones que voten i
paguen impostos, per veure la ciutadania com a font de talent,
de compromís i d’oportunitat de canvi.

Joan Alginet Aliau, candidat a l’alcaldia 
de Deltebre per Més Deltebre.

L’HORA DE LA VOCACIÓ

OPINIÓ

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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Els alcaldes d'ERC dels municipis ebrencs afectats per l'N-340 exigeixen al ministre de Foment,
José Luís Ábalos, que aprovi la gratuïtat "immediata" de l'autopista AP-7 sense esperar a que
expiri la concessió a finals de 2019, per acabar amb la sinistralitat d'aquesta carretera nacional.
Els batlles defensen que "aquesta seria la mesura més efectiva i justa" després de recordar que
"els governs del PP i del PSOE són els responsables que durant dècades l'N-340 hagi estat satu-
rada i amb una alta sinistralitat" per no disposar el territori d'una via ràpida gratuïta. Els batlles
recorden que ja l'any 2016, la llavors ministra de Foment, Ana Pastor, es va comprometre a no
renovar la concessió de l'AP-7 quan acabi el contracte el desembre de 2019.
Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar; Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Adam
Tomás, alcalde d'Amposta, Dani Andreu, alcalde de l'Aldea, Ferran Cid, alcalde del Perelló, i Jordi
Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar també demanen, en el comunicat que signen conjuntament,
que es concerti una reunió urgent tan aviat sigui nomenat el nou subdelegat del govern de l'estat
espanyol a Tarragona, per parlar amb els alcaldes de l'N-340 afectats per la construcció de les
rotondes i les millores dels enllaços i interseccions publicades al BOE del passat 12 de juny.

Els alcaldes ebrencs d'ERC dels municipis de l'N-340
demanen la gratuïtat "immediata" de l'AP-7

L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha enviat una carta a la
ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en què li
demana que es desmantellen definitivament les instal·lacions del
projecte Castor. Montserrat reclama "una planificació seriosa,
amb informació sobre els terminis previstos" per desarmar la
planta. També ha mostrat "perplexitat" per les declaracions que
la ministra va fer assegurant que encara "no ha trobat" els infor-
mes que l'anterior govern espanyol del PP hauria encarregat per
a determinar els possibles riscos del desmantellament de la plan-
ta terrestre del Castor. A la carta l'Ajuntament d’Alcanar reclama
estar informat sobre les novetats que puguin esdevenir-se sobre
aquests informes o si se n'encarreguen de nou. "Esperem, doncs,
que el nou govern espanyol tingui una sensibilitat més gran pel
que fa a la necessitat de desmantellar un dels projectes més cos-
tosos i controvertits dels últims temps", ha dit Montserrat. 

L’alcalde d’Alcanar insisteix

El govern espanyol aixe-
carà els peatges de les
autopistes que finalitzen
la seva concessió. Així ho
ha confirmat el ministre
de Foment, José Luis
Ábalos. Això podria afec-
tar, en el cas de
Catalunya, l'AP-7, en el
tram Alacant-Tarragona,
amb finalització a finals
del 2019. 
Des del govern del PSOE
asseguren que volen ser
"coherents" amb els
compromisos i propostes
que van presentar al
Congrés i al Senat perquè
les autopistes s'incorpo-
ressin a la xarxa pública
un cop vençuda la con-
cessió. 
D'altra banda, el ministre
revela que el manteni-
ment s'eleva entre
50.000 i 68.000 euros
per quilòmetre a l'any, i
deixa la porta oberta a
què sigui l'Estat qui "con-
tinués cobrant".

Fins que sigui cert...
El portaveu de "Prou!
AP-7 Gratuïta Ja!",
Llorenç Navarro, conside-
ra que no cal "destros-
sar" la Nacional 340 si
l'AP-7 passa a ser gratuï-
ta. A més també ha refle-
xionat sobre la petició del
projecte de construcció
de l'autovia A-7, i ha
anunciat la presentació
de mocions als ajunta-
ments del territori per
“exigir la gratuïtat
davant l'amenaça d'ins-
taurar una vinyeta”. De
fet, sobre la vinyeta,
Navarro ha avançat que
es lluitarà perquè “no
s’imposi cap taxa més i
així se li plantejarà en la
reunió que esperen man-
tenir amb el ministre
Ábalos”. 
No obstant, el conseller
de Territori i
Sostenibilitat, Damià
Calvet, ha defensat
aquest dilluns la imple-

mentació d'una "vinye-
ta" de manera "homogè-
nia a tot el territori de
Catalunya". 
Davant l'anunci de l'alli-
berament de les autopis-
tes de peatge un cop aca-
bin les concessions per
part del Ministeri de
Foment, Calvet ha asse-
gurat que la "proposta"

del Govern està "molt
elaborada", "parlada" i
"a punt" per ser portada
a la pràctica. Des del
moviment veïnal s'adver-
teix que la lluita amb talls
de carretera i pressió als
ajuntaments seguirà fins
veure aixecats els peat-
ges de l'AP-7 i fins assolir
els objectius.

El senador Miquel Aubà, ha pre-
guntat, durant la sessió de con-
trol al govern,  a Teresa Ribera,
nova ministra de Transició
Ecològica, sobre el desmantella-
ment del Castor. Arran que l’an-
terior govern havia fixat com a
condició que per desmantellar el
Castor abans era necessari tenir
totes les garanties i estudis tècnics que acreditessin
que no hi havia perill, el senador li ha preguntat a la
ministra en quin estat es trobaven aquests estudis. La
ministra malgrat no concretar si els estudis ja s’estaven
fent, o no; ha mostrat el compromís de donar-ho a
conèixer  quan  en tingui informació, i la voluntat de
fer-los públics. Aubà, que ha valorat positivament l’ac-
titud de la nova  ministra, li ha demanat que ‘el govern
sigui coherent  i acompleixi les iniciatives parlamentà-
ries sobre el Castor aprovades amb el vot del PSOE
aquesta legislatura’. Tot seguit el senador republicà li
ha recordat el contingut d’aquestes iniciatives, i per
això li ha demanat que ‘fixi un calendari per desman-
tellar el Castor i constitueixin una comissió informativa
de seguiment’. També ha insistit en què faci efectiva la
sentència del Tribunal Constitucional i  no paguin als
bancs la indemnització del Castor. D’altra banda, ahir
dijous  l'Audiència Nacional va destimar la querella
presentada contra els exministres i empresaris que van
impulsar el Castor. Lamela no veu infracció penal en
els fets denunciats i diu que ‘no es pot parlar de pre-
varicació, malversació i frau a l'administració pública’.

‘Quan la concessió finalitzi’

Es demana a la ministra Ribera un
calendari per desmantellar el CastorEl govern espanyol confirma que alliberarà 

les autopistes de peatge
L’Audiència Nacional desestima 

la querella contra els impulsors
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EN UN MINUT

*TRES DETINGUTS I
NOU INVESTIGATS en
una operació policial
contra compradors d'i-
matges de pornografia
infantil. Els Mossos els
van identificar a partir de
la informació recopilada
en el desmantellament
d'una xarxa de pedòfils
el 2015 a Tortosa.

*LA MOSTRA DE JAZZ
DE TORTOSA celebra
aquest mes de juliol 25
edicions i ho farà tornant
a convidar tres dels
grans caps de cartell que
han passat pel festival en
edicions anteriors. Ara
Malikian, Paquito
D'Rivera i Naturally 7
són caps de cartell de l'e-
dició de plata. 

*EL MUSEU DE TORTO-
SA rep una donació d'o-
bres de l'artista Jaume
Rocamora. Les cinc
peces donades personal-
ment per l'artista tortosí
passaran a format part
del fons pictòric.

*L’ALCALDESSA DE
TORTOSA, MERITXELL
ROIGÉ, ha visitat la fàbri-
ca d’Ercros, on ha estat
informada sobre l’amplia-
ció de la capacitat de pro-
ducció que s’està duent a
terme a la planta de pen-
taeritritol que permetrà
augmentar en un 17% la
fabricació d’aquest pro-
ducte i que suposa una
inversió de 3 milions
d’euros. La nova planta
és un exemple de l’apos-
ta d’Ercros pel centre tor-
tosí.

Més 
Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa
ha aprovat un pla econò-
mic i financer, per fer front
a les inversions fetes
durant l’any passat que
sobrepassaven el llindar
fixat per l’Estat espanyol. El
govern ja va anunciar que
trencaria l’anomenada
regla de la despesa, que
estableix un topall segons
el pressupost del consistori.
La conseqüència és que ara
s’ha de dotar d’aquest pla,
que fixa per a aquest any i
el següent l’equiparació
dels ingressos i les despeses
per no sobrepassar l’import fixat. Segons ebredigital.cat, l’aprovació es va fer en
un ple extraordinari dilluns al matí, que només va comptar amb els vots a favor
del govern (PDeCAT+ERC). Tant el PP com el PSC s’hi van abstindre, mentre que
Movem i la CUP hi van votar en contra.
El PSC i Movem van assenyalar que l’aprovació d’aquest pla financer denota una
“mala gestió” en projectes clau, com la remodelació del pont de l’Estat, que va
generar un sobrecost; les piscines de l’estadi, així com la indemnització pels
terrenys de la piscina de Jesús.
El regidor de la CUP va votar en contra perquè aquest pla respon a una llei esta-
tal que considera que envaeix competències municipals i que suposa un impedi-
ment a la implementació de polítiques socials. Tal com informa ebredigital.cat,
l’alcaldessa va assenyalar que la despesa s’ha incrementat per la “impossibilitat
de computar els ingressos de l’hospital de la Santa Creu als comptes municipals”.

L'escriptor, poeta i
filòleg tortosí, Manuel
Pérez Bonfill, ha mort
aquest dimarts a l'edat
de 91 anys. Pérez
Bonfill, nascut a
Tortosa el 1926, era
filòleg romànic i va ser
professor de llengua i
literatura de secundà-
ria durant més de 40
anys. 
També va participar i
col·laborar amb diver-
ses publicacions perio-
dístiques ebrenques,
com la revista GEMI-
NIS, La Zuda o el set-
manari EbreInformes. La seva obra literària està
formada per quatre llibres de narrativa, dos reculls
poètics i una carpeta de poemes il·lustrat, així com
diverses participacions en obres col·lectives, la
darrera amb un recull de contes curts encadenats,
'Tren de Buit', el 2013. A més de diversos premis
literaris, Pérez Bonfill va ser nomenat Fill Predilecte
de la ciutat de Tortosa el 2016, i és Creu de Sant
Jordi des de 2010. Va ser catedràtic de llengua i
literatura castellanes, pioner de l'ensenyament del
català durant els primers anys de la democràcia,
director de teatre, cronista cultural, assagista,
escriptor, poeta o agitador cultural, entre altres.
També va ser el fundador de l'Aula de Teatre de
l'Institut Joaquim Bau on ha deixat petjada. 

Ple extraordinari, dilluns passat

Mor l'escriptor i filòleg
tortosí Manuel Pérez BonfillTortosa aprova un pla financer, ‘després

d’haver trencat la regla de la despesa’
Als 91 anys

‘Silenciada encara per la por’

El Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre és l'acte central de la commemoració, aquest
2018, dels 80 aniversari del conflicte. El darrer cap de setmana de setembre i el primer d'octubre
a Tortosa, es faran les ponències i taules rodones on s'esperen nombroses aportacions inèdites a
través d'un "gran gruix de comunicacions" que ja s'estan rebent des de l'estat espanyol i França.
De fet, els organitzadors apostem per mirar de recuperar moltes de les histories vives locals que
encara no s'han explicat, pel dolor i la por dels que van viure la Batalla. També es pretén con-
textualitzar les conseqüències econòmiques que encara arrosseguen les Terres de l'Ebre i denun-
ciar la manca de voluntat política per reparar la dignitat de les víctimes i recuperar els cadàvers
dels milers de soldats que hi van morir. El congrés s'ha dividit en dos caps de setmana per fomen-
tar, al màxim, la participació i oferirà recreacions històriques i altres propostes complementàries.

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Tortosa ha reivindicat l’acció de govern
que ha portat a terme des de l’any 2016 a l’Ajuntament. El portaveu Josep Monclús ha
recordat que el seu compromís amb la ciutadania es basava en dotze punts, la gran ma-
joria dels quals “s’han complert o estan a punt d’assolir-se”. Monclús ha destacat que
‘hem aconseguit que, per primera vegada, s’hagin fet efectives les transferències de ca-
pital des de l’Ajuntament a les EMDS’. A més, ‘hem dotat l’Ajuntament de més trans-
parència, s’han fet els pressupostos participatius i s’ha establert un programa per arreglar
carrers i voreres’. Altres compromisos com ‘la reforma del pont de l’Estat, el programa ti-
quet fresc i la rebaixa del preu de l’autobús amb la incorporació de noves parades, ja fa
mesos que també són una realitat’. Algun altre compromís, com ara ‘la construcció de la
nova piscina municipal, a la tardor estarà acabada’, i d’altres com la millora de l’accés i
aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta, ‘ja està en marxa, amb l’aprovació del projecte
de nou aparcament i ampliació de l’Hospital’. Monclús també ha destacat que des de la
seva àrea de Turisme han portat a terme compromisos importants com ’la recuperació del

llaüt oferint un nou paquet turístic i la il·luminació de la catedral, el castell de la Suda i les
muralles’. La presidenta de la Secció Local i regidora de l’Ajuntament, Maria Jesús Viña,
ha afirmat que els republicans han ‘volgut obrir les seves regidories a la gent i dotar-les
de dinamisme amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i millorar el benestar
i el respecte dels drets de la ciutadania’. Viña ha posat com a exemple l’èxit dels pressu-
postos participatius impulsats pel regidor Marià Martínez, ‘tant pel nombre de propostes
aportades  pels ciutadans com per la seva implicació’. Viña ha destacat ‘la seriositat’ amb
què Esquerra gestiona la Regidoria d’Hisenda, ‘rebaixant el deute de l’Ajuntament en un
25 %, passant dels 39,6 MEUR de finals del 2015 als 29,9 MEUR de previsió el 2018, i
la reducció a només 23 dies el període mitjà de pagament de l’Ajuntament a proveïdors,
quan al 2016 era de 67 dies. I, això, sense haver  incrementat ni impostos ni taxes i ha-
vent reduït la taxa d’escombraries un 1 % cada any’. Pel que fa a la Regidoria de Joven-
tut, dirigida per Cristina Girón, s’ha ressaltat que s’ha triplicat el pressupost de l’àrea i que
s’ha posat en funcionament un nou Pla local de Joventut.

Esquerra Republicana reivindica la seva obra de govern a l’Ajuntament de Tortosa 
i “el compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania”

Manuel Pérez i Bonfill.

El Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre aposta per recuperar la
memòria històrica local 
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El portaveu del grup
socialista d’Amposta,
Francesc Miró, explica
que: "els ampostins ens
reclamen la presència de
més metges especialistes
i la restauració de la
plantilla mèdica i d’infer-
meria, com un dret irre-
nunciable imprescindible
per una correcta praxi.
Exigim al Departament
de Salut que cobreixi
aquestes places d’espe-
cialistes, que avui en dia
són del tot insuficients
per atendre les necessi-
tats dels ciutadans. No
ens podem quedar de
braços creuats, ni resig-
nar-nos a ser un territori
de segon ordre". La
medicina preventiva
depèn “en gran mesura
dels especialistes i sense
aquests la mateixa
queda molt ressentida i
l’angoixa dels ciutadans
és evident”. Miró ha
demanat que
l’Ajuntament lideri un
gran pacte territorial
entre les institucions, per
tal de dotar-nos dels
professionals sanitaris
suficients per atendre les
necessitats existents.

Els veïns d’Am-
posta decidiran on
invertir 150.000 eu-
ros del pressupost
del 2019 a través
d’un procés partici-
patiu que s’enge-
garà a l’estiu i s’a-
llargarà fins al
desembre, quan es
coneixerà la o les
propostes guanya-
dores. "Hem decidit
fer, a proposta de
l’empresa Micro-
veus, que és qui
dissenya la metodo-
logia, un model de
pressupostos parti-
cipatius biennal",
explica l’alcalde
d’Amposta, Adam
Tomàs, "un any es
realitzarà el debat i
procés de participa-
ció per elegir on
s’inverteixen els 150.000 euros i l’any
següent s’executaran les actuacions
escollides". "El que volem és un pro-
cés participatiu d’èxit; no volem fer
uns pressupostos participatius simple-

ment pel fet de dir que els hem fet,
sinó que volem aconseguir que hi ha-
gi un debat real sobre quines actua-
cions cal prioritzar a la ciutat", diu
l’alcalde.

Els veïns d’Amposta decidiran on
invertir 150.000 euros

Del pressupost del 2019
DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA

L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, acompan-
yat del primer tinent
d’alcalde, Miquel
Subirats, i de la tècnica
de l’àrea de Polítiques
Actives d’Ocupació,
Isabel Villalbí, ha fet
balanç aquest dilluns 18
de maig de totes les
accions -i els resultats
d’aquestes- que s’han
implementat des de la
regidoria d’Empresa i
Ocupació -que encapça-
la el propi alcalde- per
crear ocupació. "El que
hem fet aquests últims
tres anys ha possibilitat
canviar la dinàmica de la percepció d’allò què ha de
fer el món local per la dinamització econòmica", ha
destacat l’alcalde, tot afegint: "les competències en
matèria d’ocupació són de la Generalitat i ens les
trasllada via subvenció; nosaltres hem preferit fer
política proactiva". En aquest sentit, l’alcalde ha des-
tacat l’increment de les subvencions que gestiona l’à-
rea: "S’ha passat dels 486.000 euros al 2014 als
891.000 al 2018, tenint en compte que hi ha dos pro-
grames que per l’aplicació del 155 no han arribat; en
un context normal, com l’any passat, la xifra de sub-
vencions hauria sobrepassat el milió d’euros". 

«Les polítiques d’ocupació
ajuden a rebaixar
l’atur a la ciutat»

Més notícies
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EN UN MINUT

*CARLES PÉREZ I CON-
XITA JIMÉNEZ guanyen
els premis de narrativa i
poesia. El col·lectiu
CalaCultura, qui coordi-
na els guardons, va fer
dissabte la seva posada
de llarg anual amb l’en-
trega dels Premis
Literaris de la població. 

*JAVIER SÁNCHEZ ha
estat escollit nou primer
secretari del PSC a
l’Ametlla de Mar.
L’executiva local va reu-
nir-se, dissabte a la
tarda, per plantejar el
nou futur del partit des-
prés de la renúncia de
l’anterior secretari local.
A la reunió hi van assis-
tir membres del PSC a
l’Ebre, com el primer
secretari Manel de la
Vega o el secretari d’or-
ganització Francesc
Miró.

*EL CAP DE SETMANA
PASSAT es va celebrar a
la Ràpita una nova edi-
ció del Top Ranking, el
festival de reagee sorgit
del programa amb el
mateix nom de Ràdio
Ràpita que va atreure
centenars de persones. 
Els serveis de Salvament
Marítim van haver d'a-
cudir a remolcar dos
embarcacions, amb un
total de quatre tripu-
lants, que no podien
tornar a port aquest dis-
sabte, quan es trobaven
navegant prop de la
desembocadura de
l'Ebre.

*DEMÀ DISSABTE, a la
Biblioteca Manuel Pérez
Bonfill (Campredó), a
les 18:30 h, presentació
del llibre: Terres de
l'Ebre i Matarranya.

*L’AJUNTAMENT D’AL-
CANAR forma en jardi-
neria operaris de la
Brigada Municipal i per-
sones amb contracte de
col·laboració social.
La setmana passada, es
va iniciar el Curs de
capacitació bàsica per al
manteniment de parcs i
jardins, inclòs en el
Programa de competiti-
vitat empresarial 2018
de l'Ajuntament
d'Alcanar, en el qual
participen tretze perso-
nes del municipi.

Més notícies

La 14a edició del festival internacional de dansa i circ contemporani
Deltebre Dansa ha posat a la venda les entrades dels espectacles i a dis-
posició del públic les inscripcions als tallers aquest dimarts al migdia.
Una de les novetats enguany és el Circuit 'Deltebre, Atracció Natural',
que oferirà, la tarda-vespre del 21 de juliol, una ruta amb 8 espectacles
per diversos espais del delta de l'Ebre. El director de Deltebre Dansa,
Roberto Olivan, ha avançat que es tracta d'una "aposta d'obertura"
cap a noves activitats que es volen anar incorporant al certamen en
edicions futures. En la programació, amb 40 espectacles i 80 artistes
participants, també destaca l'esperada estrena de 'Go Figure Out
Yourself', de Wim Vandekeybus, que torna a Deltebre per presentar
esperada proposta en el panorama internacional d'arts escèniques. El
festival, que es farà del 16 al 29 de juliol, s'enorgulleix del referent
internacional en què s'ha convertit sense haver perdut l'arrelament
territorial ni la vessant popular, ja que aconsegueix omplir cada jornada
la carpa de Deltebre Dansa amb gairebé un miler d'espectadors.

L’Ajuntament i Deltebre Dansa
presenten la programació 

De l’edició 2018, del 16 al 29 de juliol

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el coreògraf Roberto Olivan, director de Deltebre Dansa.

Al voltant de 250 avis i àvies en representació d'una quinzena
d'associacions i casals del Baix Ebre es van aplegar aquest dissabte
a Camarles per participar en la Trobada de la Gent Gran organit-
zada pel Consell Comarcal. Aquesta celebració s'ha recuperat,
després de vuit anys de no convocar-se, a proposta del Consell
Consultiu de la Gent Gran. Amb un format de caràcter més cultu-
ral, l'objectiu d'aquesta trobada ha estat aplegar representants de
les diferents associacions i casals en una jornada festiva i de con-
vivència que permetés, a la vegada, compartir experiències d'acti-
vitats. L'àvia del Baix Ebre 2018, entre els candidats proposats, en
aquest primera edició, és Maria Cinta Esmel Lliberia, de 77 anys i
representant de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Bítem. 
(més informació a la plana 11).

Amb una gran participació

El Consell Comarcal del Baix Ebre
recupera la Trobada de la Gent Gran 

Quatre treballs d'alumnes de l'INS Deltebre, dos de l'INS
Cristòfol Despuig, un de l'INS Joaquín Bau i un altre de l'INS
Blanca d'Anjou són els finalistes dels XIII premis Recerca, que
convoca anualment el Consell Comarcal del Baix Ebre per pro-
moure la recerca i la investigació fora de l'àmbit universitari. Els
premis Pare Romanyà, Federico Pastor i Innocent Paulí, patroci-
nats per Aqualia, distingeixen els millors treballs presentats pels
estudiants de segon de batxillerat i de segon curs de cicles for-
matius de grau superior de la comarca en els àmbits científic,
humanístic i tecnològic, respectivament. Cada premi està dotat
amb 500 euros. El 9 de juliol, a la sala d'actes del Consell
Comarcal (19h) els vuit alumnes finalistes disposaran de cinc
minuts per exposar un resum del seu treball i, posteriorment, es
procedirà al lliurament dels tres premis.

Finalistes dels XIII Premis 
Recerca del Baix Ebre

8 treballs seleccionats

Dissabte es complien 8 mesos des de l’entrada a presó pro-
visional dels ‘Jordis’. Des d’aleshores, cada dia 16 La Cala per
la Independència convoca la ciutadania a sortir al carrer per
denunciar l’existència de presos polítics i exiliats, i reclamar-ne
la seva llibertat. L’acte va aplegar més d’un centenar de per-
sones a les portes de l’Ajuntament. La coordinadora de La Ca-
la per la Independència, Montse Gonzàlez, va clamar que no
és suficient un apropament i el que cal és exigir la posada lli-
bertat de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats. Apro-
fitant la concentració, una veïna de l’Ametlla, Marínia Domin-
go, va compartir la resposta d’una carta que va enviar a Jordi
Turull. En la carta enviada per Turull, des de la presó d’Estre-
mera, rememora les darreres vacances amb la família al muni-
cipi, abans de l’1 d’octubre. Per tal de donar suport als empre-
sonats, des de La Cala per la Independència s’enviaran dues
cartes als Jordis, acompanyades per signatures i escrits de veï-
nes i veïns de la població.

Concentració organitzada per ‘La Cala per la Independència’

Clam per la llibertat dels ‘Jordis’ en
els seus 8 mesos d’empresonament
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*L’AJUNTAMENT DE
MÓRA D’EBRE informa
que ha canviat l’empre-
sa que gestiona el siste-
ma de cobrament de la
zona blava del munici-
pi, per la qual cosa els
usuaris han d’actualit-
zar l’aplicació per a uti-
litzar el servei que es
feia servir fins ara per
una de nova, anome-
nada iParkMe. Per a
descarregar-se l’aplica-
ció, els usuaris poden
utilitzar el codi QR
annex o a través de l’a-
dreça URL www.ipark-
me.com/app.

*V ECLIPSI DE GAR-
NATXA BLANCA, dis-
sabte 30 de juny, al
Parc Municpal de Bot
(20.30 hores).

*UNES 1.500 PERSO-
NES han visitat explota-
cions agràries de la
Ribera d’Ebre amb el
Benvinguts a Pagès.

Més 
Notícies

Monterrat Perelló ha estat nomenada directora
territorial d’Ensenyament de les Terres de l'Ebre.
Nascuda a Tivissa el 1967, és catedràtica
d'Ensenyament Secundari i llicenciada en
Filologia Catalana per la UB. Ha exercit diferents
tasques en docència com a tutora, coordinadora
d'ESO, cap del departament i coordinadora LIC.

La tivissenca 
Montserrat Perelló, directora
territorial d’Ensenyament

El Consell Regulador de la DO Terra
Alta ha reiterat la seva oposició als
nous projectes de parc eòlics previstos
a la comarca. En aquest sentit, ha
anunciat en un comunicat que "conti-
nua treballant per evitar" que la Terra
Alta "acabi sent un territori massificat
de parcs eòlics". Els productors de vi
recorden que, amb els tres nous parcs
previstos a Batea, Vilalba dels Arcs i la
Pobla de Massaluca se sumaran 30
nous aerogeneradors a les deu centrals
que ja existeixen a la zona nord de la
comarca. "El projecte és del tot contra-
ri al model territorial i econòmic de la
comarca, eminentment agrícola i que
aposta per la preservació i el respecte
pel paisatge i pel turisme sostenible",
argumenten. La DO precisa que, mal-
grat "estar plenament a favor de les
energies renovables com a recurs
imprescindible per la salvaguarda del
medi ambient", han volgut mostrar
així, novament, el seu desacord amb
aquest model territorial per defensar
els seus interessos i "el futur del terri-
tori". La construcció d'aquestes cen-
trals, apunten, posa en "perill la viabi-
litat econòmica i social de moltes

empreses", després que les
instal·lacions existents "no han revertit
en positiu al territori i s'han portat a
terme sense una distribució ambiental-
ment sostenible". Així, creuen que
l'autorització dels nous parcs no té en
compte la viabilitat paisatgística i
ambiental de la comarca, sense assumir
"conceptes legalment definits" com
"sostenibilitat", "capacitat de càrrega
ambiental" o "conservació de la quali-
tat i del valor del paisatge". 

La DO Terra Alta reitera la seva
oposició als nous projectes eòlics

Previstos a la comarca

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha executat actuacions
d’arranjament de camins que han afectat d’2,5 quilò-
metres de longitud de la xarxa de camins municipal.
Al camí dels Campassos, al de la Ratlla del Terme amb
el nou dipòsit d’aigua i al dels Ruixols, s’ha aplicat un
tractament amb aportació de tot-u i dos capes de
mescla asfàltica en calent. Al camí de la Ratlla del
Terme amb Benissanet i al de les Molineres s’han rea-
litzat actuacions de manteniment i millores de menor
entitat. Segons nota de l’ajuntament, la inversió total
d’aquestes actuacions és de 59.490,26 euros, sub-
vencionada per la Generalitat de Catalunya en un
83,5%, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en un
9,3% i un 7,2% per part de l’Ajuntament de Móra
d’Ebre, a l’espera de conèixer la resolució d’una con-
cessió de subvenció per part del Consell Comarcal.

Millores en la xarxa 
municipal de camins

De Móra d’Ebre

El conductor d'un turisme ha mort
aquest dimecres al matí en un xoc fron-
tal amb un camió a la N-420, al seu pas
per la Fatarella. El sinistre fou a un
quart i mig de vuit del matí per motius
que s'investiguen a l'alçada del punt
quilomètric 812, que va quedar tallat
en els dos sentits de la circulació fins a
les onze del matí. Com a conseqüència
de l'impacte, el conductor del cotxe va morir i la passatgera davantera del turis-
me va resultar ferida greu i foutraslladada a l'Hospital de Móra d'Ebre. La víc-
tima mortal és un home de 55 anys, J.L.E., veí de Barcelona. Per la seva banda,
el conductor del camió ha resultat il·lès. (ACN)

Mor el conductor 
d'un turisme en un xoc
frontal amb un camió, 

a la Fatarella
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SANT JAUME

L'ONG mediambiental
SEO/BirdLife ha denun-
ciat a la Generalitat els
moviments de sorra que
s'estan duent a terme al
delta de l'Ebre per res-
taurar la barra de Buda.
La setmana passada les
màquines van començar
a treure sorra de la platja
del Serrallo, a Sant
Jaume d'Enveja i està
previst transportar-ne
20.000 metres cúbics
cap a la barra de Buda.
L'ONG assegura que
l'actuació, de competèn-
cia estatal, s'està fent en
plena època de repro-
ducció de diverses espè-
cies protegides, que
estan nidificant i criant al
Serrallo i l'Eucaliptus, a
més de ser zones inte-
grades a la Xarxa Natura
2000. D’altra banda, els
treballs es consideren
‘necessaris. Ho són’. no
obstant, per les queixes
ecologistes, l’actuació
s’ha parat, no sense
polèmica.

Restauració de 

la barra de Buda

La Policia Local d'Amposta, amb el
suport dels Mossos d'Esquadra, van
detenir la matinada de dimarts tres
membres d'una banda organitzada
que es dedicava a saquejar establi-
ments d'electrodomèstics pel mèto-
de de l'encastament de vehicle.
Atès que setmanes enrere s'havien
produït altres robatoris d'aquesta
tipologia a Tortosa i a Vinaròs, la
Policia Local d'Amposta havia pla-
nificat una sèrie d'accions per tal de
mirar de prevenir aquest tipus de
robatoris a la població. Cap a les
3:30 hores, els agents que es troba-
ven realitzant patrullatge preventiu
planificat a la població van escoltar
una alarma que provenia de la zona
pròxima al establiment 'Electro HiperEuropa' d'Amposta i es van tras-
lladar a comprovar-la. En arribar-hi, van observar un vehicle amb el
motor encès davant la porta de l'establiment que s'havia utilitzat per
encastar-lo, diverses saques plenes amb objectes preparats per empor-
tar-se i almenys dues persones encaputxades a l'interior de l'establi-
ment. Els agents de la Policia Local van demanat suport al cos de
Mossos d'Esquadra per tal d'assegurar la zona. Amb l'arribada dels
agents de la policia catalana es va poder entrar a l'establiment amb
seguretat i procedir a la detenció dels dos individus que quedaven al
seu interior. Posteriorment, una patrulla dels Mossos va poder detenir
el tercer autor dels fets, que va fugir del lloc. Els mateixos individus
havien estat identificats per la Policia Local d'Amposta en un control
preventiu als accessos de la població fa tres setmanes. (ACN) 

La secció local d’Esquerra Republicana de l’Aldea, va escollir el
passat dijous 14 de juny a Simon Falcó i Moreso, com a candidat
a l’alcaldia per a les pròximes eleccions municipals de 2019.
L’Assemblea, que va acollir 132 assistents, entre amics, simpatit-
zants i militants, va donar suport a Falcó, que era la únic candidat
que es va presentar a l’elecció. Simon actualment és regidor de
governació, medi ambient, mitjans de comunicació, participació
ciutadana i serveis; i aquesta és la tercera legislatura que forma
part del govern municipal de l’Aldea. 
L’alcaldable va agrair als assistents el suport rebut i es va compro-
metre ‘a seguir treballant amb il·lusió i constància per l’Aldea’.
Dani Andreu, actual alcalde de l’Aldea, va fer  balanç de la feina
feta per Esquerra Republicana durant els anys que han estat al
capdavant de l’Ajuntament; va destacar a Falcó com ‘un gran
candidat’ i va encoratjar a tothom a fer possible que l’Aldea con-
tinuï tenint la direcció i l’empremta republicana.

Tres detinguts a Amposta per saquejar
establiments d'electrodomèstics

Simon Falcó serà el candidat
d’Esquerra Republicana

Pel mètode de l'encastament de vehicle
A l’alcaldia  de l’Aldea

Als arrossars properes als nuclis urbans del Delta

40é aniversari de la Segregació 
de Sant Jaume d’Enveja

Sant Jaume viu aquest cap de setmana l’epicen-
tre de les Festes de la Segregació. Aquest any es
commemora el 40é aniversari de la segregació
del municipi com a independent, “un fet que va
marcar un abans i un després del nostre poble”.
Durant aquests dies l’ambient festiu envaeix els
carrers del poble amb un programa d’actes
diversos oberts a tothom com l’ofrena floral,
presentació de la Pubilla Major, Pubilla Infantil,
Hereu i Hereu Infantil, berenar popular i la
foguerada de Sant Joan, encesa amb la tradi-
cional Flama del Canigó. Unes festes on no hi
poden faltar els bous amb diversos actes a la
plaça portàtil de Sant Jaume. La plaça de
l’Ajuntament ofereix un gran aspecte amb les
obres efectuades.

El COPATE farà dilluns 
el primer tractament contra el mosquit

El proper dilluns, 25 de juny, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE) iniciarà el primer tractament dirigit a les larves dels mosquits que
es generen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats del delta de
l'Ebre. És el primer dels tres que estan programats per a la campanya 2018, i que
es desenvoluparan fins a mitjans del mes d'agost. Començaran a l'hemidelta
esquerre, a les zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, per passar
a l'hemidelta dret, a les zones d'Amposta, Eucaliptus, Poble Nou, Sant Jaume
d'Enveja, els Muntells i Sant Carles de la Ràpita. Es tractaran un total de 2.100
hectàrees d'arrossars. En funció de la climatologia, aquest primer tractament pot
variar però es preveu que duri tota la setmana.

Simon Falcó. 

En el marc de la Primera
Festa de la Plantada de
l'Arròs de la Ràpita, que
tindrà lloc el dissabte 23
de juny, a l'Aula
d'Educació Ambiental
Plegadis, s'organitza una
àmplia i peculiar progra-
mació. Les temàtiques
de les activitats són molt
diverses, però totes molt
focalitzades en l'educa-
ció ambiental, ja que és
el principal punt d'actua-
ció i d'interès de la
Fundació Plegadis; el fet d'inculcar valors i actituds responsables amb el medi
ambient i la biodiversitat.

En aquesta línia, una de les activitats més destacades, a banda de l'eix troncal
de la festa que és la plantada de l'arròs, serà el fet del primer alliberament de
tortugues d'estany a l'Illa Picampall de l'Aula d'Educació Ambiental Plegadis.

Es tracta d'una iniciativa impulsada des del Parc Natural del Delta de l'Ebre,
dins del projecte de reintroducció i reproducció de les espècies amenaçades -
com la tortuga d'estany o la gavina corsa- en el qual col·labora la Fundació
Plegadis. El Doctor en Biologia Albert Bertolero és l'encarregat de realitzar l'a-
lliberament dels 20 individus de l'espècie. En relació al projecte, Bertolero afir-
ma que "És realment important la col·laboració d'entitats com la Fundació
Plegadis per contribuir en la recuperació de la tortuga d'estany".

S’alliberaran 20 exemplars 
de tortuga d’estany 

a la Fundació Plegadis
El biòleg Albert Bertolero serà l’encarregat de l’alliberament
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EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
LA RÀPITA ha tret a
licitació les obres de
reforma del Casal
Cultural el Maset per
convertir-lo en un Espai
per a Joves, un punt de
referència on la joven-
tut rapitenca pugui tro-
bar-se i dur-hi a terme
activitats de treball i
lleure. Segons ràdio
ràpita, les empreses
que vulguin optar al
concurs poden presen-
tar les seues ofertes fins
al 5 de juliol. El pressu-
post de licitació és de
268.162 euros.

*ROSA ANGLÈS, elegi-
da candidata a l’alcal-
dia de la Ràpita per a
les properes eleccions
municipals del 2019. 
La portaveu del PSC a
l’Ajuntament de la
Ràpita ha estat elegida
per l’agrupació
Socialista del municipi,
obtenint el suport unà-
nime de tots els afiliats
presents a l’assemblea.

Més 
notícies

La Ràpita celebrarà dissabte 23 de juny la primera Festa de la Plan-
tada de l’Arròs, organitzada per la Fundació Plegadis amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament rapitenc i la Cambra Arrossera del Montsià. A
més de poder practicar i rememorar el sistema tradicional de la plan-
tada, una activitat agrícola típica del Delta de l’Ebre, els assistents tin-
dran al seu abast tot un ventall d’activitats lligades a la tradició i al
medi ambient que s’oferiran a partir de les 9.00 hores i durant tot el
matí al Centre d’Interpretació del Cultiu de l’Arròs de la Fundació Ple-
gadis (Camí de la Séquia del Mar, a la partida Casablanca, abans d’a-
rribar a la depuradora).
La I Festa de la Plantada de l’Arròs de la Ràpita començarà a les 9

del matí i s’allargarà fins les 13.30 hores, tal com han explicat en la
presentació l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i el coordinador de
projectes de la Fundació Plegadis, Sergi Sales.

Entre els dies 17 i 19 del proper mes d’agost tindrà lloc a l’esplana-
da de Sant Carles Marina, a La Ràpita, la tercera edició del
Food&Fashion, un festival que fa enguany un salt endavant poten-
ciant la vessant musical, incrementant el nombre d’expositors,
foodtrucks i d’activitats familiars, i ampliant l’espai. El cartell musi-
cal per a l’edició 2018 inclou artistes de primer nivell com Halldor
Mar, Cesk Freixas, Coriolà i Èric Vinaixa. 
Després de l’èxit de l’any passat, l’organització esperar superar els
10.000 visitants en els tres dies que durarà el Food&Fashion 2018.
Els organitzadors d’aquesta tercera edició, l’empresa SIE SB i Sant
Carles Marina, amb Toni Subirana i Nicolàs González com a repre-
sentants, acompanyats per l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i
la presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc, Natalia Guart, han
presentat el cartell.

La Ràpita celebra la 
I Festa de la Plantada, demà dissabte

La III edició del Food&Fashion de la
Ràpita reforça la vessant musical 

Al Centre d’Interpretació del Cultiu de l’Arròs de la Fundació Plegadis
I incrementa el nombre d’expositors

Projecte de remodelació del carrer
Constància

A la Ràpita

L’Ajuntament de la Ràpita ha sotmès a informació pública l’expedient d’aprovació ini-
cial del projecte d’urbanització, enderroc i taxació conjunta del carrer de la Constància,
des del carrer de Sant Isidre fins al carrer de Marquès de Valterra, amb un pressupost
total de 232.737 euros. El Consistori ha declarat la utilitat pública i la necessitat d’o-
cupació dels terrenys afectats per aquest projecte, que ha de permetre corregir la
situació d’afectació a la vialitat pública en què incorren un total de 10 finques, de les
quals 2 són propietat de l’Ajuntament, perquè ja en el seu dia es van construir envaint
el carrer, sense respectar l’alineació i per tant provocant que el carrer resulte més estret
en el tram esmentat. L’equip de govern vol adequar urbanísticament amb aquest pro-
jecte una zona que presenta una imatge força deteriorada.

Un incendi crema 
les drassanes Nicolau

Un incendi va calcinar les emblemàtiques
drassanes Nicolau, a Sant Carles de la Ràpita.
El foc –amb una espectacular columna de
fum- va cremar les dues naus de la històrica
empresa i va deixar un ferit de poca gravetat,
que fou evacuat a l'hospital d'Amposta.  Les
flames van calcinar les dues naus de drassa-
nes Nicolau –de 800 i 400 m2- amb embar-
cacions i materials diversos, així com una
zona de vegetació que hi havia entre elles d'uns 5.000 m2 i des d’on es va poder ori-
ginar el foc. Drassanes Nicolau és una emblemàtica empresa de l'Ebre que es va fun-
dar l'any 1917 i que es dedica a la construcció de vaixells de pesca professional i
embarcacions d'oci i a la venda de motors marins.

La Policia Local d’Ulldecona rescata un
ciclista perdut al Montsià

Agents de la Policia Local d’Ulldecona van rebre el cap
de setmana passat una trucada d’un ciclista que, de
ruta per la Serralada del Montsià, s’havia desorientat i
no podia sortir del lloc on es trobava. Aquest va poder
enviar-los la seva localització a través del telèfon i, els
agents de la Policia, després d’una llarga caminada i
en contacte amb Mossos d’Esquadra, van poder veure
que el ciclista estava enmig del barranc del Pare
Pasqual en un indret de molta vegetació, densa i ata-
peïda, amb una pendent molt pronunciada, amb molts marges de pedra desfets pel
pas del temps, i de molt difícil accés. Després de diversos intents, es va optar per pujar
fins un corriol proper a l’accés a la Via Ferrata i, des d’allí, donar-li indicacions al ciclista
per anar pujant barranc amunt, mentre la policia hi accedia des de dalt. Finalment, l’o-
peració va acabar de forma exitosa. 

L'Audiència de Tarragona reobre el cas 
de l'accident de Freginals

L'Audiència de Tarragona ha acceptat els recursos de reforma i subsidiaris d'apel·lació
dels advocats de les víctimes i de Fiscalia –que s'hi va adherir-, contra l'arxiu del cas
de l'accident d'autobús de Freginals, on van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tor-
naven de les falles de València. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN,
es demana l'expedient sancionador que Inspecció de Treball va obrir contra el propie-
tari del vehicle, iniciat per falta d'informació i formació del conductor en riscos labo-
rals i per deficiències en la vigilància de la salut del treballador. Aquesta documentació
es considera "necessària i útil" pels magistrats provincials per esclarir si el xofer estava
cansat o fatigat. També es reclama un nou peritatge del sistema de frens després que
el conductor declarés que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada, amb
l'asfalt mullat. És el segon cop que es reobren les diligències prèvies del cas i ara
l'Audiència demana la pròrroga de la instrucció 18 mesos més per considerar-la causa
"complexa". La defensa del conductor no ha volgut valorar aquest nou revés a l'ar-
xivament del cas i ha apuntat que seguiran mantenint la sol·licitud d'arxiu.
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Al voltant de 250 avis i àvies
en representació d'una quinzena
d'associacions i casals del Baix
Ebre es van aplegar aquest dissab-
te a Camarles per participar en la
Trobada de la Gent Gran organit-
zada pel Consell Comarcal.
Aquesta celebració s'ha recupe-
rat, després de vuit anys de no
convocar-se, a proposta del
Consell Consultiu de la Gent Gran,
òrgan consultiu i de participació
de la institució comarcal que vet-
lla per la millora del benestar i la
qualitat de vida dels nostres iaios i
iaies.

Amb un format de caràcter més
cultural, l'objectiu d'aquesta tro-
bada ha estat aplegar represen-
tants de les diferents associacions
i casals en una jornada festiva i de
convivència que permetés, a la
vegada, compartir experiències
d'activitats.  

Els actes es van iniciar al migdia a
la pista poliesportiva dels
Lligallos. La presidenta del
Consell comarcal, Sandra
Zaragoza, acompanyada pel vice-
president Dani Andreu; el conse-
ller comarcal de Serveis a les
Persones, Lluís Pegueroles; i el
representant de l'Ajuntament de
Camarles, el regidor Ramon Brull;
va donar la benvinguda a tots els
assistents. Sandra Zaragoza va
emmarcar aquesta trobada dins
les accions de la institució comar-
cal encaminades "a potenciar l'en-
velliment actiu, per a què els nos-
tres avis i àvies arriben a la vellesa
en bones condicions de salut, pro-
movent la seva participació en la
societat, afavorint la seva forma-

ció i garantint els seus drets de
viure una vida activa i amb quali-
tat".

A continuació la companyia Delta
Teatre va representar l'obra 'Fidel,
fidelito, fidelón', que va entusias-
mar el públic assistent, i tot seguit
al Restaurant Pla d'En Roca es va
fer el dinar de germanor i l'elecció
per sorteig de l'avi o àvia del Baix
Ebre 2018, entre els candidats
proposats per les diverses associa-
cions. Aquesta distinció va recau-
re, en aquest primera edició, en
Maria Cinta Esmel Lliberia, de 77
anys i representant de l'Associació
de Jubilats i Pensionistes de
Bítem. La presidenta comarcal li
va lliurar el diploma acreditatiu i
un lot de productes gentilesa de la
Cooperativa Arrossaires del Delta
de l'Ebre. L'homenatjada, que
durant la seva vida laboral va exer-
cir de cartera rural a Bítem, va
agrair aquesta distinció i va ani-
mar la institució comarcal a conti-
nuar aquesta trobada en propers
anys. La resta de candidats propo-
sats van ser Teresa Giménez
Fornós, de la Cava-Deltebre;
Benita Costea Garcia, de Tivenys;
Teresa Pla Lluís, d'Aldover; Juan
Luís Gabriel Bru, de Paüls; Dolores
Agramunt Bertomeu; de
Deltebre; Maria Cinta Gilabert
Blanch, de l'Aldea; i Alberto Tafalla
Sabaté; dels Reguers, als quals
també se’ls hi va lliurar un diplo-
ma de reconeixement.

La fi de festa va anar a càrrec de la
soprano Andrea Martí i el pianista
Miquel Esquinas, estudiants del
Conservatori de Musica de la
Diputació de Tarragona a Tortosa,
que van aconseguir emocionar els
assistents.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre recupera la Trobada de la

Gent Gran amb una gran
participació
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El Mundial està en marxa i el var també. Interessant. La
meua modesta opinió és que és molt posititu. I sobre
tot perquè s’ha guanyat amb el temps que es perdia en
la comprovació de la jugada i de la decisió. 
Cadascú ho veurà a la seua manera. A Camacho, per
exemple, no li agrada anar de var en var...
Ho entenc. Però, sense perdre l’essència, hem d’evolu-
cionar. És cert també que anar de var en var no és bo...
A més del Mundial i la destitució fulminant de
Lopetegui (un gran començament per a Rubiales)
aquesta setmana també han estat notícia els Jocs
Mediterranis i que les Terres de l’Ebre no han acollit cap
seu, com se sabia. Independentment de temes polítics
i que la candidatura es va presentar fa 10 anys, és evi-
dent que llavors, pel motiu que sigui, no es va pensar
en els ‘d’allí baix’. I és que segurament és així com ens
veuen. Però aquí estem. Lamentable però cert, una
vegada més. De totes formes, no hem de caure en el
victimisme històric. Hem de seguir, pensant en millorar
dins de les nostres possibilitats. Per acabar, la setmana
ha tingut altres culebrons. El d’Edgar (Camarles), pre-
sentat com a jugador de l’Amposta i al dia següent de
l’Ulldecona, ha estat un d’ells. Però també ha passat al
revés. Aleix Salvadó, estava fitxat, però la Rapitenca li
ha donat la baixa. Ara va al Tortosa. No són només els
jugadors els que poden ‘jugar’ en el mercat de fitxat-
ges. Els clubs pot passar que ho facin. 

Michel 

De var en var

Al futbol, un dels treballs més complicats és ser entrena-
dor. Cal tenir contents als que juguen, als suplents, als
directius i si es perd la setmana és molt difícil.
Preocupació els set dies. A sobre es confia molt poc en
ells, amb projectes a llarg termini. L'ofici d'un entrena-
dor dura una mitjana de dos anys en un club i a tres arri-
ben pocs però aquí a les Terres de l'ebre batem cada any
rècords de canvis de banqueta. No hi ha paciència. I ull
a la dada: dels 29 entrenadors que van començar la pas-
sada campanya, només han sobreviscut a la catarsi, en
els mateixos equips: (La Sénia), Enric Alaixendri
(Ampolla), Molinos (Perelló) i Roger (Arnes). 5 de 29. A
vostès els sembla normal? 
Penso que el nivell futbolistic ha baixat i el d’entrena-
dors també. No s'explica que en la generació de 2008
van sortir aquests: David Poy, Santi Forastero, Narcís
Laboria, Sergi Navarro, Pepe Balart, Parra, Nando
Crespo, Toni Sanchez, Martinez, Joan Subirats, Albert
Bel, Alfons Royo...¿per què no surten cada any una llista
igual? El nostre futbol hauria d'estar plagat de grans
místers però els principals equips a l'hora de eligir no tro-
ben l'ideal. No és normal que 4 grans entrenadors com
Teixidó, Xavi Cid, Nacho Pérez i Nando Crespo estiguin
a l'atur i altres també, com Albert Bel, Sergi Navarro,
Bartolo, Àlex Curto, Cotaina, Cantó, Mario Maza,
Robert, Capera, Marc Vilabrú, Pedro Garcia, Joel
Martorell, Robert Costa, Paco Muñoz, Hilario, Antón
Flores...i potser m'oblido d'algun més. A un entrenador
se li demana saviesa, experiència, tracte humà, serietat,
afecte amb el jugador, bones xerrades al vestidor, ser
psicòleg... i com no n'hi ha ni un de perfecte, doncs cada
any roden caps i els bons a l'atur. Els càstings actuals han
estat grans com al Tortosa on va sonar Xavi Cid, Nando
Crespo, Emili Descarrega i al final, German. O a
Amposta on ha hagut més del mateix, amb fins a 3
entrenadors. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Banquetes elèctriques

La setmana passada, el CD Alcanar va efectuar una assemblea en la que el president, Toni Muñoz, i la junta di-
rectiva van presentar la dimissió. I es va obrir un període per presentar candidatures, fins divendres vinent, dia 29.
Toni Muñoz, ara ja expresident, manifestava que “portàvem uns anys a la junta i el cansament es nota, malgrat que
hi havia il.lusió pel centenari. Hem d’agrair el suport dels socis i dels patrocinadors que ens han ajudat i que, malgrat
l’època complicada econòmica que s’ha viscut els darrers anys, han fet costat i només podem dir que estem molt
contents. Per un altre costat, creiem que manca més suport institucional. L’Ajuntament no està massa pel tema, en-
cara que els hem d’agrair que avancessin la subvenció del 2018, una vegada no vam poder rebre la del 2017 per la
confusió que va haver i que ja vam explicar al seu dia”.  A l’assemblea es va entregar un dossier al soci en el que
es mostraven les subvencions que rebia el CD Alcanar i, a la vegada, les que reben altres clubs ebrencs.
D’altra banda, fa unes setmanes, es va parlar de que exjugadors del poble podien agafar el club, amb David Blan-

co al capdavant. Però finalment no va poder ser així. La situació no és fàcil, sense poder disposar de la propera sub-
venció, amb el que això suposa per les despeses que existeixen només amb el tema federatiu. També cal aclarir com
quedarà el juvenil la temporada propera, si pertany al primer equip o a l’entitat que gestiona el futbol base. 
Hi ha rumors que indiquen que l’Ajuntament ja ha establert contactes per poder crear un equip integrament local,

en la línia del filial de fa uns anys. En uns dies s’haurà de saber també si es pot formar una junta i si el CD Alcanar,
un històric, competeix la temporada propera a la Tercera catalana. 

El futur del CD Alcanar

Santi Castillejo va reno-
var amb l’Ascó, unes set-
manes abans d’acabar-se la
lliga. Però el cap de setma-
na passat es coneixia la no-
tícia de l’interés de l’Osa-
suna B pel tècnic navarrès.
El projecte, en un club en el
que ell va jugar a Primera
divisió, ha pesat per al tèc-
nic que va plantejar a l’As-
có la possibilitat de marxar.
El president de l’Ascó,

Andreu Muñoz, deia que
“quan vam signar la reno-
vació, vam posar una clau-
sula que si al mister li arri-
vava una oferta que li
suposava una millora tant a
nivell personal com espor-
tiu i a ell li interessava, ha-
víem d’aceptar-la. I  així ha
estat. I des del club li volem
donar les gràcies per

aquests dos anys. Ell ha fet
de nosaltres un club una
mica més gran”. Per la se-
va banda Santi Castillejo,
va explicar que ”si com diu
el president, he fet una mi-
ca millor a aquest equip, es
gràcies a la bona gent que
m’he trobat. He estat com
a casa, però m’ha arribat
aquesta oferta d’Osasuna,
d’on he sortit, i no podía
dir que no. I l’Ascó ha res-
pós com un club senyor.
Vull donar les gràcies tant a
Andreu Muñoz, com a Mi-
quel Pérez, que va ser qui
em va portar aquí, al vice-
president Jordi Rius, a la
junta, als treballadors del
club, tots els que estan
dins, i la gent de l’ajunta-
ment”. Segons informa
Gabi Sanz, cap de premsa

de l’Ascó, Castillejo va tenir
un comiat especial d’agraï-
ment pels seus jugadors. El
nou tècnic és Leonardo Lo-
pez ‘Leo’ que fou company

de Castillejo al Nàstic. Santi
és qui l’ha recomanat. El
tarragoní Leo, entre altres,
va estar al Lorca amb Eme-
ri.

Castillejo marxa a l’Osasuna B

FC ASCÓ

Leo és el nou entrenador asconenc 

La setmana passada avançàvem els fitxatges del CD Tor-
tosa i aquesta setmana ja són oficials. El central Antonio
Dominguez (Vilaseca), un dels millors centrals del futbol
territorial de la provincia, apuntalarà la defensa. Es confir-
men els fitxatges dels jugadors, també tarragonins, el late-
ral Cristian i Uri Benito (Rapitenca). Així mateix, Pol Benito
(Vilaseca), jugador aquest darrer que va estar a prova a la
pretemporada de l’any passat, també fitxa. L’aldeà Aleix
Salvadó, que va estar al Camarles i que en principi tornava
a la Rapitenca però que finalment no fitxa amb el club ra-
pitenc (veieu plana 16), també es posarà altre cop la sama-
rreta roigiblanca. Així mateix Sergi Galera, la darrera cam-
panya al Gandesa, hi ha interés en què torni al Tortosa,
com també Gerard Bes, jove defensa que ha jugat al Gan-
desa enguany. D’aquesta forma amb Selu i Dani Bel reno-
vats i a l’espera de la confirmació de Puig, i amb les incor-
poracions de Vilarroya (Batea), el porter Panisello i Jordi
Tomàs i Sergi Escoda (Tortosa) i de la Torre (Alcanar), el pri-

mer equip del Tortosa ja té forma i s’ha pogut recomposar,
amb els juvenils que també s’incorporen. Ara faltaria re-
forçar la davantera que és el que manca i que potser serà
més complicat en aquestes alçades. Sergi José, davanter ra-
pitenc (Onda), interessava però fitxa amb l’Amposta. 
La realitat és que el Tortosa s’ha pogut regenerar amb el

treball del tècnic German i de Nacho, director esportiu. Fa
un mes, quan el club tenia un futur molt incert, va aparèi-
xer la candidatura presidencial de Víctor Abella. Aquesta
va impulsar la de Marià Curto, que es va crear de forma ac-
celerada. Víctor Abella va aconseguir aquest efecte. I, a
més, va tenir intel.ligència directiva, pel bé del club, renun-
ciant a fer unes eleccions que anaven camí d’efectuar-se.
Cas de que haguessin hagut eleccions, el Tortosa encara
avui no hagués pogut planificar la seua plantilla. 
Després de la incertesa quant al futur, tot s’ha pogut so-

lucionar. El soci pot estar ben tranquil. El Tortosa tira avant
amb energia renovada.

Antonio Domínguez, nou jugador del CD Tortosa

TAMBÉ S’INCORPORA ALEIX SALVADÓ, QUE TORNA. INTERESSA GALERA (GANDESA)

El president de l’Ascó, Andreu Muñoz, amb Leo, nou mister. 

ESPECIAL FITXATGES 
FUTBOL EBRENC

Plana 18. Secció coordinada per Joaquin Celma

Gabi
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TAMBÉ FITXA ÒSCAR RODRIGUEZ, EXRAPITENCA I VALLS

IMATGES D’ESTIU

DECISIÓ DEL TÈCNIC GUILLERMO CAMARERO. AMB L’ARRIBADA DE FELIPE, QUE ESTAVA A L’AMPOSTA I TORNA AL CLUB RAPITENC

Aleix Salvadó, descartat una vegada 
havia fitxat amb la Rapitenca

El rapitenc Sergi José s’incorpora a l’Amposta

Aleix Salvadó ja havia estat a la Rapitenca. La temporada passada, des del club
rapitenc, ja es va informar que anava ‘cedit’ al Camarles on va fer una bona cam-
panya. Per aquest motiu, des de feia temps, des de la Rapitenca s’havien interes-
sat per recuperar-lo. I així va ser. Aleix va signar i es va fer la foto i ja tornava a
ser jugador rapitenc. Van passar els dies i el diumenge passat, el jugador de
l’Aldea es troba amb una sorpresa.  Es reuneix amb el tècnic Guillermo Camarero
i aquest li diu que havia de prendre una decisió. Al fitxar Felipe, jugador que esta-
va a l’Amposta i que torna a la Rapitenca, Aleix no tenia cabuda a l’equip. 
Aleix ho explicava dient que “jo puc entendre els motius que em va dir el tècnic
i valorar que m’ho digués ara i no quan la temporada estés en marxa. Però no es
pot tractar així a un jugador, quan la Rapitenca em va dir que em volia i vam arri-
bar a una entesa. I ara em trobo amb què no em volen. Si al seu dia m’haguessin
dit que esperaven a Felipe per saber si es quedaven amb ell o amb mi, ja hagués
estat responsabilitat meua esperar-me, però no m’ho van dir”. Sobre si se sent
utilitzat o que la Rapitenca ha jugat amb ell, Aleix aclaria que “no em sento uti-
litzat i tampoc penso que s’ha volgut jugar amb mi, però sí que crec que no s’ha
actuat correctament. I també penso que es parla molt de que hi ha jugadors que
parlen amb un club, es comprometen, i acaben fitxant amb un altre. També cal
saber que de vegades passa a la inversa”. Aleix ha parlat durant la setmana amb
el Tortosa, la Rapitenca, Gandesa, Ampolla, Camarles i Remolins-Bítem...finalment s’ha decidit per tornar al Tortosa: “veig il.lusió de fer un
equip competitiu. Vaig estar molt bé al club, al futbol base, i m’ha convençut el que m’han dit. Sé sap que comença un projecte pràcticament
de zero i hi ha consciència de que s’ha d’anar poc a poc. Estic amb ganes de poder fer una bona temporada”.
Versió tècnica
Guillermo Camarero, tècnic de la Rapitenca, per la seua part, indicava que “entenc que és una decisió complicada i de la que en sóc totalment
el responsable. En general, fins ara, hi ha consens i bona entesa amb Fernando Garcia i Agustí Zaera i quan en algun tema no estem d’acord,
el parlem i busquem punts d’entesa. Però aquest cas ha estat decisió meua. Felipe, d’entrada, no havia de venir però finalment si que va fer-
ho. I jo vaig considerar que era una posició que ja estava suficientement coberta i veia que Aleix disposaria de menys minuts. Vaig pensar que
era millor dir-li ara i que pugués decidir, tenint temps de poder fitxar amb un altre equip. Si li hagués dit començada la temporada, crec que
hagués estat molt més complicat. Al futbol s’han de prendre decidions i aquesta és una de les que he hagut de prendre ara“.

Sergi José, davanter rapi-
tenc que va acabar la
temporada passada a
l’Onda, ha estat en l’a-
genda del Tortosa i
l’Amposta, entre altres
equips. Dimecres comuni-
cava a l’Amposta que fit-
xava amb l’equip blanci-
negre. D’aquesta forma,

dins de la nova etapa que
comença l’Amposta, amb
9 baixes (a més de les ja
conegudes, Felipe marxa
a la Rapitenca i Vernet al
Móra la Nova) i amb nou
cos tècnic, la reconstruc-
ció ja s’ha iniciat. També
s’ha d’incorporar Òscar
Rodriguez, jugador que

va estar a la Rapitenca i
que pertanyia al Valls. 
Així mateix, també fitxa el
jove lateral esquerrà
Arnau Beltran (Tortosa i
les darreres campanyes al
Camarles) i l’Amposta
comptaria amb Calsina,
jugador que podria tornar
i que va estar al Tortosa i

al Camarles, on va sofrir
una greu lesió. Eric Fornós
(Amposta juvenil) també-
bé es podria incorporar. 
Va semblar que fitxava
Edgar (Camarles) i es va
fer la foto. Però al dia
següent fitxava amb
l’Ulldecona.
El nou cos tècnic i la

directiva del club és cons-
cient que encara falten
peces per al nou projecte,
i entre elles a la porteria.
Hi ha rumors que indi-
quen que s’ha contactat
amb Elliot, porter que va
estar durant la temporada
passada al Jesús i Maria i
que semblava que, junta-

ment amb els companys
de Torredembarra que
havien arribat a l’Aube,
havia de seguir. Però
finalment va al Roda de
Berà. 
L’Amposta està esperant
respostes de diversos
jugadors per completar la
plantilla.

MARC VERNET,
AL MÓRA LA

NOVA

El Móra la Nova
s’està reforçant amb
consciència per a la
nova i històrica tempo-
rada a la Segona cata-
lana. A més dels fitxat-
ges ja coneguts (veieu
plana 18) cal afegir
aquesta setmana el de
Marc Vernet, jugador
esquerrà de Falset que
va estar a la Rapitenca
i que va acabar la lliga
passada fent la promo-
ció d’ascens amb l’Am-
posta. També cal des-
tacar la renovació del
‘Killer’ Agustí Fornós,
el davanter més cotit-
zat del nostre futbol i
el pichichi del futbol
català els darrers anys.
Nando Garcia,

extècnic del Catalònia,
és l’entrenador d’a-
quest Mora la Nova
que seguirà engrescant
i il.lusionant en un pro-
jecte de somni que, es-
portivament, ha portat
dos ascensos en dos
anys. 

Aleix Salvadó, en una imatge d’arxiu quan va estar a la Rapitenca. 

A l’esquerra, nou cos tècnic del primer equip del CF Amposta. Al centre, el masdenvergenc Cristian Arasa, nou jugador de l’Ulldecona. I a la dreta, presentació al Móra la Nova de Marc Vernet (Amposta)
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A L’AMPOLLA

HAN COMENÇAT AQUESTA SETMANA A TARRAGONA. DE LES NOMBROSES SEUS, CAP ÉS AL TERRITORI EBRENC

Els Jocs Mediterranis i la seva polèmica a l’Ebre
Els Jocs Mediterranis han
començat a Tarragona i a
les Terres de l’Ebre la
polèmica torna a estar
servida. Ja quan es van
conèixer les seus dels Jocs
va ‘estranyar’ que el nos-
tre territori no tingués cap
protagonisme. Ni esports
referents com l’esgrima,
amb la feina de fa més de
20 anys de la Sala
Esgrima Amposta, han
pogut tenir cabuda en la
cita esportiva tarraconen-
ca, amb una seu ebrenca.
El malestar existeix i els
darrers dies ha incremen-
tat per les xarxes socials
quan ciutadans ebrencs
es queixen de que ‘un
cop més estem discrimi-
nats. Com sempre ens ha
passat’. ‘ Som un territori
abandonat i només cal
veure els serveis que
tenim i els problemes
històrics que vivim i que
sembla que no tinguin
solució’. 
La realitat del moment,
per a molts, és aquesta.
Hi ha qui pensa que
també és una qüestió
d’haver apostat al seu
moment i que ara és molt
fàcil queixar-se quan fa
10 anys que s’havia d’ha-
ver contemplat la possibi-
litat dels Jocs a Tarragona
i llavors no ‘es va fer res

per creure-hi i, d’alguna
manera, implicar-s’hi
patrocinant o invertint’.
Aquesta línia s’acostaria
al plantejament de que el
territori ‘no està preparat
a nivell d’instal.lacions i
d’infraestructures per
poder ser, en segons quin
cas, una seu amb tot el
que comporta”.
En aquest sentit, però,
també hi ha actius que
discrepen i que conside-
ren que ‘si potser no
podem estar a l’altura és
perquè les inversions en
general al territori ‘són les
que són’ i poc permeten
apostar-hi i 'menys fer
plantejaments a llarg ter-
mini, i menys fa 10 anys'. 
No obstant, es creu que
d’alguna manera, en
algun cas, es podia haver
pensat amb les Terres de
l’Ebre i adaptar una seu
en concret.
Des de la Sala Esgrima
Amposta, per exemple,
consideren que “fa 20
anys que el club va fun-
dar-se i que fem competi-
cions fins i tot mostrant
aquest esport a Tarragona
amb exhibicions com la
que vam efectuar a la
Selva del Camp, fa uns 15
anys. A més, per la nostra
part, entenc que quan
organitzes uns Jocs d’a-

questa mena, has de
valorar el que tens a prop
i aprofitar-ho. No crec
que sigui qüestió de que
nosaltres ens oferim per
fer-ho. Però, excepte la
comunicació que ha
hagut a nivell personal,
per l’amistat personal
amb algun membre de la
Federació catalana i
espanyola, no hem rebut
cap proposta ni ningú ens
ha comunicat res per
haver pogut ser una seu”. 
Sobre si existeix discrimi-
nació, des del club
ampostí deien que
“creiem que tot plegat
estranya una mica, i que
comporta que s’entri en
la reivindicació històrica
del nostre territori de que
no es compta amb nosal-

tres. Però només ens
queda seguir treballant,
organitzant, en el nostre
cas, com ho fem, tant
competicions d’àmbit
nacional com també
esdeveniments interna-
cionals com la concentra-
ció que farem el proper
mes de juliol”. 
Cinta Espuny, represen-
tant territorial de l'Esport
a les Terres de l'Ebre,
d’entrada, valorava “els
Jocs Mediterranis com un
esdeveniment esportiu de
gran valor en el que les
Terres de l’Ebre tindrem
representació amb espor-
tistes que tenen possibili-
tats d’assolir grans resul-
tats”. Sobre qualsevol
altra qüestió polèmica,
Cinta aclaria que “en clau

ebrenca puc entendre
que alguna seu, com per
exemple en l’esport de
l’esgrima, mereixia estar a
Amposta, al nostre terri-
tori. I aquesta petició,
entre altres, es va fer al
seu dia. No obstant, cal
considerar que des del
Govern, al 2011, es va
intentar però no es va
poder reconduir el tema
perquè tots els acords
estaven fixats d’una
etapa anterior. Però en
cap cas, des de llavors, es
pot parlar de discrimina-
ció, penso que més bé al
contrari i que, en l’aspec-
te esportiu, ha hagut una
millora notable en els
darrers anys, quant a ins-
tal.lacions que ens han
permès créixer dins de les

nostres possibilitats”.
Sobre si el territori està a
l’altura, Espuny conside-
rava que “ja he comentat
que es podia acollir la seu
d’alguna modalitat en els
Jocs Mediterranis, però, a
més, cal tenir molt en
compte que el proper
any, el 2019, Tortosa i
Terres de l’Ebre seran l’es-
cenari d’uns Jocs
Populars, d’àmbit mun-
dial, que tindran un gran
impacte econòmic i que
demostren que sí que
estem preparats quan
se’ns ha seleccionat grà-
cies a l’esforç efectuat en
els darrers anys per a
poder celebrar-los amb el
que suposaran per al
territori en tots els aspec-
tes”. 

Aquest passat cap de setmana es va dur a terme la vui-
tena edició del torneig "Handbol Platja" a l'Ampolla,
organitzat pel Centre d'Esports Tortosa amb el suport
de l'Ajuntament de l'Ampolla. En aquesta edició han
participat 45 equips disputant partits durant el dissabte
i el diumenge amb una assistència molt nombrosa de
públic. Categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil,
cadet, juvenil sèniro i mares/pares.

Vuitena edició del torneig 
d’handbol platja

SUB-12

La Federació Catalana de Futbol ha organitzat, a Salou,
una nova edició de les Trobades Territorials Femenines.
Pel que respecta a les seleccions de les Terres de l’Ebre,
la selecció cadet-juvenil va quedar en 6è lloc, la selec-
ció infantil en 9è lloc, i pel que fa a la selecció territorial
aleví, entrenada pel planer Joel Roig, es van proclamar
campiones, una fita sense precedents. Per tant, una fita
històrica dins del projecte #Orgullosa.

L’equip de futbol femení de les Terres de
l’Ebre, campió territorial de Catalunya

CAMP DE LA SANTA CREU

Demà dissabte, al camp de la Santa Creu de Jesús, III
‘Desafio’ de porters, organitzat per ChemaPorters. A
partir de les 8.30 hores del matí, jornada intensa amb
els porters com a protagonistes. Una gran dia per a la
formació i perquè els porters puguin gaudir-ne. Hi ha
prevista la participació de 81 porters, arribats de les
Terres de l’Ebre i també de l’Aragó, Camp de
Tarragona i Nord de Castelló. 

III ‘Desafio’ de porters, 
demà dissabte a Jesús

Blanca Blay
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JOAQUIN CELMA 

ELS 150 FITXATGES DELS NOSTRES EQUIPS
MOVIMENTS DEL MERCAT FUTBOLÍSTIC EBRENC (3)

PROCED.
FILIAL
FILIAL
FILAL
ONDA
FILIAL 

GANDESA
CATALÒNIA

ULLDECONA
FILIAL 

J CATALÒNIA 
CAMARLES

POBLA
AMPOSTA 
AMPOSTA

ASCÓ
REUS B

VILAFRANCA
REUS B

CAMARLES
CAMARLES 
CAMARLES

TORTOSA
CASTELLON JUV

ONDA
TORREFORTA

S BÀRBARA 
TORREFORTA
TORREFORTA

CAMBRILS
ARNES 

ASCÓ JUV 
ASCÓ JUV
CORBERA

BATEA
ALDEANA

GANDESA
GANDESA
JUV ASCÓ
JUV ASCÓ 

OLIMPIC
FALSET
BATEA

AMPOSTA 
GANDESA

RAPITENCA
RAPITENCA

RIUDOMS
BATEA

J CATALÒNIA
J CATALÒNIA

JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

CATALÒNIA
GANDESA
ALCANAR

RAPITENCA
RAPITENCA

VILASECA
CAMARLES

VILASECA
CAMARLES

EBRE  ESCOLA
ALCALÀ XISVERT

AMPOSTA
AMPOSTA
ALCANAR

MASDENVERGE
AMPOSTA

CATALÒNIA
BATEA

RAPITENCA JUV
J I MARIA

RAPITENCA JUV 
RAPITENCA JUV
RAPITENCA JUV

AMPOSTA JUV
JUVENIL

JUGADOR
PEKE

BUERA
ALEIX MATAMOROS

ÀLEX FORES 
CARLES TORNEL

DILLA 
MARC GARCIA

NACHO 
VICTOR PAULINO

XAVI ANELL 
ALBERT VILLARROYA 

JOSÉ LUIS RUIZ 
JONATAN TOMÀS

FELIPE GUACHAPA
ANDREU GUIU

VICTOR MIRANDA 
JOSÉ RAMON SARDÀ

XAVI JAIME
ROBERT CABRERA 

AITOR ARASA 
ARNAU BELTRAN
VICTOR CALSINA 

ERIC FORNÓS 
SERGI JOSÉ

SERGI REALES 
JAUME GONZALEZ

LEO AMADOR
CARLOS IVAN 

DANI SAEZ
RAUL SAUMELL

ÒSCAR RIBA
MARC BLANCH
ROBERT COSTA
CARLES LLARCH

SERGI GASPARIN
ALEXIS PEDRAZA
GERARD ROIGÉ

ROGER MARTOS
JORDI MIRÓ
PAU MUÑOZ
JAUME GUIU 
JOAN PIQUÉ 

MARC VERNET
ALEIX CUENCA

VICTOR GARRIDO
SADIK

MIKI QUERAL
MARC VILARROYA

JORDI TOMÀS
SERGI ESCODA

ELIAS
ARNAU PARDO
JOSEP BONET

CARLOS PANISELLO
GERARD BES
DE LA TORRE
URI BENITO

CRISTIAN DIAZ
POL BENITO

ALEIX SALVADÓ
DOMINGUEZ

EDGAR SAMPER
PASI

ALEJANDRO RUIZ
IVAN GONZALEZ

IVAN PÁEZ
XAVI OBIOL

CRISTIAN ARASA
OMAR

TONI ONDAZABAL
JOEL MARIGOT

DAVID ROSALES
FLORE ALEGRE

ELOI FORASTERO
JORDI BORRÀS
ALBERT LUCAS
ARNAU BONET
ALBERT BARDI

NOU EQUIP
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA 
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
PRAT 
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES 
GANDESA
GANDESA
GANDESA
GANDESA?
GANDESA
LA SENIA
MÓRA  NOVA
MORA  NOVA
MORA NOVA
MORA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
POBLA B
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS 
TORTOSA 
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA 
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA 
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
VALLS 
VALLS
VALLS
ALDEANA 
ALDEANA 
ALDEANA 
ALDEANA 
ALDEANA
ALDEANA
AMETLLA

PROCED.
AMPOLLA
AMPOLLA

PERELLÓ B
FALSET

IBIZA
INACTIU 

HOSPITALET
ARNES
ARNES
ARNES

GANDESA JUV
OLIMPIC

CAMP CLAR
BORGES
BORGES
VILALBA

GANDESA JUV
CAMBRILS 

PERELLÓ
EL CATLLAR

ASCO B
INACTIU 

J I MARIA
FILIAL 

ROQUETENC 
ROQUETENC

LA CAVA/GODALL
GODALL

RAPITENCA JUV
INACTIU
GODALL

LA SÉNIA
EBRE ESCOLA JUV

J CATALÒNIA
ARNES

TORREFORTA
VILALBA
VILALBA

AMPOSTA
JESÚS I MARIA

MATARÓ
SAN JAUME

AMPOLLA
AMETLLA
CANONJA

ASCÓ B
ALDEANA

TORREFORTA
ULLDECONA

BATEA
BATEA

JUVENIL
JUVENIL

REDDIS/RODA
F SALA 
F SALA 

GODALL
JUVENIL 

JESÚS CATALÒNIA
JUVENIL
JUVENIL 

EBRE ESCOLA JUVE-
NIL

JESÚS I MARIA
GODALL

TORTOSA
BATEA

ALCANAR
ALCANAR

TORTOSA JUV
PERELLÓ

MASDENVERGE
RAPITENCA B

MASDENVERGE
R -BITEM
INACTIU

ALDEANA 
DELTEBRE

CAMARLES 
AMETLLA

PINELL
PINELL

OLÍMPIC
MÓRA LA NOVA

FATARELLA
MORA NOVA 

FLIX
FLIX

OLIMPIC
ASCÓ B

TIVENYS
CORBERA

VILALBA 

JUGADOR
SAM GARCIA 
PACO CASAS 

GREGORI 
GERARD CABRÉ

FERNANDO ORTEGA
LUCA

CLAUDIO LOPEZ 
ÀLEX ALMESTOY
ELOI ALMESTOY

NIL
ADRIÀ SUÑÉ

SAID
ELVIS MACHIN
ÒSCAR LAHOZ
ORIOL LAVELLA
JOEL JIMENEZ

ÀLEX BARRERA 
ALBERT ARRANZ
MARC ANDREU
FABRI CRESPO

PERE JORDA 
CACO CASALS
MARC PRADES

DANI FERNANDEZ
QUIM MARTINEZ
JOSEP MARTINEZ

XESCU
MANU

MOHA CISS
KAZU

QUIM BONET
ORIOL MATAMOROS

JOSEP CASANOVA
PAU MONCLUS

ROGER RIUS
DANIEL GRAU

MUSTA
QUIM BRU

GUILLEM PELLISE
ALEIX ZARAGOZA
MARCEL ESPAÑA 

MANELET
CARLOS FAVÀ

ALVARO MARTINEZ
IMANOL GOMEZ
ISAAC MARTIN
RAMON IBAÑEZ

ALEJANDRO CABALLOS
JACK CID

ÀLEX RODENAS
RAUL GARCIA

ROGER GARCIN
ÀLEX LOPEZ

MATIAS PALOMARES
JOSEP RAMON 

RICHARD 
HANS ESTEBAN

JORDI GIL
ÀNGEL FERNANDEZ

DENNIS
EFREN ROSALES

ROGER ARMENGOL
KEVIN

ROBERT BELTRAN 
ALEX REOLID

CRISTIAN  VENTURA
MARTÍ FARRENY

GENÍS VALLS
SAÜL LÓPEZ

JOSEP TÀRREGA
ADMED

IVAN ARASA
XAVI MATAMOROS

JOSE MULET 
JUANJO CENTELLES

JOAN PUJOL
ABRAHAM NAVARRO

ORIOL BERTOMEU
JUAN RAMON MARS

MARC BRULL
XIMO

ÀLEX ESCRIHUELA
DAVID FERRÉ

ALBERT VIDAL 
JACOB

MIGUEL GONZALEZ
JOAN JUNCA 

SERGI BORRAS
AITOR GINÉ

ALBERT GORDO
LEO ARTEAGA

JORDAN ALVAREZ 
LUIS VILA 

NOU EQUIP
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
BATEA
BATEA
BATEA
BATEA
BATEA
CORBERA
CORBERA
CORBERA
CORBERA
CORBERA
FLIX
FLIX
FLIX
FLIX
FLIX
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA 
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
J I MARIA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
OLIMPIC
OLIMPIC
OLIMPIC
OLIMPIC 
OLIMPIC
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
REMOLINS-BÍTEM
REMOLINS-BÍTEM
REMOLINS-BÍTEM
ROQUETENC
ROQUETENC
S BÀRBARA
S BÀRBARA
S BÀRBARA
S BÀRBARA
S BÀRBARA 
S BÀRBARA 
S BÀRBARA 
S. BÀRBARA
S. JAUME
S.JAUME
S. JAUME
S. JAUME
VILASECA JUV
LA FATARELLA
LA FATARELLA 
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET 
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
ARNES
ARNES 
GINESTAR
GINESTAR

PROCED.
MÓRA NOVA 
S. BÀRBARA
ROQUETENC

INACTIU
EBRE E. JUV PRE
EBRE E JUV PRE

EBRE E  JUV PRE
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL 
INACTIU

EBRE E  JUV PRE
EBRE ESCOLA

RAPITENCA
PINELL

AMPOSTA 
AMETLLA

ASCÓ B
CAMARLES

FLIX
INACTIU 

ULLDECONA
ALCANAR
ALDEANA 

PINELL
PINELL 

VILLABA 
PINELL

VILALBA 
CAMARLES 

JUGADOR
JUAN GALENDE
PEP MONTESÓ

CRISTIAN FOSCH
DAVID ESPUNY
ENRIC  JORNET
JORDI CIRERA
CESC VERGES

DAVID BOLUNYA
JOAN VELASCO

JOAN DOLIU
JOAQUIN MORALES

ARTEM
JAUME CURTO

BRAYAN
LLUIS CASTELLÓ

ÀLEX INIESTA
ALEX PIÑEIRO

MIGUEL REVERTE
ALBERT MARCH

NICO
PAU DIEZ

ROBERTO MARQUEZ
ADRIÀ VALLSELLS 

PAU GONZALEZ 
ROBERT MARTORELL 

MARC PANISELLO
QUIM BRU

GERARD MORENO
JUANFRAN CABALLOS

FERRERES

NOU EQUIP
GINESTAR
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
XERTA
EBRE ESCOLA
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
CAMARLES

Saul i Genís (Alcanar), al Santa Bàrbara.

El pichichi Oriol Lavella fitxa amb el Corbera, 
amb Òscar Lahoz i Elvis
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Top Secret
*En les últimes temporades, l'inici de lliga acostuma a ser el primer diumenge de setembre,
excepte la 2013/2014 quan fou la segona setmana que, per a mi, és l'ideal. Els equips, a la
pretemporada, només entrenen un mes i durant la lliga hi ha 5 jornades de descans. Un cop
més, enguany, els clubs hauran de matinar al setembre per iniciar el campionat. Per a mi,
mala decisió.
*Moviment total a l’Amposta. 8 baixes: Aleix Llobet, ho deixa per estudis, Jony i Felipe han
fitxat per a la Rapitenca; Ivan González i Ivan Paez per l’Ulldecona; Guillem per la Cava,
Omar (Valls), Vernet (M Nova) i Iniesta també és baixa. Els jugadors de l’Ampolla Arnau i
Carles van ser pretesos pel club de la seva localitat però van renovar. Isaac, per la seua part,
va estar a l'agenda del Tortosa però també ha renovat. Només segueixen cinc jugadors de
l'equip titular. 
*¿Com és que triomfen, els darrers anys, els entrenadors que passen per Gandesa?, Rafa
Navarro, Enric Alaixendri, Guillermo Camarero...serà perquè beuen un vi especial...o és per-
què aquest club té una bona essència i fa anys que fa bé les coses. Seguint la mateixa línia,
a Nobert també li toca triomfar doncs.
*A la Rapitenca pretenien fitxar Felipe de l'Amposta i, en principi, no va poder ser. Llavors
van recuperar a Aleix Salvadó del Camarles. I a Felipe, al final, el van convèncer. Aleix va
signar el seu contracte però aquest dilluns van trucar-li per dir-li que no comptaven amb ell.
Crec que és més important una paraula que un contracte. Entenc que deuen tenir els seus
motius, però, això, d’entrada, no és seriós.
*Oriol Lavella va dir sí a Flix fa dues temporades i els els va deixar penjats. Va fitxar recent-
ment per l’Ametlla i més del mateix. Aquest noi és un gran davanter però els clubs que el
fitxin poden tenir decepcions. Les darreres setmanes negociava amb el Perelló però final-
ment va fitxar amb el Corbera.
*Edgar Samper va dir sí al Camarles la passada temporada i després va fitxar pel Tortosa, per
tornar de nou al Camarles més tard. Va renovar per la propera temporada i va dir novament
sí i després li van ploure ofertes de la Cava, Tortosa, Ulldecona i Amposta. Va arribar a un
acord amb l’Ulldecona. Van quedar per fer-se la foto oficial i no es va presentar. Dilluns a la
nit l'Amposta fa oficial el seu fitxatge. Pengen la foto al Facebook, però en pocs minuts
desapareix. Dimarts, finalment, fitxava amb l’Ulldecona. Ha estat un dels culebrons de l'es-
tiu.
*La plantilla de la Rapitenca comptarà amb 14 jugadors de la localitat. En poques setmanes,
en exclusiva, publicaré l'onze ideal de la temporada. Ja els garanteixo que tindré pocs errors.
*El Tortosa, segons fonts consultades, ja té tancats 12 jugadors, a més de 3 juvenils. De la
temporada passada només segueixen Dani Bel, Selu i falta renovar Manolo Puig. De
Tarragona vindran 4/5 fitxatges.
*German Inglés va demanar a la directiva als jugadors que va tenir a la Rapitenca: Uri,
Cristian, Pachu i Sergi José.
*Es coneixen els 18 entrenadors de la 2a catalana. Yuri, que va ser jugador de La Sénia,
Amposta, Flix, Ascó i que va acabar la lliga passada al Reddis, és el nou míster d’aquest
equip reusenc, substituint a Ambrós. A Vila-seca, canvi de mister. Se’n va anar Edu Franco i
arriba Peque, que prové de futbol base de Riudoms, Santes Creus i Reus. I a l'Escola
Pastoreta arriba Joe, ex míster del Vilaseca i l’Hospitalet que després d'una estada curta a la
Xina torna a les nostres terres.
*El nou míster de l'Amposta, Jordi Font, ha entrenat al Ratchaburi tailandès, com a segon
d'Àlex Gómez, dos ascensos al futbol base de la Rapitenca, pujant el cadet a la divisió d'ho-
nor. Fa dos temporades, va substituir a German Inglés a la Rapitenca en les últimes jornades
del campionat, al primer equip. Durant la temporada passada va estar a l’Ebre Escola juvenil
de Preferent. Fou seleccionador de Catalunya sub 16. Professor de la FCF, va estar a
Colòmbia 4 mesos formant a 40 entrenadors professionals del govern.
*Jo sempre vaig dir que aquest noi arribaria lluny: Rafa Navarro, ex míster del Gandesa i que
estava al Reus com a director de Metodologia del club. Passa ara a ser segon del Reus B, al
costat del mister Beto.
*La guerra Ulldecona-la Sènia era total fa molts anys. Ara no és tant però ha pogut esclatar:
l’Ulldecona va tocar a Labèrnia i Callarisa. I la Sénia a altres jugadors falduts. Tot ha quedat
en això. Al final, no hi haurà guerra.
*Cristian Regolf, que tenia una oferta del Jesús i Maria, va renovar per l’Ampolla on serà el
coordinador de futbol base.
*Morell, tres temporades i 3 descensos, de Tercera divisió a Tercera catalana. Així està el fut-
bol en alguns llocs de la zona de Tarragona, en crisi total. En canvi, destacar que el
Valderrobres (Terol) per primera vegada serà equip de la Preferent Aragonesa.
*El jugador Sergi Bel del Remolins-Bítem va renovar amb el club bitemenc. El Tortosa va con-
tactar amb ell i el jugador el primer que va fer  fou enviar un missatge al seu mister per dir-
li que anava parlar amb Tortosa. Chapeau, per les formes. Al final s’ha quedat a casa.
*Rècord Guines del jugador Cristian Arasa. Va rebre ofertes de l’Aldeana, Santa Bàrbara,
Remolins-Bítem, Jesús Catalònia, Masdenverge i de 2a catalana, Tortosa i Ulldecona, club,
aquest darrer, amb el que ha fitxat. 
*Castillejo, tècnic de l’Ascó, marxa a l’Osasuna B. Leo, nou entrenador asconenc. Trobada

ESPORTS

JOAQUIN CELMA

IMATGES D’ESTIU

El futur del CD Alcanar

Dalt esquerra. Agus, renovat amb el Móra la Nova. A la dreta, Ramon Ibañez (Aldeana), nou jugador de l’Olímpic. 
Al mig, fitxatges de l’Ulldecona: Obi, Páez i Ivan González. Baix, els nous tècnics del Batea, amb el president.

Aquesta població tenia l'equip més veterà de la 2a catalana, juntament amb La Cava,
però un cúmul de circumstàncies acumulades en els darrers anys va portar a aquest
club històric a la Tercera catalana. Perquè vegin els canvis d'aquesta entitat: 5
presidents en les últimes sis temporades i un, Toni Muñoz, que va presentar la
dimissió el dia 14 de juny i que potser no va haver de presentar-se per segona vegada.
És l'únic equip ebrenc de la categoria que, a hores d’ara, no té ni directiva ni
entrenador. I té un futur incert. No és que sigui una guerra total, però cadascú va per
una banda. El primer equip, el futbol base...i des del primer equip acusen a
l'Ajuntament que no els ajuda el suficient. Jo crec que aquest club necessita una
catarsi com li va passar al Sant Jaume (2009/2010), Santa Bàrbara (2000/01) o La
Sénia (1983/1986). No dic que pugui desaparèixer però potser començar de zero des
d'una quarta catalana amb només jugadors de la població igual seria bo per a
l’entitat. L'ideal seria que el futbol base agafés la batuta del club amb l'ajuda d'algun
valent però fa respecte posar-s’hi i és molt natural perquè la situació del club a nivell
de tresoreria no és molt pròspera. Queden molts fronts oberts fins al 29 de juny per
decidir el futur d'aquest club i, encara que jo no sóc molt optimista, crec que
l'Ajuntament no deixarà perdre una entitat tan emblemàtica l’any del centenari. Però,
i després què?. Alcanar necessita iniciar una nova etapa amb un equip sol de jugadors
de la casa i ni un jugador de Tarragona i amb un projecte en què tots vagin de la mà:
futbol base, primer equip i l'Ajuntament. No obstant, és un poble molt especial, amb
gent, això sí, molt treballadora. Hi ha dues bandes de música, dos equips de veterans,
Alcanar i Canareu, i dos clubs de futbol, el primer equip per un costat i bona part del
futbol base per un altre. I a més les fèmines que s'autofinancen i porten tres anys sent
campiones de la lliga de les Terres de l' Ebre. Molta sort Alcanar.

El futur del CD Alcanar
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TALENT FUTBOLÍSTIC AMB EMPRENTA EBRENCA:
JOVES CRACS DEL TERRITORI A ESCENA 

JUGADOR EQUIP 

XAVI CARDONA
ARNAU SOLA
ALEIX BEL 
ORIOL BEL 
ERIC FORNOS
ANDREU ARASA
PERE ESTELLÉ
JOEL FERNANDEZ
IKER CID
MARC FABREGAT
POL CLUA
BERNAT GUIU
GENIS ARRASTRARIA
PAU ROSALES
FERRAN MESEGUER
ARNAU CERVELLO 
ÀLEX FERNÁNDEZ
DANI QUESADA

CRACS EN EQUIPS DE CATEGORIA SUPERIOR

REUS B
BARÇA CADET
CASTELLÓ JUV

CASTELLÓ INFANTIL 
CASTELLÓ JUVENIL

MALLORCA DH JUVENIL   
NÀSTIC JUV. B

NÀSTIC DH 
NÀSTIC  JUV DH

NÀSTIC JUV B
NÀSTIC JUV B 

NÀSTIC DH
REUS B
REUS B
REUS B
REUS B
REUS B

SARAGOSSA

JUGADOR EQUIP LLIGA PASSADA
JOSEP REVERTER
ERIC LAMELA
ORIOL FIBLA
TOMÀS SENTÍS
PAU BRUNET
KAMAL
ANDREU GÓMEZ 
ERIC PASTO
MARC BRULL
JORDI CALLAU
JOAN VENDRELL
EDGAR PUCHOL
JOAN MARC
MARC CANOS
ORIOL RUIZ
PAU MARTÍ
SEBAS CALLAU
ÒSCAR ALBESA
IVAN EROLES
JORDI MIRÓ 
ROGER MARTOS
AITOR PULADES
ERIC VILA 
JOSEP SERRAL
JAUME CURTO
ERIC FORNÓS
ROGER ARMENGOL
ARTEM KUSHNIYK
ROGER ROYO 
RAFA LLOP
AARON GARCIA 
JOAN MARIA PORRES
MARC LLAMBRICH
ENRIC DOMINGUEZ
GERARD CASADO
PAU CARDONA
RAMON SUNYÉ
NABIL RAFI
MARC PANISELLO
ALEIX BAYERRI
ALEIX ZARAGOZA
JORDI BERBERÀ 
PAU MARIN
FERRAN TISCAR
GERARD GAVALDÀ
LLUIS CAPITAN
ÒSCAR QUEROL
POL SABATER
ADBE
ÀLEX VALENZUELA
MARC FONT
BERNAT LLOP
IKER MELCHOR
JOAQUIN RIPOLL
ÀLEX LOPEZ 
ANDY ALARCÓN 
IVAN ESCALA 
MARC LÓPEZ
XAVIER COTAINA 
AARON GÓMEZ
AYOB GHGUENOU
YOUNES DAIZ 
GERARD CID 
MARCEL 
ARNAU NAVARRO
SEBAS IBARRA
AITOR  GILABERT
JOSEP GAITAN 
ALEIX CABALLÉ
ALEIX LÓPEZ
ELYAS
M BAREK ABAGHAD
JOSEP SORIANO 
ORIOL MORERA
PAU MORERA 

JOVES CRACS EBRENCS AMB FUTUR

ALCANAR
ALCANAR 
ALCANAR
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA

AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA

ARNES
ARNES 

ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ

CAMARLES
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA 

ESCOLA DELTA
ESCOLA DELTA
ESCOLA DELTA 

GANDESA
GANDESA
GANDESA
GANDESA

JESÚS CATALÒNIA
JESÚS CATALÒNIA
JESÚS CATALÒNIA

JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA 
JESÚS I MARIA

LA SÉNIA 
LA SÉNIA 
LA SÉNIA 
LA SÉNIA 
LA SÉNIA 

MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA

OLÍMPIC
OLÍMPIC
OLÍMPIC

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA

REMOLINS-BÍTEM
REMOLINS-BÍTEM
REMOLINS-BÍTEM

ROQUETENC
ROQUETENC

S.  JAUME 
S. JAUME 
S. JAUME
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

Bernat, de la nissaga dels Guiu, 
amb el Nàstic juvenil de DH.

Promeses del CF la Sénia. Del CD Alcanar.

Joves ebrencs al Nàstic de Tarragona. Joves amb futur del Roquetenc. 

Ebrencs al Reus Deportiu. Promeses ebrenques al Castelló.
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

INGREDIENTS:

•    Llenties BIO vermelles i marrons  
(es poden trobar a qualsevol bo
tiga de productes BIO o ecològics).
•    1 tomàquet madur
•    1 ou
•    sal i oli

PREPARACIÓ:
1. Primer coem les llenties. S’han de
coure separadament, ja que les vermelles
es fan més ràpid.
Per les vermelles: 1 part de llenties per dues
d’aigua (10 minuts aprox.).
Per les marrons: 1 part de llenties per 3
d’aigua (25 minuts aprox).
2. Mentrestant, també posem a

coure l’ou, fins que sigui dur. Un cop cuites
les llenties, les deixem refredar. Tallem el
tomàquet a daus i ratllem l’ou dur. En un
motlle posem una capa de llenties verme-
lles, una capa de llenties marrons i a sobre,
el tomàquet i l’ou dur. Un cop al plat, ho
amanirem al gust de cadascú amb oli d’oli-
va, sal i pebre.
Bon profit!

VALORACIÓ
Des del punt de
vista nutricional
aquesta recepta,
ens aporta fibra
tant soluble com
insoluble, que ens
donarà sensació de
sacietat. També
aporta hidrats de
carboni d'absorció
lenta i proteïna
d'origen vegetal, evidentment, provinent
de les llenties. I una part molt minsa de
proteïna animal de l'ou dur. És baixa en
greixos i kilocalories, per tant, molt reco-
manable en dietes d'aprimament. És un
plat únic molt complet, que el podem
endur de pícnic o si mengen de carman-
yola. Amb una presentació atractiva,
poder inclouria un alvocat, per afegir més
color i untuositat a l'amanida.

Amanida de llenties
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PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les rela-
cions socials. Respecte a la teva salut, busca l’e-
quilibri, no vulguis  anar  més  de pressa  del que
realment pots.

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

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 

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

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

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

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

PUBLICITAT

ES VEN
CASA A FERRERIES

PARCEL.LA DE 
316 M2

TELEF.
662 26 14 17

977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ
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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, motiva-
cions, visió de territori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Carles Luz, alcalde de Gandesa i
president del Consell Comarcal de la Terra Alta, nascut
l'any 1971. Des de les passades eleccions, Luz és l'al-
calde de la capital de la Terra Alta pel PdeCAT amb
majoria absoluta.

Més de vint anys dintre del món de la política,
amb diferents càrrecs. Al llarg d'aquests anys
que en destacaria?
Destacaria com t'arriba a satisfer com a persona poder-
te dedicar a treballar per als altres en l'àmbit dels serveis
públics. És molt gratificant treballar pels teus veïns. Al
llarg dels anys i del treball realitzat, acabes materialitzant
projectes de futur, iniciatives en positiu per a la teua ciu-
tat i, sobretot, per al benestar de les persones.

Per a les properes eleccions municipals es
torna a presentar per alcaldable?
A Gandesa és una qüestió que estem treballant en l'ac-
tualitat. Estem en la fase d'organitzar el procés participa-
tiu de les primàries per tal d'implicar el màxim nombre
de persones en la presa d'una decisió tan important.

A dia d'avui quin seria el balanç del seu man-
dat? 
Jo crec que tenim raons per a estar satisfets i per a pre-
sentar un balanç de gestió municipal dels anys que por-
tem de mandat força positiu. Hem de ser conscients que
hem hagut de fer front a un període molt marcat per
una situació complexa, tant des del punt de vista de l'e-
conòmic com polític. Això, de vegades, ha complicat
més del compte les coses i el dia a dia, però malgrat les
penúries de la crisi, hem aconseguit consolidar Gandesa
com el cap de comarca de la Terra Alta. Hem garantit els
serveis públics que tenim i els hem intentat ampliar i
millorar; hem dinamitzat l'economia a través de la posa-
da en marxa i de l'impuls del Viver Empresarial, l'amplia-
ció del polígon industrial, hem fet una aposta per a
potenciar la cultura a través de múltiples activitats, amb
motiu d'esdeveniments tan destacables com la recreació
històrica del Casament Reial de 1319, les festes tradicio-
nals de Sant Antoni o la Festa del Vi, entre d'altres. En
matèria d'infraestructures, caldria destacar la primera
fase de la circumval·lació de la carretera C-43, com la
millora dels carrers destacant la nova i esperada obra de
millora del carrer d'Horta i la millora dels serveis munici-

pals, tant pel que fa als recursos humans com materials.
Econòmicament hem liquidat el crèdit que vàrem trobar-
nos, i tenim les finances equilibrades i sense cap deute.

Si es tornés a presentar, quins serien per a
vostè els eixos principals del seu programa
electoral?
Més enllà de programes electorals, crec que una ciutat
com Gandesa té plantejats uns reptes de futur, a curt,
mitjà i llarg termini, que s'han de posar a sobre de la
taula. Les nostres prioritats, que compartim amb els nos-
tres veïns després de les enquestes de participació ciuta-
dana realitzades, seran: tirar endavant els projectes de
pavimentació i millora dels carrers i serveis bàsics del
nucli antic de la nostra ciutat i executar la canalització de
les aigües pluvials.
La millora i consolidació dels camins rurals del terme
municipal. En matèria d'infraestructures, s'ha d'executar
la circumval·lació, ja que és una de les necessitats més

evidents. Hem de consolidar i ampliar encara més els ser-
veis existents a la ciutat i, sobretot, hem de continuar
treballant en la dinamització econòmica per tal de poder
anar minvant la taxa d'atur consolidant els projectes
engegats de gestió forestal, i promoció producte km0 tot
això sense deixar a banda ni la cultura ni l'esport, pilars
fonamentals de la qualitat de vida dels nostres veïns.

Quin paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa en
el món municipal pel futur del nostre territo-
ri?
Crec que el paper dels alcaldes és fonamental a l'hora de
definir i projectar el futur que volem per als nostres
pobles i les nostres ciutats. Ser alcalde és el màxim honor
que pot tindre una persona al seu municipi, i això genera
un sentit de la responsabilitat i una experiència que hem
de saber aprofitar i posar en valor per a garantir el
desenvolupament del nostre territori.

Què opina de la situació política actual?
Crec que vivim un moment històric. Estem immersos en
un procés de canvi de paradigma en la política. Avui ja
no es pot fer política com 20 o 30 anys enrere, ara vivim
un temps en què la política en general, i la municipal en
particular, està molt pròxima al batec del ciutadà. El ciu-
tadà no és un subjecte passiu, és protagonista, vol ser
protagonista cada vegada més en el procés de presa de
decisions d'allò que l'afecta. Crec que en un món globa-
litzat no hi ha d'haver barreres ni entrebancs perquè la
gent pugui expressar-se, decidir i manifestar lliurement
les seues opinions i preferències. Les decisions les ha de
prendre la gent.

Quin missatge donaria als seus conciutadans i
conciutadanes?
M'agradaria ser optimista i llançar un missatge en posi-
tiu, engrescador. Crec que malgrat les limitacions econò-
miques i tot el soroll d'ambient que hi pugui haver, les
coses estan canviant en positiu. Em sembla que hem
encetat una línia de millora en tots els àmbits, per la qual
cosa Gandesa està millor del que estava uns anys enrere.
I no ho dic com l'expressió d'una sensació subjectiva, les
dades i els indicadors que tenim a l'abast així ho indi-
quen. Tot i que mai podem estar satisfets del tot, sent
conscients que hi ha molta feina a fer i que els reptes i
les necessitats d'una col·lectivitat com la nostra són
constants, crec que anem avançant i que continuarem
avançant i millorant. Això sí, amb la complicitat i amb
confiança dels ciutadans, i amb l'aportació valuosa del
granet d'arena que tots hem de posar perquè això sigui
possible.

Carles Luz
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