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P3

Deltebre.
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Després de l’incendi de divendres passatAcusat de malversació en el cas de les dietes duplicades

El grup tonyinaire de l'Ametlla de Mar va garantir l’abastiment de tonyi-
na roja a tots els seus clients, un cop superada la incertesa per la pèrdua de
la major part de la seva nau de manufactura del peix en un incendi. P3

El nou establiment,
inaugurat dimarts, ha
suposat  una inversió
de 4,9 milions d’euros
i ha generat 25 llocs
de treball.

P10

Grup Balfegó garanteix l’abastiment de tonyina
roja a tots els seus clients

Els Mossos van acreditar el cobrament fraudulent de 23.630 euros
a l'Ajuntament i altres ens per despeses que ja li sufragava el
Consorci de Salut i Social que presideix. La titular del jutjat número
2 d'Amposta ha decidit obrir el procediment de judici després
d'una investigació que s'ha allargat gairebé tres anys. P3

Un jurat popular jutjarà l'exalcalde
d'Amposta, Manel Ferré

‘BON PREU’ 

A ULLDECONA 
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exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
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El 28 de juny es commemora a tot el món el dia de
l’orgull LGTBI (lesbià, gai, transsexual, bisexual i
intersexual), una jornada festiva i reivindicativa per
demanar la plena igualtat jurídica i social per al
col·lectiu LGTBI i per reclamar tolerància envers la
diversitat d’orientació sexual. Un dia en què són
importants els símbols, el més rellevant dels quals és
la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí que
representa el col·lectiu LGTBI i que aquest any one-
jarà per primera vegada a la façana de l’Ajuntament
de Tortosa.
Aquesta fita ha estat possible gràcies a la feina que es va iniciar el 2016
des de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Tortosa, juntament
amb el col·lectiu LGTeBre, a qui vull expressar l’agraïment per haver cregut
en el projecte i haver-nos ajudat des del primer dia a tirar-lo endavant amb
la seva feina, el seu suport i la seva orientació. També faig extensiu l’agraï-
ment cap a la resta de ciutadanes i ciutadans que hi estan participant.
L’aportació que hem fet des de l’Administració pública és la de dotar
Tortosa d’un Pla local de polítiques LGTBI, que s’ha d’aprovar a finals
d’any i que ens permetrà treballar pels drets d’aquest col·lectiu. 
L’objectiu principal de la política pública és garantir els mateixos drets i
oportunitats a tothom i, per tant, cal garantir que les persones LGTBI
puguin viure amb normalitat la seva identitat sexual en l’àmbit personal,
públic i professional, i fer prevaldre el dret d’estimar com es vulgui i cons-
tituir-se en família. Amb la voluntat que Tortosa esdevingui una ciutat lliure
d’LGTBIfòbia, hem confeccionat un Pla efectiu amb la participació directa
de la ciutadania, així com dels agents polítics i socials que la integren. A
partir d’aquesta acció conjunta entre LGTeBre i la Regidoria, s’ha establert
una taula de treball en què han participat els partits polítics amb represen-
tació municipal que han volgut ser-hi, la Generalitat de Catalunya, el
Consell Comarcal del Baix Ebre i diferents agents socials, entre els quals
destaquen el Col·legi de Periodistes, la Federació d’Associacions de Veïns,
les entitats socials i representants del col·lectiu LGTBI. Durant l’elaboració
del Pla, hem debatut diverses estratègies per definir i diagnosticar la situa-
ció social en què ens trobàvem, amb la voluntat de fer un treball col·lectiu
que moltes vegades no es produeix en la política del dia a dia. És d’agrair,
per tant, a tots els participants, la seva disponibilitat, el treball i el compro-
mís que hi han invertit. Aquesta col·laboració i coordinació que hem esta-
blert ens permetrà una actuació més efectiva, com ho demostren els pro-
jectes de formació i sensibilització específica en polítiques LGTBI que ja
hem començat a treballar amb el personal municipal, i desenvolupar un
projecte específic orientat a l’alumnat dels instituts de Tortosa. A més, fruit
d’aquesta col·laboració institucional, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa han
signat un conveni que farà possible posar en funcionament un Servei
d’Atenció Integral (SAI) per oferir una prestació de qualitat i proximitat a
les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discrimina-
ció o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere. El SAI també serà un servei d’informació i sensibilització destinat a
entitats i particulars que, a més de mostrar la diversitat d’orientació sexual
i d’identitat de gènere, previndrà l’LGTBIfòbia. Des dels municipis podem
fer molta feina en aquest camp i, per això, des la Regidoria de Drets Civils
hem volgut crear instruments i programes, com els explicats, que ajudin a
garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom per igual. Fem de
Tortosa una ciutat lliure d’LGTBIfòbia: estima i sigues com vulguis!

M. Jesús Viña i Ariño

Regidora de Drets Civils de l’Ajuntament de Tortosa

Estima i sigues com vulguis

OPINIÓ

Editorial
Presons que ens costen milions

Gairebé tenim noranta centres penitenciaris a l'estat espanyol que ens costen uns
107 milions d'euros al mes. La majoria de les despeses van destinats a seguretat,
immobles i servei mèdic. Per tenir una petita idea, la despesa diària per intern al cen-
tre penitenciari de la Comella l’any 2015 era de 173,76 euros, segons les dades
qu'aquesta setmana va fer públiques el Consell d’Europa en l’informe que realitza
relatiu a la situació de les presons als estats membres d’aquesta organització. Tot i
que les dades sobre el cost corresponen al 2015, la majoria de les dades que s’in-
clouen a l’informe del Consell d’Europa són de fa dos anys. El cost per reclús s’ha
reduït en un 30% en tres anys, ja que el 2013 l’Estat destinava 247 euros al dia per

cobrir la despesa per pres. Si agafem aquests 107 milions i els dividim per la quan-
titat de presos que hi ha, 59.589 el 2017, ens dóna uns 1.800 euros al mes lo seria
el sou d'un pres. Veiem que la quantitat és bastant superior als 1.175 euros bruts de
mitjana que guanya un treballador/a al nostre estat. Així que tots els presos de
guant blanc que han robat dels cabals públics en benefici propi, uns diners que mai
seran retornats, un cop empresonats, ens costen un ronyó. Per contra hi ha presos
que no haurien d'estar empresonats, ni provisionalment, i d'altres que, "per abús
sexual", l'Audiència de Navarra considera que la condemna no justifica la presó pro-
visional. Si la funció de les presons és reinserir, queda feina per fer. 

CaixaBank i la
Cambra de Tortosa
han renovat l’acord
entre ambdues
entitats per
col·laborar en les
actuacions de pro-
moció del comerç
exterior de la cam-
bra tortosina. El
conveni, signat pel
director territorial
de CaixaBank a
Catalunya, Jaume Masana, i el vicepresident de la Cambra de
Tortosa, Francisco J. Faiges, reafirma el suport de l’entitat finan-
cera a les activitats de la cambra com a patrocinador.
L’acord estableix la col·laboració amb la cambra en l’assessora-
ment en mercats internacionals, la celebració de jornades infor-
matives sobre països a on exportar i en les seves missions
comercials, i en el patrocini dels Dinars Cambra que s’organitzin.
CaixaBank posa a la disposició de la cambra les seves oficines
operatives i de representació a Àfrica i Àsia per tal que atenguin
els empresaris tortosins participants a les missions comercials
que l’entitat cameral programi en aquests continent. El director
territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha mani-
festat que l’acord de col·laboració amb la Cambra de Comerç de
Tortosa és una mostra del compromís de CaixaBank amb les
empreses de les Terres de l’Ebre. Així mateix, Masana ha desta-
cat el paper fonamental del comerç exterior en l’economia de la
zona.

CaixaBank i la Cambra de Tortosa
impulsen la sortida de les empreses de

l’Ebre als mercats exteriors

RENOVACIÓ DE L’ACORD

El Congrés, punt de trobada dels administratius de la salut, ha
tingut lloc el dies 14, 15 i 16 de juny al Teatre Auditori de Conca
sota el lema “Un presente con ideAAS” amb l’objectiu de deba-
tre, compartir i, sobretot, de fer valdre la professió davant la
societat. Amb l’assistència de 200 congressistes, s’hi han pre-
sentat un total de 44 comunicacions orals i 110 pòsters. La
comunicació premiada es titula “Mejoramos la comunicación,
mejoramos el absentismo!” i presenta un projecte territorial de
la gestió de les citacions de visites a l’Hospital Verge de la Cinta
aprofitant l’e-consentiment que es tramita des dels centres d’a-
tenció primària. L’e-consentiment permet als usuaris accedir als
tràmits i serveis en línia de manera confidencial i segura, la qual
cosa, a més, augmenta la sostenibilitat amb la reducció de cos-
tos d’impressió, missatgeria, sobres i paper, potencia la cultura
a la ciutadania de Centres Verds, disminueix el temps d’espera
per rebre la citació, que abans s’enviava majoritàriament per
carta, i afavoreix la llista d’espera d’especialistes. Des de la
implementació del projecte, s’ha aconseguit disminuir en un
3,7% l’absentisme de les primeres visites d’especialistes de
l’HTVC.

Congrés de l’Associació d’Administratius de la Salut

PROFESSIONALS DE L’ICS EBRE PREMIATS
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L’exalcalde de Tortosa Joan Sabaté i Borràs serà el nou subdelegat del
govern espanyol a Tarragona, segons ha pogut confirmar l’ACN. La
delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, li ha comu-
nicat la seva designació aquest mateix dilluns al matí. Sabaté, que és
president de l’agrupació local del PSC de Tortosa i membre del Consell
Nacional del PSC, retornarà a la primera línia política en substitució de
Jordi Sierra. Joan Sabaté (Tortosa, 1958) va ser regidor de l’ajuntament
de la seva ciutat entre els anys 1991 i 1999, i en va ser l’alcalde entre el
1999 i el 2007. Aquest històric dirigent socialista també ha estat sena-
dor en diverses etapes, del 2000 al 2003, del 2006 al 2008 i del 2011
al 2015. Sabaté també va ser diputat al Parlament de Catalunya del
2003 al 2006. El nou subdelegat a Tarragona és llicenciat en Geografia
i Història per la Universitat de Barcelona i, actualment, exerceix de pro-
fessor a l’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, on té plaça.

L’exalcalde de Tortosa Joan Sabaté, nou subdelegat del
govern espanyol a Tarragona

Dues avionetes sobrevolen des de dimarts els arrossars que
envolten els nuclis de població del delta per efectuar els tracta-
ments de control de les poblacions de mosquit que hi proliferen.
Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals (Copate) pre-
veuen, en total, que s'aplicaran els tractaments en 6.300 hectà-
rees en tres tandes, seguint el cicle de l'arròs, fins a mitjans d'a-
gost. Es tracta d'una operació planificada, a diferència de les
actuacions que ja s'han hagut d'efectuar als espais naturals i que
estan complicant considerablement aquesta campanya. Enguany,
les pluges de la primavera, les baixes pressions atmosfèriques i
l'elevat cabal del tram final del riu han provocat la inundació dels
espais baixos i la proliferació de les larves, obligant a multiplicar
els tractaments de forma inusual fins a les 2.00 hectàrees.

En marxa els tractaments aeris per
controlar els mosquits dels arrossars del
delta de l'Ebre, propers a les poblacions

Joan Sabaté.

L'exalcalde d'Amposta,
Manel Ferré, haurà de
seure a la banqueta dels
acusats per respondre
d'un suposat delicte de
malversació arran del
cobrament fraudulent de
23.630 euros en dietes
duplicades de diferents
organismes públics, prin-
cipalment de
l'Ajuntament i del
Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC), que
encara presideix. Segons
l’ACN, la titular del jutjat
número 2 d'Amposta ha
decidit obrir el procedi-
ment de judici davant
d'un jurat popular des-
prés d'una investigació
que s'ha allargat gairebé
tres anys. Segons apunta
la interlocutòria, a la qual
ha tingut accés l'ACN, la
data fixada per a la com-
pareixença de totes les
parts a la vista és el prò-
xim 30 de juliol a dos
quarts de deu del matí.

No es descarta que, prè-
viament, l'exalcalde con-
vergent pugui arribar a
un acord amb Fiscalia i
l'Ajuntament d'Amposta,
l'única administració per-
sonada en la causa com a
acusació, per evitar la
celebració del judici oral.
Segons va acreditar una
informe de la Divisió
d'Investigació Criminal
dels Mossos d'Esquadra,
tot i que ja tenia cobertes
les dietes i despeses per
part del CSC, entre els
anys 2011 i 2014 Ferré
va cobrar-les també de
l'Ajuntament d'Amposta
i, en alguns casos, d'al-
tres organismes públics
en els quals participava
representant el seu par-
tit. 
El cas va ser destapat pel
regidor de PXC, German
Ciscar, que va portar a
Fiscalia els documents
que acreditaven els
cobraments múltiples per

les mateixes dietes. El
jutjat número 2
d'Amposta va assumir les
diligències d'investigació
amb l'encàrrec de l'infor-
me als Mossos
d'Esquadra, que van ras-
trejar totes les despeses
efectuades per l'exalcal-
de en virtut del seu
càrrec municipal i del de
president del CSC. Però
també com a membre
dels consells d'adminis-
tració d'organismes

públics o entitats com el
grup Sagessa, l'Institut
Català de la Salut, el
Sistema d'Emergències
Mèdiques, l'Associació
Catalana de Municipis, la
Federació Catalana de
Municipis i l'Agència
Catalana de l'Aigua, en
la majoria de casos en
representació del seu
propi partit, CDC, cir-
cumstància a la qual s'u-
nia la seva condició pro-
fessional de metge.

El grup tonyinaire Balfegó, de l'Ametlla de Mar, va
garantir dilluns que ha pogut i podrà abastir de ton-
yina roja a tots els seus clients, un cop superada la
incertesa i establert un gabinet de crisis, després
que divendres perdessin la major part de la seva nau
de manufactura del peix en un incendi. Després de
valorar diverses noves localitzacions on traslladar les
seves operacions, el grup va decidir instal·lar-se a
una nau propera a la que es va veure afectada pel
foc. En un comunicat, Balfegó va ratificar que no es
perdrà "ni un lloc de treball, ja que hi ha molta feina
per fer", i es va disculpar amb els clients i va apel·lar
a la seva "paciència i comprensió" "pels possibles
retards que es puguin produir en l'abastiment".
L'incendi va cremar el 80% de les instal·lacions. 
A la foto, restes calcinades de la nau industrial.

Acusat de malversació en el cas de les dietes duplicades

El Grup Balfegó garanteix que pot
abastir a tots els seus clients 

Un jurat popular jutjarà 
l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferré

Després de l'incendi de divendres passat

Bombers/ACN 
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EN UN MINUT

*EL GRUP COMARCAL
DEL PSC porta al ple del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, d’avui diven-
dres, una moció de
rebuig a la decisió judi-
cial d’alliberar “la
Manada”i demana a la
resta de grups que se
sumin. Al mateix ple s’ha
presentat una moció per
a prorrogar la Xarxa
d’Impulsors del
Programa de Garantia
Juvenil i una altra per a
que es pugui tornar a
jugar al bingo a les llars
de Gent Gran.

*MOVEM TORTOSA
proposa l'ampliació de
l'arxiu històric i la neteja
del riu en el ple de juliol.
El primer grup de l'opo-
sició demanarà aquestes
actuacions en l'àmbit de
la cultura i el medi
ambient tenint en comp-
te “les necessitats d'es-
pai que té l'actual arxiu
històric i la quantitat de
deixalles i brutícia que
s'acumula al riu Ebre en
el seu tram per la ciutat i
el territori”.

*AQUEST CAP DE SET-
MANA arriba a
MónNatura Delta la
Festa dels menuts, una
festa familiar composta
per activitats per fer en
un entorn natural únic i
que coincideix amb el
sisè aniversari de l’equi-
pament.

*UNA JORNADA sobre
com gestionar des d’un
punt de vista humanista
l’estrès laboral ha obert
aquesta setmana la 24a
edició de la Universitat
d’Estiu (la UETE). 

Més Tortosa

L'Ajuntament de
Tortosa posarà en
marxa el Servei
municipal d'Atenció
Integral LGTBI, on
s'ubica actualment
també el SIAD
(Servei Integral
d'Atenció a les
Dones). Un psicò-
leg s'encarregarà
de recepcionar els
usuaris i fer les deri-
vacions pertinents,
segons la problemàtica o l'assistència requerida. El consistori també treballa per
tancar un conveni amb el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa que oferiran
assessorament jurídic gratuït. Per altra banda, s'està implementant un programa
pilot contra l'homofòbia als centres escolars, que ha començat a l'Institut-Escola
de Jesús. A l'octubre, es presentarà el Pla local de Polítiques LGTBI que s'ha tre-
ballat amb diferents col·lectius socials de la ciutat. Finalment, com ja es va fer al
mes de maig, l'Ajuntament tornarà a lluir la bandera de l'Arc de Sant Martí a la
façana, a partir d'aquest dimecres i coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull
LGTBI. La intenció és trencar amb la invisibilitat del col·lectiu, un dels principals
problemes de les persones LGTBI detectats a Tortosa i al territori. L'Ajuntament
de Tortosa posarà en marxa properament el Servei d'Atenció Integral (SAI) per a
persones LGTBI a les dependències municipals del carrer Montcada, 27. D’altra
banda, ahir dijous es va commemorar el Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais,
homes i dones Transsexuals i Bisexuals. A la foto, la regidora de Serveis Socials,
Maria Jesús Viña, l'alcaldessa Meritxell Roigé i la directora general d'Igualtat,
Mireia Mata.

Dimecres, Enric Roig va ser proclamat candidat a l’al-
caldia de Tortosa per a les eleccions municipals del 26
de maig de 2019 per l’Executiva de l’Agrupació Local
de Tortosa del PSC, d’acord amb el calendari i el
reglament de les eleccions primàries. Roig ha estat
l’únic candidat que s’ha presentat i la seva candidatu-
ra ha comptat amb l’aval del 71,4% dels i les militants
de l’Agrupació Local, molt superior al 25% que esta-
bleixen les normes per aquest tipus de processos,
amb un suport molt més gran que fa 4 anys en què
va obtenir el 57,1% dels avals. “Al llarg dels dies dels
que ha disposat el candidat per aconseguir els avals
necessaris per a presentar-se a les primàries, Roig ha
contactat i polsat l’opinió dels militants al respecte de
l’actual situació política. I ara  continuarà escoltant als
per saber allò que vol la gent del seu candidat, i d’a-
rribar a compromisos amb la ciutadania”.

Tortosa el posa en marxa

Enric Roig és proclamat
candidat a l’alcaldia Servei municipal d'atenció integral per

a les persones LGTBI
Per l’Executiva de l’Agrupació Local de Tortosa del PSC

La Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes veu incompatible el
monument franquista de l'Ebre amb la Capitalitat Cultural de Tortosa
L'entitat demana aprofitar el context polític i la "maduració democràtica" dels ciutadans per fer el pas definitiu

La Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes considera que Tortosa "no es pot per-
metre" mantenir el monument franquista al mig de l'Ebre després de ser elegida capital
de la Cultura Catalana de 2021. Just quan es compleixen 52 anys de la inauguració del
monòlit per part del dictador Franco –el 21 de juny de 1966-, l'entitat torna assenyalar
que aquest símbol feixista i la decisió en consulta popular de reinterpretar-lo és "una
imatge que malmet la projecció de la ciutat, interna i externa". La Comissió celebra que
la ciutadania "vagi madurant democràticament" i s'hagi canviat sense rebombori el nom
a la plaça i l'Institut Joaquim Bau, exalcalde de Tortosa durant la dictadura de Primo de
Rivera i càrrec públic franquista. La plaça es diu ara 1 d'Octubre i l'Institut Dertosa.

La setmana pas-
sada va fer-se la
reunió de pubilles i
hereus per a les
Festes Majors de
Bítem i també l’e-
lecció de la Reina i
Reina infantil. 

Reina de les fes-
tes: Rosa Sol
Domènech

Reina infantil:
Laura Audí Cugat.

Elecció de la Reina 
i de la Reina infantil 

de les Festes Majors de Bítem HERRAIZ MAQUINÀRIA ICA, S.A. és una em-
presa familiar implantada fa més de 70 anys al
territori amb un equip de 43 persones i unes ins-
tal·lacions de 7000m2. La seua activitat se centra
en la distribució de subministraments industrials,
a més de materials per a agricultura, jardineria,
indústria i construcció. Recentment, Herraiz ha
apostat per una excel·lent i encoratjadora inicia-
tiva, duta a terme per part d'una empresa priva-
da i familiar, instal·lant un desfibril·lador a les
seues naus per tal de cuidar el benestar dels seus
treballadors/es i clientela, augmentant així la seguretat a les seues instal·lacions. Segons
argumenta l'empresa Herraiz:"El 84% de les aturades cardíaques ocorren fora d'una ins-
titució d'atenció mèdica, sobtadament i sense previ avís. D'ells, solament sobreviuen del
5 al 10% de les víctimes. A més, pot succeir-li a qualsevol, tant a nens com a persones
adultes. Per això, salvar vides està a les nostres mans”. 

Herraiz Maquinària: una aposta innovadora

Signatura l'adhesió del consistori al Servei d'Atenció LGTBI.
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*AL PLE, de dilluns, la
moció del regidor
German Ciscar per a la
novació o subrogació
dels préstecs de la
residència i l’hospital per
millorar el tipus d’interès
va tirar avant. També
van aprovar-se les del
PSC per un pla de millo-
ra dels passos de via-
nants (per unanimitat) i
per l’eficiència i qualitat
del sistema sanitari
(amb el suport de tots
els grups i l’abstenció de
la regidora no adscrita,
Rosita Pertegaz) i les
dos de CiU per millorar
el servei de microbús
per a les entitats i per a
la instal·lació del 5G als
polígons industrials (per
unanimitat). La moció
de Ciscar per gestionar
la jardineria amb recur-
sos propis de
l’Ajuntament fou rebut-
jada.

*AHIR DIJOUS es va
produir l’assemblea per
informar com serà el
procés participatiu per
escollir on s’invertiran
150.000 euros del pres-
supost del 2019.

Més Amposta

La trentena de treballadors que té
actualment la piscina, que actualment
formen part de l’empresa Clece, qui
ha estat gestionant aquest equipa-
ment municipal els últims 4 anys, pas-
saran a formar part de la plantilla de
l’Ajuntament a partir de finals de ju-
liol. I és que el consistori n’assumirà la
gestió "per acabar amb la situació
d’incertesa que han viscut aquests tre-
balladors durant molts anys derivades
d’una licitació que no va ser tot l’es-
tricta que havia de ser", explica l’al-
calde, Adam Tomàs que afegeix que
"això no serà per sempre: tenim la vo-
luntat de crear una empresa pública
de gestió i, un cop ho fem, incorpora-
rem aquests treballadors a aquest em-
presa".  Així, dilluns 25 de juny, el ple
de l’Ajuntament va aprovar una modi-
ficació de pressupost per traslladar
105.000 euros del capítol 2 al capítol
1 de personal per pagar el cost dels
treballadors de la piscina. Aquesta
modificació va ser aprovada amb el
suport dels regidors de l’equip de go-
vern d’Esquerra d’Amposta, el vot en
contra de la regidora no adscrita, Ro-
sita Pertegaz, i l’abstenció del regidor
German Ciscar, el grup dels socialistes

d’Amposta i el grup de Convergència i
Unió. La majoria de grups a l’oposició
van argumentar la seva intenció de
vot tot assenyalant "la manca d’infor-
mació que se’ns ha traslladat", unes
crítiques que l’alcalde va defensar tot
destacant que "ja fa molt temps que
se’ls va comunicar la voluntat d’inter-
nalitzar la piscina; és una decisió va-
lenta i que respon a la voluntat de do-
nar el millor servei a la ciutadania".  

El ple ordinari també va debatre fins
a vuit propostes dels grups municipals,
tres de les quals es van presentar de
forma conjunta. Dos van ser presenta-
des pels grups municipals a instàncies
del Moviment veïnal de l’AP-7 gratuï-
ta ja!: una per a la paralització del pro-
jecte de construcció de rotondes i de
sensibilització a l’N-340 i per l’allibe-
rament de l’AP-7 en el tram Hospita-
let – Alacant, a la finalització de la
concessió el 31-12-2019 i immediat,
als trams que no disposen d’alternati-
va en vies ràpides gratuïtes. La tercera
moció conjunta va ser de rebuig a la
decisió judicial d’alliberar ‘La manada’
i per exigir que es continuï desenvolu-
pant el pacte d’Estat contra la violèn-
cia de gènere. 

L’Ajuntament assumeix la gestió de
la piscina municipal

Amposta

Els querellants del cas
Castor insisteixen que
s'investigui la corrupció

Pel projecte

L'Observatori del Deute
en la Globalització
(ODG), juntament amb
el col·lectiu X-Net i
l'Institut de Drets
Humans de Catalunya,
ha recorregut l'arxiu
provisional de la querella
presentada a l'Audiència
Nacional contra els res-
ponsables empresarials i
polítics del projecte
Castor. La setmana pas-
sada, la jutgessa Carmen
Lamela va voler donar
un cop de carpeta al cas sense necessitat d'obrir
diligències d'investigació amb l'argument que no
apreciava indicis penals en l'actuació dels querellats,
als quals s'atribuïen els suposats delictes de malversa-
ció, prevaricació i frau a l'administració. En el recurs
d'apel·lació presentat aquest dimecres, l'ODG i les
entitats promotores de l'acció reclamen la tutela judi-
cial perquè s'iniciï una profunda investigació penal
sobre la corrupció a l'administració, a partir de la inte-
racció entre els poders econòmics i polítics que va
contribuir a desenvolupar un projecte tècnicament
fallit que pot costar més de 3.300 milions d'euros a la
ciutadania però que ha beneficiat, "amb sumes
importantíssimes", els seus promotors empresarials,
en particular, el grup constructor ACS de Florentino
Pérez.
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EN UN MINUT

*DELTEBRE obre el pro-
cés de participació ciu-
tadà per canviar el
carrer Girona per 1
d'Octubre. Es pot votar
a través de la web de
l'Ajuntament o a l'Espai
d'Atenció Ciutadana del
consistori.

*L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE ha estrenat
una nova pàgina web
dedicada a la venda
d’entrades per als esde-
veniments que organit-
zarà la pròpia adminis-
tració. 
Aquest és el cas, per
exemple, del concert de
La Pegatina i de Pepet i
Marieta, que es realit-
zarà el 16 d’agost, i del
qual ja se’n poden
adquirir les entrades
anticipades a través del
portal entrades.delte-
bre.cat, a un preu de
8€.

*DELTEBRE: l’arribada
de la temporada de
calor suposa un incre-
ment d’habitants al
municipi de Deltebre i,
per aquest motiu, des
de l’Ajuntament es
reforçarà el cos de la
policia local, amb cinc
nous agents i noves
eines, per enfortir la
seguretat ciutadana i
facilitar la mobilitat per
dins del casc urbà. Així,
entre les novetats, des-
taca la nova patrulla de
la policia local que es
desplaçarà amb bicicleta
per Riumar amb l’objec-
tiu d’apropar els cossos
de seguretat a la ciuta-
dania i fomentar el res-
pecte pel medi ambient.
En total, s’han adquirit
dues bicicletes que han
estat patrocinades per
una empresa local,
Unitik.

*LA SESSIÓ PLENÀRIA
del mes de juliol de
l’Ajuntament de
Deltebre ha acordat
enfortir la partida de
Mobilitat Urbana i
Imatge de Poble, en
quasi 140.000€, per
realitzar un pla de xoc
per a la millora de la
senyalització, l’elimina-
ció de les barreres arqui-
tectòniques i l’adequa-
ció de les vies públiques
abans de final d’any.

Més notícies

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha sortit al pas en relació amb el
comunicat emès per l’agrupació local d’Esquerra Republicana de
Deltebre. En aquest sentit, Soler ha explicat que a hores d’ara es
remet a l’informe emès pel secretari de l’Ajuntament, en data 8 de
març, el qual indica que “mentre que per part del grup municipal
d’ERC-AM no s’aporti un acord adoptat entre els seus actuals
membres acreditant l’expulsió del regidor Carles Aliau Bonet,
aquest regidor serà considerat com a regidor del seu corresponent
grup municipal a l’Ajuntament de Deltebre”. A dia d’avui aquest
acord no s’ha presentat i, per aquest motiu, Carles Aliau segueix
formant part del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Deltebre. Per tot això, l’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “els pro-
blemes interns dels partits polítics s’han de solucionar a casa i en
cap cas han d’interferir en el funcionament ordinari de
l’Ajuntament”. De fet, l’alcalde ha emplaçat a què “emprenguin les
mesures legals pertinents, tal com expliquen, ja que aquestes no es
poden fonamentar i només són una cortina de fum per desviar els
seus problemes interns”. Soler també ha recordat que amb l’atribu-
ció de funcions des de l’oposició a Carles Aliau no es garanteix cap
suport en la governabilitat. De fet, Aliau en cap cas ha trencat la

disciplina de vot del grup municipal
d’ERC des que té assignacions de car-
tipàs, atorgades al mes de desembre.
Fins i tot, ha votat en contra d’algunes
actuacions elevades al plenari per part
del govern municipal. Alhora, l’alcalde
també ha explicat que aquesta fórmula
es va presentar als altres grups polítics
del consistori però que, per diferents
motius, no es va arribar a acordar tot i
que resta oberta per a la resta de grups.
Soler ha remarcat que l’assignació de
funcions de cartipàs municipal al regidor
Carles Aliau que, el qual resta a l’oposi-
ció, es va dur a terme “seguint escrupolosament les converses man-
tingudes amb el portaveu del grup d’ERC, Gervasi Aspa”. En qual-
sevol cas, Soler lamenta que els requeriments escrits i formals per
part d’ERC “no vagin acompanyats de cap petició de reunió per
almenys desdir-se d’allò que s’havia acordat en el seu moment al
mes de desembre”.

Lluís Soler: “els problemes interns dels partits polítics s’han de
solucionar a casa i no s’han de traslladar a l’Ajuntament de Deltebre”

El regidor d’ERC de Deltebre Carles Aliau va ‘soltar-
se’ en el darrer ple, en l’apartat de precs i preguntes
per fer una denúncia pública contra el seu propi par-
tit. Aliau gestiona actualment des de l’oposició una
cartera de Diversificació i Planificació Industrial a
l’Ajuntament de Deltebre, gràcies a l’acord d’estabili-
tat a què van arribar els republicans i el Govern muni-
cipal.  Segons va explicar Aliau, i  tal com es pot com-
provar en el video del plenari, des que es va produir
l’acord, Gervasi Aspa, portaveu del grup municipal
d’ERC, “ha demanat en diverses ocasions la meua
expulsió tot per uns pactes entre PDeCat i ERC i jo
mateix. Es va acordar que jo no sortiria del grup ni del
partit i resulta que em vol fer fora per uns acords que
vam prendre tots dos, quan jo no vaig signar i ni vaig
desobeir cap acord, simplement vaig acceptar les fun-
cions del cartipàs tal com havíem quedat”. Aliau,
entre altres qüestions, va exposar com va arribar al
partit i que “una vegada Aspa va dir-me que el meu
nom sonava per al Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre (GALP) i li vau donar al càrrec al que volíeu que fos el cap de llista d’ERC”, referint-
se a Joan Alginet. Carles Aliau va carregar contra Aspa però també contra membres d’ERC Deltebre fent al.lusions a comentaris privats
sobre un d’ells i de com aquest li va comentar que havia fet ‘trampa’ per ocupar el seu lloc de treball: “no sé si això és cert però potser cal-
dria investigar-ho”.  Gervasi Aspa no va estar en el Ple, “esperava que hagués estat per dir-li directament”, va dir Aliau. 

L’Executiva d’Esquerra Republicana de Deltebre, després del Ple municipal celebrat dimarts a Deltebre, manifesta que:
- L’Assemblea d’Esquerra Republicana de Catalunya va aprovar el passat 17 de desembre de 2017 rebutjar signar cap acord d’esta-

bilitat municipal proposat pel PDCat . A més, l’executiva va demanar al senyor Carles Aliau que si es volia fer càrrec de la nova Regi-
doria de Promoció i Diversificació Industrial inclosa en la proposta d’acord plantejada pel PDCat, abans s’hauria de donar de baixa de
militant del partit i renunciar a la seva acta de regidor d’Esquerra.

- Davant el fet que el senyor Aliau va acceptar el càrrec de la nova Regidoria i el sou de 24.900 € pel qual l’alcalde Lluís Soler i el
PDCat s’assegurava el seu suport, Esquerra Republicana va decidir, d’acord amb el mandat de l’Assemblea, expulsar-lo  de militant del
partit i fer les gestions davant el Ple municipal per fer-lo fora del grup municipal republicà.

- Esquerra Republicana no entrarà en el joc de les difamacions del senyor Aliau, i li recorda que després d’haver acceptat el càrrec i
sou que li ha donat Lluís Soler, ja hauria d’haver abandonat el grup municipal republicà.

- Que malgrat requerir per escrit diverses vegades a l’alcalde Lluís Soler l’expulsió del senyor Aliau del grup republicà al grup de no
adscrits, aquest s’ha negat  a fer-lo efectiu.

- A principis d’aquest mes de juny es va registrar a l’Ajuntament una darrera sol·licitud de demanda d’expulsió, acompanyant-la d’un
informe dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona, en què es fonamentava legalment que l’alcalde hauria de fer efectiva l’ex-
pulsió del senyor Aliau del grup municipal d’Esquerra Republicana, cosa que encara no ha fet.

- Esquerra Republicana de Catalunya, els propers dies, emprendrà accions legals contra l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, si no fa efec-
tiu el pas del senyor Aliau al grup de no adscrits.

- Lamentem l’actuació i absència del portaveu del grup d’Esquerra Republicana al Ple de Deltebre, Gervasi Aspa.

El regidor va ‘destapar-se’ al ple, carregant contra ERC i, principalment, contra el portaveu del grup, Gervasi Aspa

ERC de Deltebre anuncia que emprendrà accions legals contra
Lluís Soler “si no fa efectiva l’expulsió 

del regidor Aliau del seu grup municipal”

Intervenció de Carles Aliau, al darrer ple de Deltebre.

web ajuntament de Deltebre
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*L’AJUNTAMENT DE
LA RÀPITA ha fet la
cessió a la Creu Roja de
l’ús del local de titulari-
tat municipal ubicat al
carrer Sènia número 4,
on anteriorment hi
havia el Centre Obert,
per tal d’ubicar-hi el
punt de proximitat d’a-
questa institució dedi-
cada a labors huma-
nitàries i socials.

*50 COMERÇOS parti-
ciparan avui divendres
29 de juny a la sisena
edició de la Shopping
Night a la Ràpita. Els
comercials rapitencs
s’han involucrat en la
proposta organitzada
per la Unió de Comerç
Rapitenc i han preparat
tot un ventall d’activi-
tats, a partir de les 8
del vespre, com ara
sortejos, degustacions i
música, per convidar la
gent a sortir de nit a
comprar amb l’incentiu
d’importants descomp-
tes.

Més 
notícies

La Ràpita també va
viure dissabte la pri-
mera Festa de la
Plantada de l’Arròs, a
l’aula d’educació am-
biental Plegadis. La
plantada de l’arròs
tradicional va ser
l’activitat central de
la diada, però no l’ú-
nica. De fet, els ani-
mals autòctons del
delta de l’Ebre, a més del principal cultiu, van tenir molt protagonisme
en una jornada focalitzada en l’educació ambiental.

Bonpreu va inaugurar aquest dimarts un nou supermercat a
Ulldecona, situat al carrer Major, 212, a l’entrada de la pobla-
ció per la part sud del municipi.
El nou establiment té una superfície de vendes de més de
1.200 m2 i 87 places d’aparcament. A finals d’agost el nou
establiment també comptarà amb una benzinera EsclatOil.
Bonpreu ha fet una inversió de 4,9 milions d’euros en la cons-
trucció del nou supermercat.  La fase d’obres ha tingut una
durada de sis mesos. Amb l’obertura s’han generat 25 nous
llocs de treball a la localitat.

Primera Festa de la Plantada de
l’arròs, de la Ràpita

Bonpreu inaugura un nou
supermercat, a Ulldecona

Al Centre d’Interpretació del Cultiu de l’Arròs de la Fundació Plegadis
Ha creat 25 llocs de treball

L'Ajuntament de la Ràpita habilita 
bucs d'assaig a l'auditori Sixto Mir

L’Ajuntament de la Ràpita està duent a terme les obres
d’adequació de quatre espais de l’auditori Sixto Mir com
a bucs d’assaig, que un cop habilitats es posaran a la
disposició dels grups i entitats musicals locals per tal que
puguin dur-hi a terme els seus assajos i pràctiques. Els
treballs, que ja estan en marxa, tenen un pressupost de
45.577 euros i un termini d’execució de dos mesos.
L’obra d’adequació i insonorització dels bucs d’assaig,
un total de 4, que es troben a la planta soterrani de l’e-
difici i sota l’escenari de l’auditori, contempla principalment l’aïllament de les estances,
tant de les pares com del sostre, per tal de garantir que els usuaris puguin assajar sense
provocar ni patir interferències de soroll. Un salt qualitatiu per als grups locals.

X Marxa Nocturna amb BTT per la Via Verda,
avui divendres, de Xerta a Bot

Avui divendres, tindrà lloc la desena Marxa
Nocturna amb  BTT, organitzada per la Unió
Ciclista Santa Bàrbara. A les 21 hores s’iniciarà
des de l’estació de Xerta. S’arribarà a Bot on
es farà l’avituallament. L’hora de retorn a
Xerta es preveu a la 1.30 h. El masdenvergenc
Ximo Bel ha estat l’impulsor d’aquesta inicia-
tiva que compleix 10 anys. A la foto, Ximo
apareix amb una jove promesa que amb
només un any amb la pràctica esportiva del
BTT ja ha assolit fites importants, Eric Gil. (La
Plana Ràdio).

Inauguració del supermercat Bonpreu, a Ulldecona. 

Ajuntament d’Ulldecona

Un mort en un xoc frontal entre dos camions
de gran tonatge a l'N-340, a Alcanar

Un mort en un xoc frontal entre dos
camions de gran tonatge a l'N-340 a
Alcanar. L'avís del sinistre es va rebre a
les 21.52 hores del dissabte passat al
quilòmetre 1.059 de l'N-340, al límit
amb el terme municipal de Vinaròs a la
província de Castelló. Per causes que
encara s'estan investigant, hi va haver
una col·lisió frontal entre els dos trài-
lers. Com a conseqüència de la topada,
el conductor d'un dels camions va
morir -un home de nacionalitat bielo-
russa- mentre que el conductor de l'altre camió va resultar ferit menys greu i va ser
traslladat pel SEM a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Investigat per un presumpte delicte de
robatori de garrofes continuat, a Roquetes

La Patrulla de Protecció de la Naturalesa (Paprona) de la Guàrdia Civil de Tortosa
ha pres declaració en qualitat d'investigat a un home de 40 anys de nacionalitat
espanyola, per un presumpte delicte continuat de furt. 
L'investigat no va poder acreditar els 3.500 quilograms de garrofes que havia
venut de forma fraccionada i per les quals hauria cobrat 1.500 euros. 
Agents del Seprona de la Guàrdia Civil van sorprendre l'home sortint d'una finca
de Roquetes amb 5 sacs, d'un total de 70 quilos de garrofes recent collides, que
va acabar confessant que les havia agafat sense permís del propietari del terreny
agrícola. 
Des del Paprona es va fer la investigació amb la qual es va comprovar que havia
estat venent fins a 3.500 quilos de fruit del qual no podia acreditar la procedèn-
cia. 
L'home va prestar declaració en dependències policials i va quedar a disposició
del jutjat de guàrdia de Tortosa.
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*A XALAR!. Durant la
tarda del concurs musi-
cal a les Cases
d’Alcanar, demà dissab-
te, el Jovent Republicà
ha organitzat dues
xerrades que tindran
lloc a la Llar de Jubilats
a partir de les 17h i que
tractaran sobre el
Castor amb la col·labo-
ració de la Plataforma
en defensa de les Terres
del Sénia i sobre la
repressió de l’Estat vers
Catalunya on hi partici-
parà Ferran Civit, dipu-
tat al Parlament de
Catalunya i parella de la
consellera a l’exili,
Meritxell Serret.

*CAMPREDÓ va fer
un homenatge a
Manuel Pérez Bonfill,
recentment traspassat,
a la biblioteca que
porta el seu nom. d’al-
tra banda, enguany
l’activitat cultural de la
revetlla va consistir amb
la presentació del llibre
“Terres de l’Ebre i
Matarranya encisado-
res”, de Vicent Pellicer. 

Més notícies

Les Joventuts d’Esquerra de les
Terres de l’Ebre (Jovent Republicà
de l’Ebre) celebren per sisè any
consecutiu el concurs musical A
Xalar! L’objectiu del certamen és
promocionar els grups novells de
les Terres de l’Ebre, les comarques
del Matarranya, el Priorat i el Baix
Maestrat, així com la nostra músi-
ca, llengua i cultura. El concurs
d'enguany tindrà lloc al
Poliesportiu Municipal de les Cases
d’Alcanar demà dissabte 30 de
juny a les 23.30 h.
En aquesta sisena edició, els grups
participants són Nautilus, de
l’Ametlla de Mar, Esfera, de la Sénia, i Arreu, del Baix Maestrat, tots
tres grups, amb estils de música ben diferents, volen fer-se un nom
dins del panorama musical actual. Després d’haver fet les votacions
a la pàgina de facebook del concurs serà Nautilus qui tocarà en pri-
mer lloc, Esfera els seguirà i Arreu tancarà el certamen. A part de les
actuacions dels grups participants també “comptarem amb els con-
certs de Setrill i també Pepet i Marieta. A l’edició del 2017 a Móra la
Nova Setrill en foren els guanyadors però a més a més van guanyar
la final a Montblanc i són qui  obriran l’escenari principal de
l’Acampada Jove aquest 2018. Per acabar la festa un DJ posarà els
temes més actuals de la música catalana. El grup guanyador compe-
tirà a la gran final del concurs de grups novells Música Jove de
l’Acampada Jove 2018, que tindrà lloc el 19, 20 i 21 de juliol a
Montblanc. El guanyador d’esta final té com a premi obrir, l’any
vinent, el Festival de l’Acampada Jove a l’escenari principal. 

Divendres 22 de juny va tenir lloc la festa de Mestràlia. Enguany,
en el seu desè aniversari, des de l'organització “vam creure con-
venient realitzar aquest acte com una avantsala d'allò que ens
trobarem el proper cap de setmana”. L’activitat va comptar amb
la participació de més d'un centenar de persones que van assistir
a la presentació de la cançó 10 anys de Mestràlia, de Josep
Bordes, cantant del grup Pepet i Marieta. Des de l’organització
“es valora molt positivament la resposta ciutadana, així com el
fet de disposar d'un vídeo i cançó pròpia de Mestràlia. Deu anys
d'una fira de lutiers única als Països Catalans bé mereixen una
bona commemoració”. Des d’avui, dia 29, i fins diumenge, dia 1
de juliol, tindrà lloc Mestràlia, fira de lutiers a Campredó, on l’ar-
tesania dels lutiers es mesclarà amb les activitats, actuacions
musicals i molta música que omplirà durant tot el cap de setmana
els carrers de la població.

El concurs musical A Xalar!
torna demà dissabte

Al Poliesportiu Municipal de les Cases d’Alcanar
Des d’avui i fins diumenge

Campredó lamenta “les greus deficiències de
repartiment que realitza l’empresa Correos”

Des del govern municipal de Campredó “voldríem denunciar les greus deficiències
que s’han produït durant els darrers mesos pel que respecta al servei de repartiment
de correspondència i paqueteria que realitza l’empresa Correos. L’empresa ha anat
canviant de repartidor amb una freqüència inusitada. A partir de la no renovació de
contracte dels carters/repartidors que ja coneixien adequadament les diferents par-
tides habitatges que pertanyen al poble (Font de Quinto, Raval del Pom, Soldevila,
Rodeo), les queixes ciutadanes han anat en augment. Hi ha famílies, fins i tot del
nucli urbà, que afirmen que no han rebut cap tipus de correspondència durant els
dos darrers mesos, altres des de fa setmanes”. “Demanem a l’empresa Correos un
canvi posi tots els mitjans per donar un correcte servei, ja que no estan portant-la a
terme d’una manera professional i adequada. Val a dir que les condicions dels treba-
lladors són dolentes, no disposen ni de local on repartir, fet que accelera la ineficàcia
actual. La situació actual és intolerable, amb aquesta mena de repartiment irregular,
amb nombroses errades. Des de Campredó els usuaris particulars i empreses ja s’han
dirigita correos per fer les reclamacions”.

L'Ampolla millora l’accés a les
platges de l’Arquitecte i dels Pinets

Coincidint amb l’inici de la la campanya esti-
val l’Ajuntament de l’Ampolla ha millorat els
accessos a la platja de l’Arquitecte i a la platja
dels Pinets. Ambdues accions, executades
per l’empresa Bioma, han tingut un cost total
de 18.169,36. En el cas de la platja de
l’Arquitecte, s’han construït unes escales
sobre la rampa de formigó ja existent per
accedir a la platja. Pel que fa a la platja dels
Pinets, les obres també han consistit en la
construcció d’unes escales, sobre una estruc-
tura de bigues de fusta de pi des del nivell de
la vorera del passeig fins a la platja. 

Presentació de la cançó 10 anys de Mestràlia, de josep Bordes.

10 anys de Mestràlia,  
fira de lutiers a Campredó
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*VINEBRE: diversos
mitjans per terra i aeris
van estar treballant en
un incendi que es va
originar dilluns a la
zona de Gorraptes a
Vinebre. El foc va anar
ascendint fins a la cima
d'una muntanya de la
zona i llavors va
començar a perdre
intensitat.

*SALUT tancarà un 2%
menys de llits aquest
estiu i reforçarà l'aten-
ció primària i hospitalà-
ria amb 481 professio-
nals. El Departament
concentra els recursos
addicionals a les zones
costaneres.

*TERRA ALTA: ahir
dijous va haver-hi con-
sell d’alcaldes per trac-
tar la deficiència de
personal sanitari de la
comarca, amb el Dr
Francisco Guàrdia.
Existeix preocupació
ciutadana per la limita-
ció existent amb el ser-
vei.

Més Notícies

El Seprona de la Guàrdia Civil ha decomissat a la sortida del
port de Deltebre dos caixes amb 80 quilos de peix que inten-
taven ser comercialitzades fora de la llotja. Els agents, que
havien tingut coneixement que alguns pescadors desvien part
del producte fora dels canals legals establerts per a la seva
venda, va establir a principis de la setmana passada un ope-
ratiu a la sortida del port pesquer per controlar aquesta pràc-
tica irregular. En aquest operatiu va ser sorprès un veí de la
població transportant 80 quilos de peix fresc, llenguado i
sípia, entre d'altres espècies, que hauria adquirit irregular-
ment, atès que no haurien passat per la llotja ni disposaven de
cap etiqueta o algun document que n'acredités la traçabilitat.
Els agents van aixecar acta per la infracció.

Decomissen a Deltebre dos caixes amb 80 quilos de
peix que s'intentaven comercialitzar fora de llotja

Des d’avui divendres i fins el 8 de juliol,
Roquetes viurà les seues festes majors.
L’alcalde Paco Gas, en la seua salutació
al programa, diu que  “iniciem de nou
les festes majors de la nostra ciutat,
les últimes de l’actual legislatura ja
què al mes de maig de l’any que ve hi
hauran de nou eleccions municipals
amb els canvis de persones que això
pot comportar. És, per tant, un bon
moment per agrair-los el suport que he
rebut, la confiança que m’han mostrat
i les aportacions, consells i crítiques
que al llarg d’aquesta legislatura han
pogut fer”. Gas afegeix que “una
legislatura que, si per una cosa
s’ha caracteritzat, ha estat per la millo-
ra econòmica en la gestió municipal, la
congelació de la pressió fiscal -quatre
anys sense que l’Ajuntament hagi
pujat els impostos i taxes-, l’ampliació
dels serveis en assistència social, l’in-
crement en les inversions, i el suport
al teixit associatiu del nostre municipi.
Crec, modestament, que hem complit
amb la majoria dels projectes i compro-
misos que vam adquirir”. L’alcalde
també fa referència a l’any complicat
que s’ha viscut i, en concret, a l’1 d’oc-

tubre i l’episodi de violència que van
viure ciutadans del municipi. Per aca-
bar, Gas fa referència a la persona invi-
tada aquest any a l’ofrena de flors i
fruits, la tivissenca Montserrat Perelló,
recentment nomenada Directora dels
Serveis Territorials d’Ensenyament.
El Patronat de Festes enguany com-
pleix 45 anys. Unes festes, per tant,
especials amb tota mena d’actes i que
avui tenen el tret de sortida, fins el 8
de juliol. 

Roquetes viu la seua festa Major,
des d’avui i fins el dia 8 de juliol

La tivissenca Montserrat Perelló, invitada a l’ofrena de flors i fruits

L’Ametlla de Mar aposta per potenciar el seu propi ser-
vei d’urgències mèdiques. Aquest dilluns s’ha estrenat
la nova ambulància del Servei d’Urgències Municipal
(SUM), un vehicle de nova factura amb
un equipament d’última generació per atendre les
emergències de la població, però que també
cobreix les demandes socials i de serveis preventius.
La presentació de la nova ambulància, amb un cost de
70.000 euros assumits íntegrament per
l’Ajuntament, ha servit per refermar l’aposta del govern
local per seguir prestant un servei únic a
l’Ebre. El vehicle s'ha donat a conèixer en un acte pre-
sidit per l'alcalde Jordi Gaseni, el director dels
Serveis Territorials de Salut Ismael Piñas i el regidor de
Sanitat Joan Manel Tello.

L’Ametlla de Mar estrena una
ambulància municipal

De nova generació

Els habitants de Móra la Nova tenen restringit, des d'aquest dimecres, l'ús d'aigua de l'aixeta per-
què si ha detectat traces d'un plaguicida. Els veïns s'apropen amb "civisme " i tranquil·litat a les
cisternes que s'han distribuït per diferents punts del municipi, on poden omplir garrafes i ampolles
de forma gratuïta. En canvi, sí s'ha percebut cert nerviosisme i molts dubtes per saber què fer en
qüestions quotidianes com netejar aliments o mascotes o banyar-se a la piscina. L'alcalde Francesc
Moliné insisteix que la limitació d'ús d'aigua de l'aixeta es limita a beure o cuinar perquè el risc és
mínim. Moliné ha assenyalat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) marca un llindar mil
vegades superior al de Salut en la presència a l'aigua d'aquest plaguicida, que només s'ha superat
en 0,02 micrograms per litre. "Per tant és una dada per relativitzar la gravetat del succés", ha
demanat l'alcalde.
Avui divendres, l'Ajuntament de Móra la Nova començarà a instal·lar els dos filtres de carbó actiu,
portàtils i de lloguer, amb què es preveu resoldre provisionalment la situació de contaminació del
pou on s'abasteix el municipi d'aigua d'aixeta. 

Móra la Nova s'adapta amb normalitat a l'episodi de lleugera
contaminació de l'aigua d'aixeta

Paco Gas, alcalde de Roquetes.
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L'Associació Juristes per les Llibertats
està formada per advocats amb exercici a
les Terres de l'Ebre. És una associació
sense afany de lucre creada a les Terres de
l'Ebre per «defensar els drets fonamentals
i llibertats públiques de la ciutadania cata-
lana, en especial del nostre territori».
Parlem amb alguns dels seus membres:
Isa Castell, Marta Martínez; Annabel
Marcos, Cándido Jornet, Carles Cases,
Joan Navarro i Francesca Balanzà.

Més Ebre: Quan i per què neix
Juristes per les Llibertats?
Isa C.: Juristes per les Llibertats neix quan
ens proposen formar part d'una associa-
ció d'advocats i advocades de tot
Catalunya que coordinarà accions col·lec-
tives en defensa de drets i llibertats fona-
mentals de la ciutadania catalana, no obs-
tant, com a grup ja estàvem mobilitzats.
Vam acordar néixer com a associació per-
què majoritàriament així es va decidir,
encara que personalment no trobo que
l’important sigui la forma jurídica, sinó les
inquietuds i necessitats dels membres de
fer quelcom.

ME: Us definiu com un col·lectiu
que presta serveis, de manera
voluntària, «a aquelles persones i
col·lectius en la defensa dels seus
drets i llibertats". Quines són con-
cretament les vostres actuacions i
quins drets i llibertats públiques
esteu defensant?
Isa C.: Les nostres actuacions, de
moment, han estat d’assessorament jurí-

dic previ amb reunions informatives, i
consultes telefòniques i per correu
electrònic. Els drets i deures fonamentals,
incloent les llibertats públiques a protegir
són, tant els drets sobre llibertats perso-
nals, per exemple, el dret a la llibertat i
seguretat, com els drets de participació,
llibertat d’expressió, dret a l’ensenya-
ment, dret de reunió, dret de participació
i també el dret a la tutela judicial, i els
drets econòmics i socials, com el dret de
vaga, per exemple.
Marta M.: Qualsevol ciutadà/na que tin-
gui que rendir compte en les forces de
seguretat o en la justícia perquè no pugui
expressar-se lliurement o vegi mermats els
drets socials, polítics, civils pot gaudir del
nostre ajut per poder defensar-se i acon-
seguir el que per llei cal respectar.

ME: Parlem d'objectius I de la via-
bilitat de les pretensions al davant
d'un tribunal.
Isa C.: Personalment, he tingut una gran
decepció sobre la creença (errònia) que
vivíem en un Estat social i democràtic de
dret, i per això, els objectius es troben en
un nou Estat lliure.

ME: Juristes per les Llibertats treba-
lla conjuntament amb la
Coordinadora de l'Advocacia de
Catalunya. Teniu previst coordinar-
vos amb altres col·lectius jurídics
d'altres demarcacions judicials que
tenen la mateixa finalitat? 
Annabel M.: Formem part de la
Coordinadora de l’Advocacia de
Catalunya a l’igual que altres associacions

i la finalitat màxima és poder estar coordi-
nats. Ha arribat el moment de sacsejar el
món jurídic, el moment històric que vivim
com a país ens necessita i no podem girar
l’esquena.
Cándido J.: La Coordinadora de
l'Advocacia de Catalunya, aglutina moltes
altres associacions de juristes d'arreu de
Catalunya, perquè entenem que la unió
fa la força, i en aquests moments ja en
som 14 grups o associacions de juristes i,
per suposat estem oberts a admetre més
gent.

ME: Política i justícia: justícia poli-
titzada, societat polititzada, Jutges
amb ideologia política... Lo que
està realment polititzat són les altes
esferes de la justícia?
Carles C.: Creiem que no només les altes
esferes de la justícia, sinó d’altres poders
de l’Estat, on, bé de forma directa o bé de
forma indirecta, els partits polítics i certs
poders fàctics del que anomenem esta-
blishment, fan el que faci falta per mante-
nir l’statu quo. El nostre objectiu és que
ningú vegi torpedinats els seus drets per
aquests poders, i molt menys que ho sigui
per les seves idees i/o tendència política.
Francesca B.: Evidentment. La cúpula de
la judicatura no només està polititzada,
sinó que és hereva directa de les estructu-
res franquistes, amb tot el que això com-
porta. L’Audiència Nacional n’és segura-
ment l’exemple més clar. Va ser creada el
4 de gener de 1977 per decret, en substi-
tució del Tribunal de Orden Público, enca-
rregat durant gairebé 15 anys de perse-
guir aquells delictes que subvertissin “los

principios básicos del Estado o sembrar la
“zozobra en la conciencia nacional”.  Van
canviar-ne el nom, però els que impartien
justícia segueixen sent els mateixos.

ME: Espanya segueix sent l'Estat de
tota la Unió Europea que més
incompleix les lleis comunitàries?
Parlem del dret civil, del dret ban-
cari, de les vulneracions dels drets
fonamentals i llibertats públiques i
també de la regressió de l'estat
democràtic i social. (llibertat d'ex-
pressió, llibertat personal que es
vulnera quan es posen persones a la
presó com a mesura cautelar i
aquesta mesura és desproporciona-
da).
Joan N.: La judicatura a Espanya té un
problema greu amb el coneixement de la
reglamentació de l'UE i la seva aplicació,
que no hem d'oblidar que és interna per a
cada estat. I el més greu és que s'obvien
els principis fonamentals que regeixen el
dret europeu. Molt pocs estats europeus
esmenten constantment la constitució
interna per justificar accions dels governs,
si és constitucional o no, això denota un
baix nivell democràtic.

ME: S'haurien de fer canvis urgents,
no? On farien falta aquests canvis i
quins serien els principals canvis
per fer? 
Francesca B.: Per suposat que s’han de fer
canvis. Cal una renovació urgent de la
cúpula judicial espanyola, i afavorir un sis-
tema d’accés obert a persones de qualse-
vol classe social.

Juristes per les llibertats Isabel Carrasco
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Diumenge passat, per la tarde, cap de setmana de Sant
Joan, vaig veure el partit de tornada de la promoció d’as-
cens a Segona A entre el Cartagena i l’Extremadura. Al
final, empat sense gols i va pujar l’Extremadura de Sabas.
I ara us preguntareu perquè comento això. Durant el par-
tit, diumenge passat, vaig recordar que feia 20 anys, el cap
de setmana de Sant Joan, vaig estar a Cartagena, transmi-
tint per a la televisió ebrenca el partit Cartagena-Tortosa,
darrera jornada de la promoció per a pujar a Segona
B...qui guanyava pujava de categoria. Ja sé sabia que, amb
les 4 expulsions de la jornada anterior, les opcions eren
remotes. El Tortosa, amb 7 baixes, aquell dia va jugar amb
juvenils. A la segona meitat va caure golejat. Però va tenir
opcions de pujar a la Segona B fins el darrer partit, després
d’haver guanyat a casa per 3-0 al Cartagena, la setmana
abans. 
20 anys. Hi ha socis que pensen que aquell dia de
Cartagena es va viure un punt d’inflexió en la història del
club. De pujar a la Segona B a perdre pistonada d’any en
any fins arribar als dies actuals, quan el Tortosa està a
Segona catalana. Ara és una altra època, amb uns altres
paràmetres, i s’ha de viure amb la realitat del moment.
Però són 20 anys en què, les gestions, en general, tot i la
bona voluntat, no han estat les més encertades. 
Es podria fer un debat i cadascú podria efectuar la seua
reflexió del que ha passat en dues décades. Jo, diumenge
passat, vaig fer la meua. 

Michel 
Cartagena,

20 anys després

Michel Viñas porta dues temporades superant el seu
propi rècord fent el pograma de televisió els diumenges
la nit, en directe, amb reportatges de fins a 7 partits que
encara estan calents i, a més, propiciant un debat apas-
sionant i de vegades calent. Un altre rècord, i aquest
cada cap de setmana, ha estat el del portal futbol ebrenc
posant cada gol en rigorós directe des de la primera divi-
sió fins a la 4 catalana. Això ho fa, des de la seva caver-
na, Josep Carbonell, des d’Argentona, des del seu   al llit
en el que viu per estar invàlid. Gairebé no pot caminar
ni estar assegut molta estona. Aquesta persona mereix
el cel pel que fa. I li he d’agrair el suport per posar els
resultats. Això li ha donat vida. Josep mereix l’admiració
de tots. 
D’altra banda, a poques setmanes d’haver-se acabat la
lliga passada, per primera vegada, i a través de Més
Ebre, els lectors/es ja heu tingut la primera llista de fit-
xatges dels equips. I cada setmana la seua actualització.
També per primera vegada he cobert les altes d'equips
amb més amplitud, fitxatges calents i des d'avui fins a
finals de juliol cada setmana trobaran al gratuït Més Ebre
les plantilles dels equips. Hem començat avui amb la
Tercera divisió i la 1a catalana i acabarem per la 4a. I, a
més, cada setmana les anàlisis de cada equip i les seus
perspectives per a la propera temporada. Així mateix, un
altre èxit d’aquesta temporada passada ha estat ampliar
la secció Top Secret i mantenir-la tot el mes de juny.
Tornarà al setembre. Ara és temps d'analitzar la següent
campanya equip per equip. No hi ha futbol però la infor-
mació amb altes i baixes és frenetica: gairebé 200 fitxat-
ges nous tinc en la meva base de dades. No hi ha ni un
mitjà escrit (ni Marca, Sport o Mundo Deportivo) que
publiquin les properes plantilles a les poques setmanes
d'haver-se acabat la lliga anterior. Aquí, a Més Ebre, més
rècords. Un any mes Michel Viñas, Josep Carbonell i un
servidor ens hem superat. La nostra passió no té límits i
els agraciats sou tots vosaltres. Alguns ens critiquen,
com estan en el dret de fer-ho, però les lloances al nostre
treball també arriben i recompensen: "felicitats per la
teva feina, no té preu. Mai podrem agrair el que fas per
aquest futbol ebrenc", em diuen. Només per això val la
pena seguir. Gaudeixin ara de l’extra dels nostres equips.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Comencem 
una nova temporada

El CD Tortosa ha emès un comunicat aquesta setmana en el que confirma les informacions ja avançades per Més
Ebre en les darreres edicions. Sota la direcció del nou director esportiu del club, Nacho Pérez, l’equip tècnic del primer
equip estarà format per: German Inglés, entrenador, Marc Segura Ferràs, segon entrenador i preparador físic, i José
Angel Serrano com a preparador de porters. Segons el comunicat, el futbol base 2018-2019 estarà format per 18
equips, amb un planter de prop de 250 jugadors, des de patufets fins als dos equips juvenils. També sota la direcció i
coordinació general de Nacho Pérez, l’estructura tècnica del futbol base la composaran Manolo Hierro, adjunt al Co-
ordinador General; Dalmir Casanova, coordinador F11/Scouting; Roberto Cantó, coordinador F7 i José Ángel Serrano
com a entrenador de porters. 29 tècnics, entre primers i segons entrenadors, per dirigir els següents equips: 2 juvenils,
3 cadets, 2 infantils,  4 alevins, 4 benjamins, 2 pre-benjamins i 1 de patufets. Pel que fa a la plantilla del primer equip,
s’ha confirmat tot el publicat per Més Ebre. Està formada per: Selu; Carlos Panisello, Jordi Tomàs i Sergi Escoda (Ca-
talònia); Marc Vilarroya (Batea); Gerard Bes i Galera (Gandesa); Cristian Diaz i Uri Benito (Rapitenca); Antonio Do-
mínguez i Pol Benito (Vilaseca); De la Torre (Alcanar); Aleix Salvadó (Camarles) i Dani Bel. El comunicat explica que
hi ha 3/4 jugadors pendents de finalitzar negociació (un d’ells potser Manolo Puig) i que s’espera que s’incorporen
2/4 juvenils, “en funció de necessitats i rendiment”. La junta general extraordinària serà el proper dia 26 de juliol, a
les 20.30h, al Centre Cívic de Ferreries, “per informar de la programació de la propera temporada, de la composició
definitiva de la Junta Directiva i de les grans línies del pressupost 2018/2019”. En l’assemblea també s’haurà de fer
balanç de l’anterior exercici el qual, en els dos darrers mesos i mig de la temporada passada, va ser responsabilitat de
la gestora i, per tant, els membres d’aquesta que van prendre decisions en aquest temps informaran de com van re-
conduir la gestió durant el darrer terç de la campanya. 

El Tortosa confirma l’estructura tècnica i la plantilla del primer equip

Diego Gómez estarà a les
ordres de Leo la propera
temporada, a l’Ascó. 

Diego arriva de l'equip
extremeny del Montijo de
la Tercera divisió. 

Un home gol que ha es-
tat al SD Borja, a l’Eivissa,
al San Rafael, al Villano-
bense i a l'Extremadura.
Sempre a Tercera divisió i al
Villanovense que fou a la
Segona B. 

Un davanter del que
s'espera molt. Tal com in-
forma el club, en la nota de
premsa, “amb solament 26
anys, i els clubs que ha
passat, de ben segur que
donarà moltes alegries als

seguidors de l'Ascó”.
El fitxatge de Diego s’ha

hagut d’accelerar per la
baixa del pichichi de la lliga
passada, Cheikh. El davan-
ter, que ja va tenir ofertes
d'altres clubs al mercat d'-
hivern, torna a tenir-les.
Segons el club d’Ascó, “un
jugador que ha deixat em-
prenta, tant per la seva
qualitat futbolística, com
humana, sempre fent pinya
al vestidor. Des del club, li
volem donar les gràcies pel
seu pas a l'Ascó”.

Aquesta incorporació
s’afegeix a les darreres de
Gabri Vidal, un reforç de
luxe, procedent de la Pobla Mafumet, i de Xavi Jaime, extrem del Reus Deportiu.  

El davanter Diego Gómez,
nou fitxatge

FC ASCÓ

Cheikh ha decidit canviar d’equip i és baixa al club de la Ribera

Maria Romero

Brayan Hurtado va fer una
gran temporada amb la Ra-
pitenca. A la segona volta,
quan l’equip va reaccionar,
va ser un dels jugadors
emergents, impressionant
per banda esquerra amb les
seues cavalcades. Brayan ha
tingut diverses ofertes, però
ahir dijous des del club rapi-
tenc informaven que se-
guirà. També s’avançava la
incorporació del central del
Nàstic de Divisió d’Honor,
Iker Anso, i la confirmació
del porter José Luis Ruiz de
la Pobla. També cal afegir el lateral dretà Xavi Cardona, procedent del Reus juvenil, “jugador amb projecció”.

El ‘Neymar’ de la Devesa renova amb la Rapitenca

BRAYAN, QUE HAVIA TINGUT PROPOSTES, ES QUEDA A L’EQUIP DE CAMARERO

Diego, procedent del Montijo, nou davanter de l’Ascó. 

A l’esquerra, Brayan. Al centre, Felipe, que torna a la Rapitenca, i a la dreta Xavi Cardona (Reus juvenil).
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L’Amposta ja té els dos porters que li mancaven després de les baixes de Guillem i d’I-
niesta. Un d’ells és el porter local Manel Vizcarro. Manel torna a l’Amposta després de 12
anys en els que ha estat al Catalònia, la Cava, Aldeana, Jesús i Maria, R Bítem, Ulldecona
i Alcanar. L’altre porter ja fitxat per l’Amposta és el jove Àlex Estorach, un jugador amb
molta projecció i que ha estat dels destacats en la tercera catalana ebrenca els darrers cam-
pionats, amb el Roquetenc. Per al club de Roquetes la baixa d’Àlex serà significativa.
L’Amposta segueix treballant a marxes forçades per a completar una plantilla que ha de
sofrir una renovació amb les baixes existents. Dins dels paràmetres pressupostaris esta-
blerts, s’està treballant en aquesta direcció. Cal informar també que Pau Valmanya, lesio-
nat de gravetat i que s’està recuperant, ha renovat amb el club ampostí. 

Manel Vizcarro (Alcanar) i Àlex Estorach
(Roquetenc), nous porters de l’Amposta

SEGONA CATALANA. PAU VALMANYA RENOVA

Norbert Callau havia arribat a una entesa amb el Gandesa, per ser el proper entrenador.
Segons Norbert, “una vegada vaig parlar amb la directiva del Gandesa vaig exposar que
deixava uns dies de marge per si arribava una proposta de categoria superior que, passats
uns dies, no va arribar. Vam acordar el fitxatge però ara em trobo en què, quan ja no hi
comptàvem, s’ha produït un interés del Nàstic juvenil de Divisió d’Honor per ser segon en-
trenador, al costat de Dani Vidal, i preparador físic. És una proposta molt interessant que s’-
ha de veure que significa un creixement en el meu aprenentatge en un club del futbol pro-
fessional”. Norbert afegeix que “sap molt greu perquè la junta del Gandesa és molt
implicada i responsable i són gent que va de cara i m’il.lusionava el projecte. Estic molt
agraït per l’aposta que van fer amb mi. Però no marxo per temes esportius, ni a un equip
de la categoria o del territori. Valoro que, dins de les dificultats que suposa, es pugui enten-
dre la meua posició”. El Gandesa ha accelerat les gestions per fitxar un tècnic. I també un
davanter, després de la baixa de Dilla. Cristian Vallés marxa a Anglatera i tampoc seguirà. 

Norbert fitxa per al Nàstic juvenil de divisió d’honor

EL GANDESA JA ESTÀ FENT GESTIONS PER INCORPORAR UN ALTRE MISTER

El Perelló ha confirmat aquesta setmana el fitxatge de
Jusi, jugador esquerrà del Cambrils Unió, que va estar
també al Valls i al Morell. Una molt bona incorporació per
a un equip que també ha fitxat al porter Àlex Ròdenas i al
central Raül Garcia. Tots dos van acabar la temporada pas-
sada al Batea, després d’haver estat al Tortosa. Són juga-
dors de categoria superior. El defensa Raül semblava que
podia anar a l’Ampolla però finalment ha fitxat per al Pe-
relló. Així mateix, s’incorpora el jove Jack Cid, recuperant-
se encara de la lesió que va impedir-li jugar la lliga passada
a l’Ulldecona. Amb el Perelló, l’equip de la seua població,
Jack podrà recuperar minuts i confiança, sent un davanter
amb projecció, fill del mític davanter perellonenc que va
ser dels més importants del nostre futbol en la década dels
90. Les baixes del Perelló confirmades són les del porter
Marc Andreu (Flix), Raül Gonzalez i Admed (S. Bàrbara).
La pretemporada començarà el dia 28 de juliol. 

El Perelló fitxa a Jusi (Cambrils U)

JUNTAMENT AMB JACK, RÓDENAS I RAÜL

El Jesús i Maria ha confirmat aquesta setmana el fitxatge
del davanter canareu Adrià Valsells. D’aquesta manera, el
jugador torna al club al que va pertànyer fa uns anys. Era
un dels killers del territori que encara quedava lliure i el Je-
sús i Maria l’ha pogut incorporar. Adrià, un davanter es-
querrà molt ràpid i habilidós, es complementarà amb Sufi,
que tan bona temporada va fer en la passada. Amb la mar-
xa dels jugadors de Torredembarra que van venir la lliga
passada i que estaven compromesos per seguir però que
van acabar decidint marxar al Roda de Berà, la plantilla roi-
giblanca encara no està tancada i en aquesta línia es treba-
lla, per acabar de tancar la incorporació d’un porter. La po-
lítica del club de pujar joves del juvenils es manté, amb els
que ja van jugar durant la temporada i altres que s’incorpo-
ren, excepte Aleix Zaragoza amb el que s’hi comptava però
que ha marxat a la Cava. El Jesús i Maria, revelació de la se-
gona volta del campionat passat, tornarà a ser competitiu. 

El Jesús i Maria incorpora Adrià

DAVANTER DE L’ALCANAR

Tal com vam informar la setmana, el CD Alcanar celebrarà
avui divendres una assemblea de socis per tal de poder saber
si es presenta una candidatura per agafar el club després de
la dimissió de la junta anterior. Fins al moment del nostre
tancament, tot són rumors però caldrà esperar a l’assemblea
per si es confirmen. És un any especial pel centenari i la pos-
sibilitat de no tenir junta per al primer equip seria un proble-
ma. Els rumors apunten a que ha existit un possible interès
per part d’un exjugador del club. Així mateix, n’hi ha que in-
diquen que membres de la junta del centenari podrien seguir
en una futura directiva. Però res és oficial. Les dificultats,
amb la subvenció d’aquest any ja avançada al club, són evi-
dents i el nou projecte hauria de partir des de l’austeritat i de
la màxima  implicació dels propis jugadors per tirar-lo avant. 

Aquesta nit s’hauria de conèixer el futur del CD Alcanar,
pel que respecta al primer equip. El juvenil podria passar a
l’entitat que gestiona el futbol base. 

Assemblea del CD Alcanar

AVUI DIVENDRES

L’Arnes farà futbol. Té negociacions avançades amb el
davanter que va estar a l’Ametlla, Alejandro Piñeiro que ha
fitxat, i també amb un central que vindria del Camp de Ta-
rragona, Edu Penco. Amb l’arribada d’aquests jugadors i la
renovació d’altres, malgrat les baixes que han pogut existir,
la població de la Terra Alta disposarà d’equip, amb Roger
com a mister, per a competir a Quarta.

No està tan clar el tema al Pinell on demà dissabte torna
haver-hi assemblea de socis per aclarir el futur directiu una
vegada la junta va anunciar que ho deixava. En el moment
del nostre tancament, no hi havia cap novetat i no es co-
neixia interés de cap grup de socis per agafar l’entitat. Amb
aquest panorama, no es preveuen solucions per al Pinell,
que baixa per compensació i que, en el cas hipotètic de que
Alcanar no fes primer equip, se salvaria i podria jugar a Ter-
cera. A Vilalba la situació és similar i tampoc es coneix cap
alternativa directiva, a hores d’ara.  

L’Arnes incorpora a Piñeiro

NO HI HA NOVETATS PER AL FUTUR DEL PINELL

Continuitat del Deltebre

POSSIBILITATS DE SER FILIAL D’UN ALTRE CLUB

Divendres passat, la UE Tivenys va fer una assemblea de
socis en la que el president David Montadit, i la seua jun-
ta, van dimitir. Durant aquesta assemblea, i davant de la
situació, un grup de persones assistents van mostrar inte-
rés en poder agafar el relleu però amb la condició de que
el president, David Montardit, continui en el càrrec. I en
aquesta línia, amb la continuïtat del president, es pot estar
treballant per presentar, la setmana vinent, la nova direc-
tiva. Montardit, tal com va anunciar, tenia intencions de
deixar-ho però és molt probable que haurà de seguir per-
què el futbol tingui continuitat a la població.  En l’aspecte
esportiu, Leo, que marxava a l’Arnes, finalment s’ha infor-
mat que es queda i, tot i les baixes d’alguns jugadors amb
els que es comptava, es preveu poder regenerar-se i poder
competir un any més a la Quarta catalana. 

El tècnic de l’equip seguirà sent Ignasi Mauri, com la
temporada passada.

Nova junta a la UE Tivenys

DAVID MONTARDIT SEGUIRIA DE PRESIDENT

La UE Deltebre sembla que comença a aclarir el seu futur.
Després d’haver estat en la lliga passada filial de la Cava, el
club ha estat en converses amb el Jesús i Maria per poder te-
nir vincles amb aquest club en el futur. Així mateix, la Cava
té intencions de fer filial per aquesta campanya propera i ara
també hi ha converses  per a poder conservar els vincles amb
el Deltebre. J. Ramon Salaet, vicepresident de la UE Deltebre,
deia que “és cert que ha hagut molta bona predisposició
amb el Jesús i Maria, a qui he de destacar pels bons tractes,
però ara també pot existir bona predisposició de la Cava per
seguir sent filials, tot i que millorant les condicions de la tem-
porada anterior. En els propers dies ho tindrem aclarit”. Sala-
et ha tingut propostes per marxar i col.laborar amb altres
clubs, com la Rapitenca, per al seu filial, i també amb el Go-
dall, amb Bartolí, que va ser tècnic del Deltebre. Finalment,
però, treballa per, d’una manera o d’una altra, conservar la
flama del club verdiblanc per seguir competint. 

La nova normativa per a Quarta catalana permetrà fer canvis lliures, sense limit. Els clubs reaccionen
L’assemblea de la Federació Catalana de Futbol, celebrada el cap de setmana passada

a Cervera, entre altres decisions, va aprovar canvis lliures a la Quarta catalana, com si
fos el futbol sala, amb jugadors que poden tornar a entrar al camp un cop substituïts i
sense limitació de les vegades. D’aquesta manera, es busca que tots els jugadors tin-
guin minuts i que no hi hagin baixes durant la temporada dels que tenen menys possi-
bilitats de jugar. Les reaccions que ha obtingut Més Ebre, de clubs de Quarta, han estat
diverses. Hi ha directius que ho veuen bé perquè “així pot jugar tothom i és una cate-
goria per gaudir-ne i per passar-ho bé. Es podran fer molts canvis i els jugadors amb
menys opcions poden tenir més participació. I per als tècnics facilita tenir més variants
i estratègies”. No obstant, hi ha directius que d’entrada opinen que “està bé que s’a-
provi en assemblea però també estaria bé que cada delegació contrastés les opinions

d’aquella territorial i després decidir si s’aprova. L’assemblea es fa lluny de casa i, com
cada any, no tots podem anar”. Així mateix, en la línia contrària a la nova normativa,
s’opina que “és un pas enrera. Cadascú ho veurà a la seua manera. I si bé és cert que
la majoria del equips busquem divertir-nos, ara sembla que convertim un partit de
Quarta en un d’alevins o de futbol femení, amb tots els respectes. Es pot perdre
l’essència de la competició amb un karrusel de canvis. No obstant, si aquesta és la de-
cisió de l’assemblea, caldrà acceptar-la com sempre i adaptar-nos”. També hi ha qui
pensa que la solució “és baixar despeses federatives i de mutues per a la categoria i així
no es faria tan complicat competir i els clubs podrien respirar i podrien haver-ne més”.
Enmig de totes aquestes reaccions, el que més preocupa als clubs és el número d’equips
que hi haurà en competició i el futur de la categoria a l’Ebre.
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El proper diumenge 1 de juliol
tindrà lloc la Diada del 50è aniversa-
ri de la Unió Esportiva Aldeana. La
família del club aldeà “ens trobarem
el matí de de diumenge a l’estadi la
Unió. Aficionats, directius, jugadors,
entrenadors i tots els que durant
aquests 50 anys heu portat el groc i
el blau al cor, ho celebrarem en
aquesta Diada que culminarà en un
dinar popular.

L’inici dels actes tindrà lloc a les 9
h del matí amb la trobada d’exjuga-
dors. Hi haurà parc infantil per als
més menuts, entrega de trofeus
2017-2018 i dinar popular. El dinar
per als socis és totalment gratuït.
Per les parelles dels socis 5 €, pels
exjugadors 5 € i pel públic en gene-
ral 10 €. La Diada del 50 aniversari
de la U.E. Aldeana està oberta a tot-
hom i per al dinar caldrà recollir en
antelació els tiquets a l’Ajuntament
de l’Aldea.

Diada del 50è aniversari de la UE Aldeana

DIUMENGE 1 DE JULIOL

Del 22 al 24 de juny, s’ha celebrat
al Llac de Banyoles, el Campionat
d’Espanya de rem olímpic, en les ca-
tegories de juvenil, absolut i veterans,
amb la presencia de 62 clubs de l’Es-
tat Espanyol. El Club Nàutic Ampos-
ta, va guanyar dos medalles d’or, tres
de plata i una de bronze, essent va
ser quart a la general de clubs. Per
part del CN Amposta, cal destacar els
següents resultats: Medalles d’or: En
4x absolut amb Iris Castell, Nuria Puig, Victoria Cid i Aina Cid. En 2- absolut amb Nuria Puig
i Victoria Cid. Medalles de plata: en 2- juvenil amb Pau Princep i Jaume Paz. En 2- absolut
amb Francesc Franch i Juanito Fernàndez. En 2x absolut amb Iris Castell i Aina Cid. Meda-
lles de bronze: en 4- absolut amb Alex Paga, Yago Gavilan, Antonio Babinstev I Ferran Cli-
ment. En quan a les convocatòries de la Selecció Espanyola, han estat convocades Paula Ar-
ques per a la selecció juvenil, Núria Puig i Victòria Cid per a la sub 23. Per la seua part, el
Club de Rem Tortosa va guanyar 1 medalla d’or i quatre de plata i va ser cinquè a la general
de clubs. D’altra banda, el Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita va ser vint-i-tresé a la ge-
neral, guanyant una medalla de bronze. Sergi Mariano, Andreu Ruiz i Marta Mariano (ti-
moner) van aconseguir-la en doble amb timoner, en el seu primer any com a sèniors. També
força meritòria ha estat l’actuació d’Alba Navarro, amb un quart lloc en doble sènior feme-
ní. La pròxima regata serà del 6 al 8 de juliol a Sevilla, on tindrà lloc el Campionat d’Espanya
aleví, infantil i cadet . (informació d’ebredigital.cat)

Els ebrencs sumen una dotzena de medalles al
Campionat d’Espanya 

REM

Període d'inscripcions del 2/6/2018 13:00h al 6/7/2018
a les 12 del migdia. Fins al 6/7/2018 (12:00 h.) es podran
fer online i presencialment al Pub Soterrani i Cafè Tiràs de
Camarles.Preu fins al 5/7/2018: 14€. Preu el dia de la cur-
sa 7/7/2018: 18€
Programa
18:30 a 20 h: Inscripcions d'última hora (18€), darrere

l'Ajuntament lloc de sortida. 18:30 a 20:30 h: Lliurament
de dorsals. S'ha de presentar còpia de l'ingrés i DNI per
poder recollir el dorsal. 19:30 h: Cursa dels més petits, ins-
cripcions gratuïtes al moment. 21:00 h: Cursa nocturna lo
Balcó del Delta 2018, sortida conjunta de les tres distàn-
cies 5k, 10k i 15k, i la marxa de 5k. 21.45 h: Avituallament
final amb llonganissada per als participants. 22.30 h: En-
trega de premis i sorteigs. 22.45 h: Concert. 

Distàncies: 15.000 metres, 10.000 metres o 5.000 me-
tres. 2 avituallaments líquids. 1 avituallament líquid i sòlid
a l'arribada. Servei de dutxes al camp de futbol.

El tercer ‘Desafío’
A.E.ChemaPorters es va ce-
lebrar el dissabte passat al
camp de la Santa Creu de
Jesús. Van participar-hi 81
porters de totes les catego-
ries, enmig d’un gran am-
bient. Va ser un dia especial
per als porters, gaudint
amb esportivitat de la jor-
nada, i amb molta bona
simptonia entre tots els por-
ters, que celebraven el seu
dia. Els guanyadors van ser:
Categoría A: campió: Adrià Vidal. subcampió: Iker Schneider. Categoría B: campió:Uriel Cardona. subcampió: Pol Marza.
Categoría C: campió: Edgar Ferraté. subcampió: Guifré Figueres. Categoria D: campió: Pol Rodríguez. subcamp.: Joan
Gisbert. Categoría E: campió: Aleix Reolid. subcampió: Selu.

‘Desafio’ de Porters
EL DISSABTE PASSAT, A JESÚS

El diumenge passat a la localitat castellonenca de Na-
vajas, es va celebrar una nova prova del circuït de la Co-
munitat Valenciana de triatló escolar. La representació
ebrenca va tenir un paper destacat, en categoria infantil
femení la triatleta del Trilercavons, Anna Nadal, va liderar
la cursa des del segment de natació, consolidant en el
tram de bicicleta amb un avantatge de 30” sobre la sego-
na, finalment en l’últim tram de carrera a peu va ser su-
perada per Clàudia Verdoy (Trinoulas) i Marta Cheto (Ba-
siliscus) finalitzant en tercer lloc. Per una altra banda
Xavier Nadal va finalitzar en 5è lloc en categoria benjamí.
Cal destacar també a Aleix Arrufat, que va quedar 3r en
categoria infantil masculí, fent un parcial en bicicleta es-
pectacular. El proper cap de setmana es participarà al tria-
tló d’Almenara (Castelló), també del circuit escolar de la
Comunitat Valenciana.

Circuït 
triatló escolar

Cursa “lo Balcó del Delta”

TRILERCAVONS7 DE JULIOL. CAMARLES

Aquest cap de setmana, 30 de juny i 1 de juliol, a la
platja de les Avellanes, tindrà lloc el XXI Open Futbol
Platja Ciutat de l’Ampolla amb importants premis. L’equip
guanyador s’endurà 1500 euros; el segon 1000 i el tercer
600. El quart, 300.

Open Futbol Platja 
Ciutat de l’Ampolla

AQUEST CAP DE SETMANA, PLATJA DE LES AVELLANES



DIVENDRES 29 DE JUNY DE 201818 diarimés
ebre www.mesebre.cat

»

JOAQUIN CELMA 

ANÀLISI EQUIPS TERCERA DIVISIÓ I 1A. CATALANA 
Ascó, objectiu estar en play off

Només Barça, Espanyol, Nàstic, Girona, Reus, Cornellà, Lleida,
Badalona,   Sabadell, Llagostera, Hospitalet, Sant Andreu, Terrassa,
Prat i Pobla, superen al futbol català a la població més petita de
Catalunya en l’elit del futbol: Ascó, que està entre els millors del
futbol català. Des que va recuperar la categoria i va ascendir de la 1a catalana,
la 2012/2013, està consolidat a la Tercera divisió. Serà la seva cinquena tempo-
rada. 
Fa quatre campanyes va quedar campió i va jugar el play off d’ascens per a la
segona divisió B. Va fregar l’ascens. En els dos darrers campionats, ha estat en
moltes jornades entre els 4 primers. Però la Tercera divisió és una categoria amb
grans equips i grans ciutats i que l’Ascó estigui entre els millors ja és un èxit. Està
clar que disposa d’un pressupost milionari en comparació a altres clubs ebrencs i
que molts voldrien tenir-lo però també és cert que sap fer una bona gestió i, a la
vegada, ens representa al territori a la Tercera divisió. I això és molt important,
després que Tortosa, Amposta i Rapitenca la perdessin en els darrers anys. 
Molts diran que és el milionari Ascó. És possible però és el nostre màxim repre-
sentant i cal insistir en què fa bé les coses. Enguany s’ha fitxat per al futbol base
a una estrella, al calero Àlex Gómez, que procedeix del Córbova. Com diu el pre-
sident asconenc, Andreu Muñoz "per ser competitiu has d’intentar tenir gent
competitiva. I aquesta és la nostra idea, valorant la bona feina feta fins ara”. 
La bomba va saltar la setmana passada quan Castillejo va rebre una oferta de la
seva terra per entrenar a l'Osasuna B. I ja ha arribat, recomanat per Santi, un bon
entrenador: Leonardo López, que va estar de segon en el Lorca a Segona divisió.
Cinc baixes de l'equip bàsic, tres han fitxat amb el Prat: Andreu Guiu, Sergi
Moreno i Héctor Rodríguez. Escribà retorna a la Pobla i Socias també és baixa.
Molt bons fitxatges: Victor Miranda, que va jugar tots els partits al Reus B; José
Ramon Sardà, que amb només 11 partits de titular, va fer 12 gols amb el
Vilafranca i va ser el golejador número 10 de la Tercera divisió. I dos sub-23, Xavi
Jaime del Reus B i Gabriel Vidal, de la Pobla de Mafumet. La temporada passada
tenia la meta de ser un equip amb més gol amb l'arribada de Sergi Moreno i
Cheikh, que va estar a l’altura, però entre els dos només van aconseguir 23 gols.
Esperem que aquest any millori l’eficàcia amb l'arribada del davanter Sardà, que
hauria de marcar un mínim de 20 gols i amb la de Diego Gómez (Montijo), que
rellevarà a Cheikh. La meta un any més és aconseguir una de les places del play
off. No serà fàcil ja que a la Tercera divisió el nivell és molt alt amb clubs molt
més grans en comparació a un poble petit com Ascó que, no obstant, seguirà
donant guerra un any més a la Tercera divisió. Cal dir que falten tancar dos fit-
xatges. La lliga vinent serà de 21 equips. 

UE Rapitenca: un repte il.lusionant
Nova etapa a la Rapitenca. Arriba Camarero i espero que per moltes temporades doncs
aquest equip necessita tranquil·litat. Ja des que va marxar Teixidó que no ha hagut esta-
bilitat. En les últimes 4 campanyes, rècord Guines: dos entrenadors cada temporada
(German dues vegades, Isaac, Jordi Font, Nando Crespo, Pallarés, Garcia Sanjuan i Delfin). Així no es
pot fer un projecte de futur. I més cada any canviant de cromos. Cal desitjar que la nova etapa serà
estable. De la passada temporada només segueixen 5 jugadors que van jugar més de 20 partits: Josuè,
Gasparin, Istoc, Marqués i Sabaté. El projecte és una vegada més il·lusionant. La bona notícia és que de
Tarragona només queden 2 jugadors (Blasi i Sabaté) i s’ha d’afegir el porter José Luis i un altre jugador
que ha de fitxar. L'ideal seria que no en vingués cap. Per començar, aquesta campanya, rècord de juga-
dors locals i ebrencs: 14. Aquest podria ser l'onze bàsic d'aquesta temporada: Josuè, Gasparin, Istoc,
Villaroya, Jonatan, Marqués, Sabaté, Xavi Anell, Forés Dilla i Nacho. Els jugadors Peque, Felipe, Blasi,
Mata, Pachu podrien entrar també en l'onze inicial. El dubte és si els jugadors que pugen del filial esta-
ran a l'onze bàsic. La pregunta és: aguantaran a la banqueta?. Una plantilla amb 22 jugadors i de ben
segur hi haurà algun descart més doncs un any més les altes han estat nombroses (Vilarroya, Jonatan,
Xavi Anell, Felipe, Dilla, Marc García, Nacho) i sense comptar els 5 que pugen del filial. Les baixes han
estat Victor Garrido, Sadik i Miki Queral (tots tres al Riudoms), Uri i Cristian (tots dos al Tortosa) i Roger
Nolla (Sant Cugat). S'ha fet un bon equip, pendents encara de si segueix el Neymar de la Devesa:
Brayan. La temporada passada vaig dir que quedarien a meitat taula i van quedar el lloc 10. En les tres
últimes campanyes l'equip ha patit en aquesta categoria. És normal, lluitar contra els rivals de Barcelona
és molt complicat i més aquest any amb els nous equips: Gavà de Tercera divisió i els potents
Muntanyesa i Manresa que procedeixen del grup 1. La meva aposta és que quedaran setens però la
primera volta serà fluixa i s’anirà de menys a més. Aquest club amb l'arribada del gran Hernan com a
president, la tornada del fill pròdig Zaera, com a manager general, Fernando Garcia, secretari tècnic, i
la gran personalitat de Guillermo Camarero pot ser que aspiri a tres anys a tornar a tercera divisió si hi
ha pau i armonia.

JUGADOR
JOSUÉ ANDREU
JOSÉ LUIS RUIZ 
ALBERT VILLARROYA 
ALEIX MATAMOROS
RAUL ISTOC
JONATAN TOMÀS 
IVAN GASPARIN
XAVI CARDONA
PACHU
VICTOR PAULINO
MARC BLASI
XAVI MARQUÉS
JOAN SABATÉ
XAVI ANELL
FELIPE GUACHAPA 
FERRAN BUERA
CARLES TORNEL
ÀLEX FORÉS 
ALEIX ALUMBREROS
DILLA 
MARC GARCIA
NACHO 
BRAYAN HURTADO

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV 
DV
DV
DV
DV
DV

P TEMP. AL CLUB/PROCEDÈNCIA
6
POBLA
CAMARLES
FILIAL
5
AMPOSTA
6
REUS B
3
FILIAL
2
4
2
J CATALÒNIA
AMPOSTA
FILIAL
FILIAL
6
FILIAL 
GANDESA
J CATALÒNIA
ULLDECONA
2

UE RAPITENCA

JUGADOR
SERGI LOPEZ
EUDAL BRULL
DANI ARLIAGA
JOSEP RAMON
RICARD DE ANTONIO
PATRICIO ALVAREZ
VICTOR MIRANDA 
DANI PUJOL 
HECTOR GARCIA
SERGI MASQUE 
DAVID SILVA 
VICTOR BERTOMEU
ARTUR  GODIA
ENRIC BERNAT
XAVI JAIME
GABRIEL VIDAL
DIEGO GÓMEZ
JOAN ROCA
JOSÉ  RAMON SARDÀ

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV
DV

P TEMP. AL CLUB/PROCEDÈNCIA
4
2
5
9
3
3
REUS B
2
2
3
3
4
5
2
REUS B 
POBLA B
MONTIJO
2 
VILAFRANCA

FC ASCÓ

EQUIP
LLAGOSTERA
SANT ANDREU
HOSPITALET
TERRRASA
PRAT
POBLA MAFUMET
ASCÓ
EUROPA
VILAFRANCA
HORTA
CERDANYOLA
SANTBOIÀ
REUS B
SANTFELIUENC
CASTELLDEFELS
GRANOLLERS
FIGUERES
SANTS
FUNDACIO GRAMANET
MARTINENC
S CRISTOBAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 

HISTÒRIC EQUIPS ACTUALS DE LA TERCERA DIVISIÓ

Nº
2B
2 B
2 B
4
2B
8
6
3
16
1C
12
18
S/F
9
15
1C
11
1C
S/F
1C
1C

2B
2 B
2 B
7
6
2
1
3
13
1C
11
1C
S/F
16
18
1C
4
2C
S/F
1C
1C

14 15
2D
7

2 B
13
1
2B
11
3
5
1C
8
1C
2 C
16
1C
17
9
1C
S/F
18
2C

2D
5

2 B
3
2B
7
6
12
4
1C
14
1C
1C
13
15
8
9
1C
2C
1C
2C

2B
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
1C
1C
1C
1C

16 17 18

En número apareix la
classificació de l’equip
d’aquella temporada
sempre a la Tercera

divisió. Si no va jugar a
Tercera, apareix la
categoria en què

competia.
S/F: vol dir que no
competia llavors.

EQUIPS QUE FORMEN EL GRUP 2 DE LA PRIMERA CATALANA: 

GAVÀ, MANRESA, JÚPITER, MONTAÑESA, ALMACELLES, VILADECANS,
IGUALADA, LLEIDA B, BORGES BLANQUES, ANDORRA, RAPITENCA,

BALAGUER, VISTA ALEGRE, SAN ILDEFONS, CAMBRILS UNIÓ,
MOLLERUSSA, TÀRREGA I VILANOVA 

Leo, nou entrenador de l’Ascó.

ESPORTS
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ANÀLISI EQUIPS DE LA SEGONA CATALANA (1)
Ulldecona, plantilla per a somiar

El Móra la Nova serà equip revelació

Equip consolidat en la Segona catala-
na. Va realitzar una gran temporada, la
lliga passada, quedant setè. I si no
hagués estat per les lesions la pèrdua
de la inèrcia guanyadora en les últimes
5 jornades, l'equip hagués lluitat per
reptes més importants. Aquesta serà la seva quarta
campanya consecutiva en aquesta categoria i sem-
pre quedant a meitat taula, tot i canviar cada any
de tècnic (Sergi Navarro, Enric Alaixendri i Teixidó).
Es va acabar la brillant etapa d'Antoni Teixidó, que
no va renovar en voler un equip més competitiu
amb molta renovació. El seu segon, Edu Marin,
natural d'Ulldecona, agafa el comandament i farà
tàndem amb Jordi Cardona exporter de la Cava i
de Sénia el 2004 i que entrenava al Benicarló.
Baixes importants: Rovira que deixa el futbol,   
Albert Arnau que va marxar a Dinamarca per feina,
Munta, Nacho, que torna a la Rapitenca, Rafa
Ribera, Robert Marquez (possible Sant Jordi) i Jack
Cid (Perelló). L’important ha estat renovar 7 juga-
dors que van jugar més partits. O sigui, gairebé tot
el bloc: David Blanco, Reolid, Gustavo, Pau Castro,
Moha, Albert Castell i Marc Tena. Els fitxatges. tots
de qualitat i sobretot en la zona atacant. Arran de
la marxa de Nacho que va marcar 26 dianes, arriba
Cristian Arasa, Ivan Gonzalez, Ivan Páez i Edgar i
en defensa dos bons fitxatges: Alejandro i Obi. Al
mig del camp, Marcos Cano, que va jugar al Borriol
de 3a divisió. En total, han estat 9 fitxatges i ha
estat un dels equips amb més moviments. Un
equip molt equilibrat, gran porter, Reolid, gran
defensa, un mitjà camp liderat per Gustavo i el
gran dubte és si els nous davanters faran oblidar a
Nacho. La pregunta: amb 4 nous atacants, podran
jugar tots junts? Molt bon equip amb un president
Josep Queralt, que aposta molt fort aquesta tem-
porada, i un home clau en el club, Mario Subirats.
No quedaran campions però donaran guerra. La
meva aposta és que quedarà entre els 5 primers, i
potser un dels tapats per a la promoció. Aquest
podria ser l'equip ideal: Reolid, Alejandro, Moha,
Pau Castro, David Blanco, Marcos Cano, Gustavo,
Ivan Gonzalez, Ivan Paez, Cristian Arasa i Edgar i
una banqueta de luxe: Ion, Obi, Marc Tena, Albert
Castell... entre d’altres.

De vegades, és bo tocar fons. El Móra la Nova va baixar a quarta catalana fa tres
campanyes i en tan sols un any va retornar a Tercera sent campió amb 106 gols a
favor, i un sol un partit perdut (en la darrera jornada). La temporada passada, nou
ascens i aquest amb més mèrit, amb 115 gols a favor i 88 punts aconseguits. Aquest
equip arriba a l'elit del futbol provincial i militarà per primera vegada en aquesta cate-
goria des que hi juguen només equips de la província. Ja va estar a la 74/75 a la 1a
regional però quan estava formada per equips de Barcelona i Lleida barrejats amb els
de la província. Segueix tot el bloc de l'ascens, amb només una baixa, Andreu Torres,
que deixa el futbol per estudis. El millor fitxatge ha estat el míster Nando Garcia que
va ser segon de Nando Crespo i fa dos campanyes va fer el debut al Catalònia. I amb
la filosofia de "picar pedra en cada entrenament" segur que el Móra la Nova farà una
gran campanya. Lizaso ha tancat brillantment la seua etapa. Ara marxa al Falset.
Els fitxatges moranovencs han estat molt encertats; gent jove amb dos juvenils de
l’Ascó; Marc Vernet, jugador que ha militat a Primera catalana (Reus B, Rapitenca,
Amposta); Jaume Guiu, ex Gandesa i la temporada passada al Falset on va fer 11
gols; Joan Piqué que també va jugar a Falset i la passada va estar al Batea; Pau
Muñoz, el pulmó de l’Olimpic, i dos jugadors que van estar al Gandesa, Alexis

Pedraza i Gerard Roigé. S’ha reforçat la línia defensiva amb Pedraza i Piqué i apun-
talen el carril esquerre amb Vernet i Guiu. A la davantera ja tenen un crac que cada
temporada sorprèn: Súper Agus. Va fer 110 gols amb el Batea en tres temporades
(una d'elles no la va jugar completa) i la passada va marcar 54 dianes ja amb el Móra
la Nova, sent el pichichi català fins a la 3a catalana. Va obtenir el 50% dels gols. 
El més normal és que el Móra la Nova no pateixi: es mantindrà segur. Té un bloc amb
garanties de jugadors que han jugat a la segona catalana com Ferran, Batiste,
Barrufet, Frede, Pedraza, Xavi, Gerard Roigé, Vernet, Piqué, Guiu...a més d’Agus.
Jo crec que Agus, 25 gols mínim els farà. Bons fitxatges i bona contractació de Nando
Garcia. Tot plegat és molta garantia per fer una campanya digna. Gran tasca d'aques-
ta directiva que no ha hagut de fitxar jugadors de Tarragona i amb jugadors de la
Ribera i el Priorat ha fet un equipàs. Si Camarles, Ulldecona i La Sénia, últims en pujar
els darrers anys, van aconseguir mantenir-se el Móra la Nova també ho aconseguirà
i, de ben segur, serà revelació. I si tot va bé, pot somiar en la tercera proesa, lluitar
per les primeres places i buscar un tercer ascens consecutiu. L'onze ideal podria ser:
Ferran, Batiste, Piqué, Pedraza, Guiu, Xavi Fuertes, Vernet, Barru, Roigé, Pau Muñoz
i Agus.  Propera setmana: Gandesa, Camarles, Amposta i l’Ampolla.

CD Tortosa: començar de zero
De nou el Tortosa baixa a la segona cata-
lana després d'una campanya per oblidar.
Va acabar cuer, amb més de 50 jugadors
i 4 entrenadors (Àngel Garcia, Nacho
Pérez, Gimeno i Vera). Aquest club és una
trituradora de banquetes. En les últimes
16 temporades solament un míster ha estat dos anys,
Carlos Blanch (2010-11, 2011-12). Si aquest club
hagués deixat treballar a Nacho Pérez, Nando Crespo
i Xavi Cid estaria sanejat econòmica i esportivament. El
Tortosa ha estat a Tercera divisió en 44 ocasions i la va
perdre 2002/2003. La meta de totes les directives ha
estat recuperar la categoria. És per això que el club des
de llavors està en una mini crisi institucional perma-
nent. Prova d'això és que, fa unes setmanes, es va pre-
sentar Víctor Abella com a president, amb Xavi Cid de
mister, perquè no hi havia ni un candidat i després, a
última hora, va aparèixer Marià Curto amb el gran
interrogant de perquè no es va presentar abans.
Nou projecte i pràcticament un equip nou, dels 4

jugadors que van acabar de casa, només segueixen
tres Dani Bel, Selu i Puig. Cristian Ventura va fitxar per
al Roquetenc. El míster German Inglés va estar de
segon a l’Ascó i va entrenar a la Rapitenca, on va ser
cessat dues vegades. Té l'espineta clavada de tornar a
intentar-ho. Bon míster ho és, esperem tingui sort. Per
fer un digne paper, el Tortosa s'ha reforçat amb diver-
sos jugadors de Tarragona (Uri, Pol Benito, Cristian i
Domínguez) però el millor, ja que es parteix de zero,
hauria estat fer un equip de Terres de l'Ebre, i més sent
una junta del futbol base, però en arribar tard la can-
didatura i el mercat de fitxatges ja estava en marxa,
s'ha hagut de treballar contrarellotge i sort que estava
Nacho Pérez, que és el nou secretari tècnic, i coordina-
dor del futbol base. Ell ha fet una tasca titànica per fer
una plantilla el màxim competitiva. L’any passat a la
pretemporada vaig dir que l'equip podia baixar i així va
ser. Ara pronostico que no pujarà. Serà un any de tran-
sició, vindran temps millors. Estarà entre els sis primers.
Però igual sorprèn; en futbol tot és possible. El Tortosa
tindrà bona defensa, i un centre del camp  competitiu,
però li manca gol. Amb això es treballa per tancar la
plantilla. Aquest podria ser l'equip ideal: Selu, Dani Bel,
Puig, Marc Vilarroya, Domínguez, Aleix Salvadó, Sergi
Escoda, Galera, De la Torre, Uri Benito i Cristian Diaz.
A l'hora del tancament  faltaven dos fitxatges.

CF la Sénia, equip de rècords
Aquest equip no té límit. Fa dos anys
va quedar campió de la tercera catala-
na amb 107 gols a favor. I la passada,
contra tot pronòstic, va quedar cinquè
i va ser el segon equip més golejador,
després del campió Cambrils. El mèrit
afegit és que va fer-ho amb el mateix equip, i amb
només un fitxatge: Monforte. I amb molts juvenils
sent protagonistes. La temporada passada fou bes-
tial, demolidora, en els 17 partits en què va marcar en
la primera part, només en va perdre dos. La clau d'a-
quest equip està en el seu tècnic, Serrano, que pro-
posa un futbol atractiu de molt de toc i que crea mol-
tes ocasions de gol, juga igual a casa que fora i amb
una estrella, David Callarisa, que va rebre moltes
ofertes i a totes va dir no. Ha renovat. Aquest juga-
dor, en les 7 temporades que va estar entre la
Rapitenca, Amposta i la Cava va fer 58 gols. I a la
Sénia, en dues, n’ha fet 66. I si a Tercera catalana en
va marcar 35, a la Segona n’ha aconseguit 31, que-
dant el segon golejador de Catalunya fins a la Segona
catalana. L'èxit d'aquest equip és a la pinya del ves-
tidor, joventut i veterania, amb Gerard com a gran
capità. Qui comença d'hora sempre té avantatge i la
Sénia va fer els deures molt aviat. Va ser el primer
equip de la Segona catalana en renovar tota la seva
plantilla. D’altes en té molt poques: Sergi Gasparin
(futbol base Rapitenca i Aldeana) i Jofre (Godall) i
faran la pretemporada els juvenils Pol Sabater, Luis
Capitan i Ayub. Quatre jugadors que aquest any
seran determinants per a l'equip: Escubedo i Capitan,
que porta 4 anys en en el primer equip i dos anys d'a-
mateur, i els juvenils Òscar Gavaldà i Gerard Gavaldà,
que la temporada passada ja es van consolidar com a
titulars. El seu punt feble és la defensa. La Sénia cons-
trueix el seu joc i arrisca en zones compromeses, a
més d’atacar amb molta gent. Això té uns costos. Per
reforçar la defensa arriba Sergi (gran temporada a
l’Aldeana) i s'esperen dos fitxatges més. Però al final
potser no incorporaran a ningú més. Si la passada
campanya va ser l'equip revelació, enguany l'única
meta és consolidar-se. Porta 4 campanyes superant-
se. A Tercera, fou 11è fa tres temporades i va pujar
en la següent. I en la darrera, cinquè. Aquest any serà
molt difícil batre aquest rècord. Però tornarà a ser un
equip que farà gaudir i il.lusionar a l’afició.
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ANÀLISI EQUIPS DE LA TERCERA CATALANA (1)
CD la Cava, favorit número 1

CF Santa Bàrbara, any per somiar:  centenari

Era gairebé impensable que un club
històric com La Cava baixés a la ter-
cera catalana, quan era dels conjunts
sempre aspirant a estar en el pòdium
dels millors de Segona. Prova d'això
és que en les tretze últimes tempo-
rades, excepte en tres ocasions,
sempre va quedar dels vuit primers. Un club que de
vegades li ha pogut l'ansietat d'estar sempre entre
els millors: en les últimes 17 campanyes només un
entrenador ha durat dues temporades completes,
Guillermo Camarero (2014-16).La Cava té un rècord
guines: 26 temporades consecutives en la Segona
catalana. La crisi esportiva ja es va veure fa dues
temporades quan es va salvar in extremis. I en la pas-
sada, en ser set els descensos, va arribar el desastre.
Durant la primera volta es va cessar al tècnic Isaac
Fernández, i es va incorporar a David Torres. Es van
donar baixes de jugadors de Tarragona, contractant
jugadors de Barcelona però al final no hi va haver
miracle. Potser Isaac Fernández no va haver de
començar la temporada. Els canvis, malgrat les
darreres 5 victòries seguides, tampoc van evitar les
múltiples compensacions. La última vegada que va
estar a la tercera catalana va ser 86/87 i es va trigar
dos anys a tornar a Segona. D’entrada, enguany surt
com a màxim favorit. Això és bo i dolent. L’afició d'a-
quest club tan exigent vol el retorn a la segona cata-
lana però no serà fàcil ja que hi ha molts candidats
aquesta temporada. Tot i les dificultats de la lliga
passada, segueix gran part del bloc de la passada
campanya: Sergi Grau, Santaella, Roger Sola, Ferran
Roig, Monfort, Sergi Castaño i Guillem. Ha renovat
Monfort que va arribar del Tortosa a la segona volta
i en 14 partits va marcar 9 gols. Dos fitxatges desta-
cats: Marcel Espanya (Mataro de 2a catalana) i el
porter Guillem Pallisé (Amposta). Falten dos fitxatges
per tancar plantilla. L'equip no s'ha reforçat molt; es
confia en el bloc de l'any passat però l'ascens no serà
fàcil ja que en tots els camps l’esperaran en ser favo-
rit. Si no són primers, podran optar a la promoció i si
no aconsegueixen l'ascens un altre any serà. Però els
Caveros són molt valents i, si faltant deu jornades
veuen possibilitats que l'ascens se'ls escapa, de ben
segur portaran jugadors de Barcelona o pescaran a la
2a catalana. 

Tercer mandat com a president de Jordi Gisbert que va aconseguir en les dues ulti-
mes temporades idèntic lloc: novè. Molts canvis a nivell esportiu: s'incorpora al cos
tècnic Ernest Cid que va estar a l'escola esportiva de Villa. I torna un mister ja cone-
gut: Parra (R-Bítem), que ja va estar en la temporada 2015/2016 quan va aconse-
guir el quart lloc. De l'onze bàsic només dos jugadors no segueixen: el porter Jaume
González (Camarles) i Pep Montesó (Ebre escola). Poques baixes i, en canvi, nom-
broses altes: els veterans Genís i Saul López (Alcanar); el porter Juanjo Centelles (R
Bítem); Ivan Arasa, un dels millors jugadors del Masdenverge que debutava al fubol
amateur la temporada passada; Admed, que torna a l'equip després del seu pas pel
Perelló, i Mulet, que torna del Masdenverge i que farà la pretemporada. La passada
campanya van haver-hi set altes i molta joventut. Es manté la joventut però apun-
talada amb alguns veterans. Es clau que els dos davanters Amado i Pau Muñoz, que
la passada només van marcar 25 dianes, es posin el llistó golejador més alt. Tenen
capacitat per a poder fer-ho. Tot plegat, molt bon equip per gaudir i millorar amb
escreix el novè lloc de la lliga passada. Hi ha molta il.lusió. Donarà més d’una sor-
presa. Un objectiu era tenir els màxims jugadors locals i ho ha aconseguit: 15. i
aquest any celebra el 100 aniversari. Finalment, no s’ha pogut fer juvenil. 

UE Sant Jaume, nou mister i noves il.lusions
Equip clàssic de 3a catalana i en què pràcticament tots els jugadors són de la loca-
litat i cap cobra. Gran mèrit el d’aquest club. Després d'ascendir fa 4 campanyes
de quarta catalana i quedant en dues temporades als llocs 11 i 10, el Sant Jaume
aquesta campanya enceta un nova etapa amb l'arribada d'un gran mister, Joan
Subirats, ex S. Bàrbara i ex Godall, on va fer miracles traient el màxim rendiment
a la plantilla. Segueix tot el bloc, només una baixa: Manelet que farà la pretem-
porada a la Cava. Va perillar la continuïtat de l'estrella de l'equip, Èric Fernández,
que era pretès per diversos equips però finalment es queda. Un altre jugador que
va estar en l'agenda d’altres clubs fou Sergi Casanova, que també va estar en con-
verses amb la Cava. Però també es queda, i estarà vinculat al futbol base. Una de
les principals novetats ha estat la tornada de Juan Ramon Mars després d'una
estada curta al Camarles. El fill pròdig torna a casa. A l’hora del tancament d'a-
quest article estaven darrere de fitxar un davanter: Rovira, que va marcar 25 gols
a 4a catalana amb el Delebre. Equip molt competitiu i amb gran punt d'honor.
Acostuma a fer grans primeres voltes i perd pistonada en el darrer terç de la lliga.
En qualsevol cas, de ben segur farà un gran paper aquesta campanya. La clau la
té el seu nou míster que pot donar-li un canvi important a aquest equip.

CF Catalònia: molta pòlvora
Aquest club, en la categoria que esti-
gue, manté la filosofia i això és molt
admirable, un club que és una famí-
lia. Va estar quatre anys Sergi Oliver i,
amb la junta, van fer una bona feina,
després va arribar una gran dona:
Cinta Querol, que inicia la tercera
temporada amb els mateixos plantejaments. En les
passades 4 temporades aquest equip va tenir a dos
entrenadors de luxe: Enric Alaixendri i Nando Garcia.
Si en les temporades 2012/2013 i 2013/2014 va
tenir dos tàndems d'entrenadors Òscar Rumense-
Sisco Paredes i Òscar i Tomas en aquesta es repeteix
aquesta mateixa història amb dos entrenadors com
Mario Javaloyes i Albert Forcadell que eren al futbol
base de la Rapitenca i que debuten com a entrena-
dors al futbol amateur i estaran acompanyats per
Marcos, entrenador de porters. Equip clàssic de
Segona catalana i que va viure una temporada pas-
sada complicada, quan es va començar tard a plani-
ficar-la per la promoció. De l'equip de la lliga passa-
da, del descens a Segona, segueixen els veterans i
ànimes del vestidor: Cosido i Aleix i, tot i no ser uns
babys, ho donen tot per aquest club, així com el
carismàtic Nacho. Els altres que segueixen són: Lluís
Espinach, Martí Panisello, Victor Vilalubi, Leandro,
Carlos Ferreres, Gasparin i Pau. Han marxat jugadors
importants com Sergi Escoda, Jordi Tomàs i Carlitos
(Tortosa) i Pau Monclús al J. i Maria. S’inicia un nou
projecte i sense la pressió de l'ascens. Han arribat
bons fitxatges, un d’elles estelar com és Xescu que en
les dues últimes temporades ha marcat 41 gols en els
40 partits disputats al Godall. També d’aquest equip
s’ha fitxat a Manu, el millor jugador godallenc. Torna
el pichichi Marc Prades i s’incorpora el jugador reve-
lació del Roquetenc, Quim Martinez, que en el seu
primer any amateur va fer 10 gols. Un equip, el Cata,
amb molta pólvora: Aleix, Prades, Quim, Xescu i l’a-
portació de Lluís Espinach. Un gran porter, Gasparin,
i una bona defensa. És un aspirant a l'ascens però no
ho tindrà fàcil. Igual seria convenient estar un altre
any més en aquesta categoria per aconseguir gestes
millors en temporades posteriors.
L'onze ideal podria ser: Gasparin, Manu, Victor
Vilaubí, Oriol, Martí Panisello, Cosido, Leandro, Aleix
Robert, Lluís Espinach, Xescu i Quim.

UE R. Bítem, pocs canvis
El Remolins-Bítem, que era un
equip clàssic de la Segona catala-
na, li està costant retornar a ella i
ja porta tres campanyes en la
Tercera quedant al pòdium dels
millors. Després de dues campan-
yes, el míster Parra va marxar al
Santa Bàrbara. Arriba un míster amb molta il·lusió:
David Garcia, que entrenava al juvenil i que apun-
ta bones maneres. Sergio Ruiz serà el segon míster.
És dels equips de 3a catalana que ha tingut menys
transformació. Només una baixa de l'equip bàsic,
Juanjo Centelles, porter que ha anat al S. Bàrbara.
I n’arriba un altre, jove i amb gran futur, Aleix
Reolid (Godall). 
L'important en aquest club és que segueixen els
veterans Jota i Emili, que tot i els 35 i 40 anys, són
vitals per aquest equip. La lliga passada, Jota va
marcar 13 gols i Emili, novament pichichi, 17. 
Sergi Bel, el Busquets del R. Bítem, un dels craks
d'aquest equip, va estar a punt de fitxar pel
Tortosa però va preferir quedar-se al seu club i aju-
dar doncs és una peça bàsica al centre del camp. 
El R-Bítem, un any més, és una aspirant a estar
entre els millors. Però si bé la passada campanya
tenia només a Móra la Nova, Aldeana i Ampolla
com a rivals, en  la temporada propera, amb els
descensos del Jesús Catalònia, Batea i la Cava, més
altres equips que s'han reforçat, ho tindrà molt
complicat per recuperar la Segona catalana. 
Cal destacar el fitxatge de darrera hora d’Eugeni
del Cerro que torna al futbol ebrenc i ho farà al
club de Bítem. L’exjugador del Catalònia, entre
altres equips, estava al Ràcing Bonavista on va fer
22 gols en la lliga passada.
També és important en aquest club que segueixen
Joaquim Roda i Àlvaro, pilars directius que tenen el
secret de la Coca-Cola, sempre al peu del canó, en
la primera línia, obtenint recursos d’on no n’hi ha i
sense cansar-se i  fent-ho amb la mateixa il·lusió.
Tot i els plantejaments del Tortosa de buscar con-
venis de col.laboració, de moment, la fusió no
sembla que pugui fer-se amb el club bitemenc.  A
hores d’ara, això és així. Més endavant ja es veurà.  

Propera setmana, anàlisi dels següents equips:
Olímpic,  Batea, Rapitenca B, Aldeana, Ametlla i Flix.
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

INGREDIENTS (PER 2 PERSONES):

• 140 g d'arròs cru tipus badia o bomba
(per a persones grans es recomana una ra-
ció de 70 g)
• 280 ml d'aigua o brou vegetal o de po-
llastre (el doble que d'arròs)
• 2-3 cullerades soperes d'oli d'oliva
• 40 g de pernil cuit en forma de daus (o
pit de gall dindi cuit)
• 75 g de carn magra de porc
• 1 ceba

• 1 pebrot vermell
• 1 tomàquet
• julivert
• 125 g de pèsols
• 10 g de formatge gruyère ratllat
• sal
opcional: uns brins de safrà, una fulla de
llorer, una espurna de pebre...
PREPARACIÓ:
En una cassola, ofegueu la carn magra de
porc tallada a trossets.
Quan estigui mig cuita, afegiu-hi la ceba

trinxada i el pebrot tallat.
Quan les verdures s'hagin sofregit, afegiu-
hi els daus de pernil cuit, després els pèsols,
el tomàquet ratllat i el julivert trinxat; reme-
neu-ho fins que s'hagi sofregit, uns 10 mi-
nuts. Quan estigui tot cuit, tireu-hi l'arròs i
remeneu-ho perquè agafi el gust del sofre-
git. Afegiu-hi l'aigua o brou vegetal o de
pollastre, que ha d'estar bullint (el doble de
quantitat que l'arròs), la sal (i el pebre,
safrà, llorer...) i deixeu que cogui durant 15
minuts. Passats els 15 minuts, tireu-hi el

formatge ratllat, i remeneu-ho i fins que es
desfaci. Deixeu-lo reposar 5 minuts abans
de servir-lo.
SUGGERIMENTS:
Aquesta recepta pot ser el plat únic de l’à-
pat, un primer i segon complet ja que conté
tots els ingredients: l’arròs, les verdures,
una mica de formatge i la carn. El safrà és
optatiu.
Si voleu, el podeu coure al forn durant 15-
18 minuts, tapat amb paper d'alumini i afe-
gint-hi el formatge al final.

VALORACIÓ
Abans que res, tin-
gueu en compte que
els gramatges són
per 2 racions, no per
4 que és l'habitual.
Des del punt de vista
nutricional, estic
totalment d'acord
amb els suggeri-
ments de la recepta,
ja que és un plat únic on tenim hidrats de
carboni, proteïna d'origen animal i vegetal
i fibra. De primer plat us recomanaria una
bona amanida amb hortalisses i verdures
de temporada i de proximitat.
En l'àmbit de composició nutricional no hi
ha gaire diferència entre les dues varietats
d'arrossos proposats per la recepta.
Dependrà quin us agradi més, segons
l'absorció de sabors i l'evolució del gra
després de  la cocció.

Arros a la milanesa`
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui
trauràs la faceta més intensa que tens en l’a-
mor . El trànsit del Sol per la teva casa dotze
indica que el teu món emocional és intens.   

Avui, en assumptes d’amor, el més aconse-
llable és que actuïs amb la màxima discreció
que puguis . El teu criteri és fonamental per
apartar els mals hàbits de la teva vida .    

Taure
20/4 al 19/5

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d’excitació nerviosa avui et perjudica més
que altres dies.  

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetis-
me personal amb mestratge. Solament una
forma de vida harmònica et pot donar equilibri. 

Bessons
20/5 al 21/6

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t’escapi
cap detall . Has de buscar l’equilibri interior i
posar en ordre les teves idees.

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació senti-
mental et trobaràs més segur i amb les
idees més clares.

Cranc
22/6 al 21/7

Entra aire renovador a la teva vida. Si no
tens parella coneixeràs gent nova. Urà i el
Sol per la teva casa cinc evitant bons aspec-
tes al teu signe et dóna més optimisme.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimei-
xi les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradicto-
ris, es una mica com tu t’agrada . Respecte
a la teva salut , has de buscar noves fórmu-
les per millorar el teu rendiment diari. 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el
diàleg i a viure trobades amb altres perso-
nes. Et trobes en bona forma.

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor et guies per ideals però has de
posar límits a les coses o relacions que et
puguin fer mal . No siguis impacient , espera
el teu moment.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats
sentimentals. Potser coneixeràs algú del qual
no et pugis oblidar.
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IMMOBILIARIAÑ

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

BON PREU

619 960 724

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ

TREBALLÑ 

VARISÑ

RELAXÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  
639 594 527

TÈCNICS TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

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

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

i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS. 

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

YOTOO

SE ALQUILA 
LOCAL EN 
TORTOSA, 
DE 100M,

CÉNTRICO,
ALTA DE LUZ
Y AGUA.

350 EUROS
MES

TELF 
675 75 82 85

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

mayores, de can-
guro, limpieza, etc

Tel. 600 72 92 52

MASAJES 
ECONÓMICOS

Travestí
Máxima

Discreción
680 93 76 86

Tortosa

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!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 impo-
sibles y 1 de
negocios 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

MAESTRO
DALOBA

VIDENTE 
CURANDERO
AFRICANO

ES VEN
CASA A FERRERIES

PARCEL.LA DE 
316 M2

TELEF.
662 26 14 17

RESULTADOS
INMEDIATOS

TEL I WHAT

603 317 154

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458



DIVENDRES 29
DE JUNY
DE 201824

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de territo-
ri, país, reptes, objectius.
Avui entrevistem a Josep Caparrós (La
Ràpita, 1980) alcalde de Sant Carles de
la Ràpita.

Ha estat regidor de l'Ajuntament
de la Ràpita des del 2006 i elegit
alcalde per ERC les passades elec-
cions amb un pacte de govern
amb PSC, Solidaritat i ICV. Al llarg
d'aquests anys, i dintre del món
de la política, que destacaria?
Dels anys passats, sobretot, l'experiència
política adquirida a nivell personal i, més
concretament com a alcalde, aquests tres
anys, l'orgull de servir i representar la
gent del meu poble. Crec que l'experièn-
cia apresa amb aquest Govern municipal
és immesurable; hem aconseguit l'objec-
tiu màxim de qualsevol servidor públic
treballar, colze a colze, junts i a una, per
millorar la qualitat de vida dels nostres
conciutadans. Al llarg dels anys, he cons-
tatat que les picabaralles personals s'han
imposat a la necessitat de treballar pel
poble; en canvi, aquests anys, hem girat
la truita i ara som persones de diferents
ideologies que ens hem dedicat a treba-
llar per La Ràpita.

Per a les properes eleccions
municipals es torna a presentar
per alcaldable? Per què?
Sí, sí, tinc la mateixa il·lusió, i més si cap,
que quan vaig encetar la legislatura al
capdavant de l'Ajuntament. A més a
més, els companys d'Esquerra La Ràpita
han reiterat la seua confiança en la meua
persona i, sobretot, tinc el recolzament
de la meua família, sense la qual seria
impossible seguir, ja que sovint són els
damnificats de la meua dedicació al
poble. Així que segueixo en tota la força
per continuar implementant el projecte
de poble que hem engegat aquesta
legislatura i crec que li dec a la gent rapi-

tenca acabar-lo, per tant, seguirem si així
ho volen els rapitencs i rapitenques.

A dia d'avui quin seria el balanç
del seu mandat? 
El balanç és prou satisfactori, com deia
hem engegat un projecte que ens ha de
portar a definir la Ràpita del futur, de la
gent i per a la gent rapitenca. Una Ràpita
que mira al passat per veure el futur.
Hem dut a terme actuacions que han
millorat substancialment la vida de la
nostra ciutadania. Algunes instal·lacions
molt necessàries i llargament reivindica-
des, que donen solució a mancances
històriques, en centres educatius, com el
menjador del col·legi Carles III; espais
culturals, com l'auditori Sixto Mir; zones
esportives, com el pavelló annex; zones
lúdiques, com les àrees infantils; la reno-
vació d'enllumenat, pluvials i asfaltat i
voreres de carrers; també actuacions per
potenciar l'economia local, en turisme,
comerç, ports, … i, sobretot, projectes
socials com la incorporació al món del
treball de joves i persones amb risc d'ex-
clusió social o la formació de cuidadors
de persones en situació de dependència,

entre d'altres. No obstant, encara resten
projectes per enllestir i confiem poder-los
fer realitat d'ara endavant.

Quins serien per a vostè els eixos
principals del seu programa?
El nostre programa de Govern definia
molt clarament els eixos en què basar les
nostres polítiques. La nostra filosofia és
clarament republicana, per això, creiem
fermament en què la Ràpita del futur
s'ha de fonamentar en una societat, on
la ciutadania sigui igualitària socialment,
potent econòmicament i lliure democrà-
ticament. I des de l'Ajuntament hi estem
treballant i, seguirem, treballant perquè
La Ràpita sigui dels i per als rapitencs i
rapitenques.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-
calde, alcaldessa en el món muni-
cipal pel futur del nostre territo-
ri?
Crec que la política local és i ha de ser el
pal de paller per tirar endavant el futur
del nostre territori i del nostre país, enca-
ra que no sempre es valora la seua

importància. De fet, la política local és el
primer esglaó d'una escala i, per tant, si
aquest no està ben travat, serà més difícil
pujar-hi i arribar al cim. Som la primera
porta a qui toca la ciutadania i, per tant,
hem de tenir els millors recursos per
donar cobertura a les seues necessitats.
Els ajuntaments hem passat anys precaris
per la recessió econòmica i això ha tingut
una repercussió directa en la ciutadania,
per tant, hem d'aconseguir revertir la
situació i les administracions superiors
han d'ajudar-nos a oferir la millor gestió
i els millors serveis a la nostra ciutadania.

Què opina de la situació política
actual?
La situació política és complexa, i si bé,
érem conscients que no seria un recorre-
gut fàcil trencar amb l'statu quo establert
i assolir la República catalana, la judicia-
lització que n'ha fet el Govern espanyol
d'un procés democràtic i social és inad-
missible en un país que 'se'n diu
democràtic', en una Europa del segle
XXI. L'Estat espanyol manté com a ostat-
ges persones bones, que només han fet
cas del mandat de la ciutadania, que és
en qui resideix la democràcia. Preses i
presos polítics, dels quals exigim el seu
alliberament; exiliats i exiliades, que
volem el seu retorn; alcaldes i alcaldesses
citades; professorat jutjat; músics perse-
guits i exposicions vetades, no és la
societat que volem per a Catalunya. Si
més no, aquesta no és la que volem la
gent d'Esquerra, per tant, com hem fet
fins ara, com l'1 d'octubre, com el 21
desembre, seguirem el mandat democrà-
tic del poble i ajudarem a fer realitat el
país que la ciutadania vulgui.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
El missatge per a la gent rapitenca és clar
i català. Si mantenen la seua confiança
en la meua persona i el partit que repre-
sento, seguiré treballant tenaçment pel
futur de La Ràpita, per fer realitat el
poble que entre tots somiem, per acon-
seguir junts el poble que volem.

Josep Caparrós
L’ENTREVISTA

ALCALDE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

SEGUIRÉ TREBALLANT TENAÇMENT PEL FUTUR DE LA RÀPITA, PER FER REALITAT EL POBLE QUE ENTRE TOTS SOMIEM, 
PER ACONSEGUIR JUNTS EL POBLE QUE VOLEM


