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Un cop es publique al DOGC seran efectives les bonificacions per transitar per l'AP-7

Per reconstruir la nau cremada

El grup tonyinaire Balfegó demana ajut a
les administracions públiques
L'empresa, que factura uns 50 milions d'euros i ocupa a unes 250 persones, va rebre la visita de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que a la
P6
imatge apareix amb Manel i Pere Vicent Balfegó.
ACN

Trànsit inicia els tràmits per
restringir la circulació de vehicles
pesants a l'N-340

Cas Estela:
Fiscalia rebaixa
la pena
Un dels dos atracadors
acusats de matar la caixera
rapitenca
a
Cambrils ha acceptat 8
anys i 10 mesos de
presó com a condemna.

Avui és notícia

L’objectiu és reduir la sinistralitat que hi ha en aquestes
carreteres i millorar la mobilitat. Els vehicles pesants no
P3
podran circular per l'N-340.

P3

Actualitat.
Manel Ferré reivindica la seva innocència i
confia en què la causa de les dietes
duplicades sigui arxivada.

Deltebre.
L’Ajuntament assegura que no té cap
constància de l’existència d’un grup filipí
que ha de fer una inversió a Riumar.

Política.
Paco Gas i Vanesa Callau relleven Gervasi
Aspa a la Diputació i a l’Ajuntament de
Deltebre, “per la seva jubilació”.
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Editorial

«Ja he arribat a casa, estic bé»
«Ja he arribat a casa, estic bé». Aquesta és una conversa habitual en el grup de
Whatsapp de dones joves. Hi ha por de caminar de nit per la ciutat. El cas de La
Manada i la posterior posada en llibertat provisional dels agressors, posa de manifest
la desprotecció que viuen les noies i la indignació que sent gran part de la societat.
La majoria de dones no suporten que caminin darrere d'elles. El soroll les paralitzen,
tremolen si hi ha vent i estreny la mandíbula per respirar el just i necessari per arribar
rapidament a casa. Moltes dones pateixen quan la llum natural desapareix degut a

A MÓRA D’EBRE

CaixaBank inaugura una
oficina AgroBank

CaixaBank ha inaugurat la nova oficina de Móra d’Ebre, ubicada al carrer
d’Antoni Asens, 16. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de la ciutat, Joan
Piñol i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.
També hi ha estat present la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim. A la inauguració, que va tenir lloc aquest dimarts,
hi van assistir més de 80 clients. La nova oficina elimina les barreres físiques
i potencia la proximitat amb l’objectiu de millorar la transparència en la
relació entre el client i l’empleat. Es tracta d’una oficina especialitzada
AgroBank, que ofereix als clients un alt coneixement del sector i, sobretot
dels subsectors productius del territori. D’aquesta manera, agricultors,
ramaders i cooperativistes rebran un servei financer que dóna respostes
reals a les seves necessitats. Durant l’acte, l’alcalde, Joan Piñol, ha agraït a
CaixaBank que hagi apostat per Móra d’Ebre per acollir una oficina que té
per objectiu oferir el millor servei als clients de la ciutat. Jaume Masana, per
la seva banda, ha destacat que “des de CaixaBank apostem, a través de la
nostra xarxa d’oficines, per reforçar el vincle i la proximitat amb els nostres
clients”.

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

Aplicació mòbil per als acompanyants
dels pacients quirúrgics
Una nova aplicació mòbil desenvolupada per la Direcció de Sistemes
d'Informació i Comunicació de l'ICS a les Terres de l'Ebre permet als acompanyants de pacients de l’àrea quirúrgica o d’endoscòpies de l'Hospital Verge
de la Cinta estar permanentment informats sobre la fase de la intervenció del
seu familiar, amb el consentiment previ d’aquest.
Els acompanyants poden d’aquesta manera gestionar el seu temps d’espera
amb total autonomia, fins i tot a l’exterior de l’Hospital, perquè saben en tot
moment la fase de la intervenció en què es troba el seu familiar. En concret,
l’aplicació informa sobre si el pacient està dins de la sala d'intervencions, si
ja l’han acabat d’intervenir i o bé ha passat a la sala de recuperació. A més,
també permet als serveis mèdics enviar un avís als acompanyants en el cas
que els hagin d’informar personalment.

l'escalada de violència que estem patint en els últims anys. Hi ha motius per caminar
espantats, intranquils? Les pitjors coses succeeixen realment a la nit? Les estadístiques mostren que la majoria dels delictes ocorren durant el dia, però també és cert
que la foscor facilita la feina a molts delinqüents. Últimament s'estan incrementant
les consultes als professionals per la por a la nocturnitat. En alguns casos perquè ja
s'han patit experiències traumàtiques i en altres ocasions per una temor irracional.
No es pot parlar de fòbia però, si seguim així, temps al temps.

A L’ALDEA

CORREOS amplia serveis i
horari a l'oficina
A partir d’aquest dilluns, els
veïns i veïnes de l’Aldea gaudeixen d’un millor servei
postal. L’oficina de CORREOS, situada a l’avinguda
Catalunya s/n, ampliarà els
seus horaris, que seran de
dilluns a divendres de 10.45
a 14.30 h. i dissabtes de
11.00 a 13.00 h. “Aquesta
ampliació d’horaris s’emmarca en el pla de CORREOS
per millorar l’accessibilitat
dels serveis postals als ciutadans, oferint-los més proximitat i disponibilitat”.
A més, a l’oficina de l’Aldea
es podran realitzar les mateixes gestions que a la resta d’oficines, adaptant-se al nou concepte d’establiment amb que la companyia aposta per reinventar el model de negoci de la seva extensa xarxa d’aproximadament 2.400 oficines. CORREOS “està convertint la seva xarxa
d’oficines en centres multiservei on, a més dels serveis postals
tradicionals, els ciutadans puguin fer més operacions en menys
temps, des de comprar embalatges ecològics o sobres ja prefranquejats, a recarregar el mòbil, enviar diners en minuts a
qualsevol país del món, comprar entrades a espectacles o pagar
els rebuts del gas, el telèfon o l’electricitat”.
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Campionat d’Espanya sènior-júnior
Aquest passat cap de
setmana el Palacio de
deportes de Riazor (A
Coruña) va acollir el
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sènior.
La patinadora Alcoiana
entrenada per Manel
Villarroya es va proclamar
subcampiona
d’Espanya en categoria
junior femení, desprès d’una execució excel·lent del seu programa llarg que va fer mantenir la plaça ja aconseguida amb
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classificació de categoria sènior femení.
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Manel Ferré reivindica la seva innocència i confia
que la causa de les dietes duplicades serà arxivada
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Trens Dignes vol saber quina serà
la planificació ferroviària
Abans de l'arrencada de la doble via

L'exalcalde d'Amposta va emetre un comunicat

L'exalcalde d'Amposta,
Manel Ferré, va emetre
un comunicat reiterant la
seva innocència en el cas
dels prop de 24.000
euros en dietes duplicades que va cobrar de
l'Ajuntament, el Consorci
Social i de Salut de
Catalunya (CSC) així com
d'altres entitats i organismes públics dels quals
formava part. Ferré,
investigat per suposada
malversació durant gairebé els últims tres anys, ha
estat citat el pròxim dia
30 de juliol al jutjat
número 2 d'Amposta,
juntament amb Fiscalia i
l'Ajuntament
–l'única
acusació personada- a
una vista que ha de servir
per decidir l'obertura
definitiva del judici oral.
La setmana passada, la
titular d'aquest jutjat va
decidir obrir el procediment de judici per tribunal jurat. Una decisió que

situa l'exalcalde, encara
amb la condició d'investigat, molt a prop de la
banqueta dels acusats,
que seria davant d'un
jurat
popular
a
l'Audiència de Tarragona.
Malgrat això, Ferré confia que l'exposició dels
seus
arguments
de
defensa en la compareixença del pròxim dia 30
de juliol -en la qual la jutgessa escoltarà totes les
parts- serveixi per arxivar
el cas, que encara es
troba formalment en fase
d'instrucció,
segons
addueix.
L'exalcalde
també podria evitar el
judici si, finalment, arriba
a un acord amb el consistori i Fiscalia.
"Reitero la meva absoluta innocència i el convenciment que no he percebut cap quantitat que no
em correspongués d'acord amb la llei", va
declarar. Va assegurar, a

Manel Ferré.

més, haver acreditat que
"lluny d'haver actuat
amb opacitat, existia una
total concreció i transparència respecte les despeses reclamades i la seva
justificació". "Totes elles
van ser autoritzades per
la interventora municipal,
sense que en cap cas es
plantegés l'objecció", va

apuntar.
Ferré també va subratllar
que el cas es va obrir
arran de la denúncia del
regidor de PxC, "que ja
ha presentat quatre
denúncies contra mi i, a
l'espera que es resolgui la
causa a la que s'està fent
referència, totes han
estat arxivades".

La plataforma Trens Dignes recorda als representants polítics de les Terres de l'Ebre que comença a
ser "urgent" que acordin i defensin quina és la planificació ferroviària, les parades i les freqüències i
els destins de l'R16, que necessita el territori, abans
que no vingui imposada des de fora quan es posi
en marxa el desdoblament de via entre Vandellòs i
Tarragona. La plataforma reclama els canvis per
convertir, d'una vegada per totes, l'estació central
de l'Aldea, en una estació intermodal, amb parada
per a busos integrada i un aparcament digne per a
vehicles privats. El portaveu Josep Casadó ha
remarcat que "és molt urgent que es posin mans a
l'obra" a través de la Taula de Mobilitat, un organisme que només s'ha reunit per constituir-se,
"una entitat inútil que només ha posat un tap i ha
impossibilitat cap tipus d'avenç". A la foto, els portaveus de Trens Dignes, Wifredo Miró, Josep
Casadó i Cristina Bel (ACN).

Trànsit inicia els tràmits per restringir la circulació
de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

Un dels acusats de matar la caixera de Cambrils
accepta 8 anys de presó

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa els tràmits per restringir la
circulació de vehicles pesants a diversos trams de l'N-340 i a l'N-240, a
Tarragona, Terres de l'Ebre, Barcelona i Lleida. En concret, la proposta de resolució estableix restringir els vehicles o conjunts de vehicles de transport de
mercaderies de 4 o més eixos, iguals o superiors a 26 tones. Els trams afectats
són l'N-340 entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant i entre Altafulla i Vilafranca
del Penedès, i el tram de l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc.
Trànsit ha enviat el tràmit d'audiència als organismes, entitats i associacions
del sector del transport de mercaderies implicats en les restriccions que disposen d'un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i suggeriments.
La resolució entrarà en vigor un cop es publiqui al DOGC i es faran efectives
les bonificacions corresponents que s'aplicaran a les autopistes AP-7 i AP-2 en
aquests trams.

Un dels dos atracadors acusats de matar la caixera de Cambrils ha acceptat 8 anys
i 10 mesos de presó com a condemna. Conformitat de totes les parts en la rebaixa,
que es recull en les conclusions finals de fiscalia, de la pena per al segon autor de
l'atracament, que inicialment s'enfrontava a un total de 24 anys pels delictes d'assassinat, robatori amb intimidació i ús d'arma en grau de temptativa i tinença il·lícita
d'armes. En el segon i últim dia de judici a l'Audiència de Tarragona, el Ministeri
Fiscal ha conclòs que l'acusat, Raúl Josenge Méndez, va ser "coautor" dels fets junt amb un company, empresonat des del 2016, amb una condemna de 21 anys i
mig-, però ha tingut en compte que reconegués la seva participació en l'assalt, el
25 d'octubre del 2010. Així, amb l'acord de totes les parts, ha rebaixat en dos terços
la pena. El jutge ha dictat sentència en un judici que ha titllat de "tràgic" i "singular", i que requeria d'una decisió del mateix nivell. Raúl Josenge Méndez se l'ha
condemnat a 7 anys, 6 mesos i 1 dia de presó pel delicte d'assassinat, a més de no
poder anar a la Ràpita i Palma de Mallorca -poblacions de residència de la víctima.
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Temporada de tardor del
Teatre de Tortosa

S’aprova l'adjudicació del nou contracte
del servei de recollida de residus

Programació setembre-desembre

I del servei de neteja viària, al ple de Tortosa

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat
aquest dilluns l'adjudicació del nou contracte mixt de concessió del servei de recollida i
gestió de residus sòlids urbans i de realització del servei de neteja viària. L'empresa
guanyadora del concurs, d'una vigència de
10 anys, ha estat ACCIONA SERVICIOS
URBANOS SRL per un import de 22,9
MEUR. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha
recordat que el nou contracte dota amb més
personal i mitjans l'actual servei.
L'adjudicació del nou contracte només ha
comptat amb el vot en contra del regidor de
la CUP. Movem Tortosa i PP han optat per
l'abstenció, mentre que el PSC hi ha votat a
favor. En aquest ple també s'ha aprovat per unanimitat les bases que han de regir
la concessió dels Premis al Foment del Coneixement, que donaran 1.000 euros. En
l'apartat de les mocions, destaca la proposta conjunta de tots els grups per rebutjar
la decisió judicial d'alliberar 'La Manada' i exigir que es continuï desenvolupant el
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Respecte les mocions s'han aprovat
quatre de les vuit que s'han presentat. La del PP sobre l'adaptació dels passos de
vianants a les noves tècniques en seguretat viària, com la tridimensional: la del PSC
per a la instal·lació de bescanviadors per a xiquets i xiquetes a serveis dels edificis
públics i es faci de manera indistinta i sense discriminació; la del PP per impulsar la
millora dels parcs infantil en relació als infants amb discapacitat; i la moció de
Movem per instar a l'ampliació de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Per contra, s'han
rebutjat la moció del PSC per disminuir la bossa de llistes d'espera als serveis sanitaris; les de la CUP sobre mesures concretes que previnguin la violència i les agressions masclistes a les festes del Renaixement i de la Cinta, i la de defensa dels drets
del poble palestí; i la moció de Movem per instar a la neteja de les ribes de riu Ebre.

L'Ajuntament tornarà a subvencionar
obres de rehabilitació
‘En edificis del centre històric’

L'Ajuntament de Tortosa ha obert el termini per demanar subvencions a la rehabilitació d'edificis del centre històric de la ciutat.
S'hi poden acollir propietaris o comunitats de propietaris i es
finançarà fins al 50% la rehabilitació de façanes - amb un màxim
de 4.000 euros-, la rehabilitació de cobertes - amb un màxim de
3.000 euros-, i les instal·lacions d'elements comuns dels edificis amb un màxim de 1.500 euros-.
Pel que fa a reformes d'accés i mobilitat també se subvencionarà la
meitat de l'obra - amb un màxim de 3.000 euros-.
Es poden presentar sol·licituds fins al 30 de setembre d'enguany.

www.mesebre.cat

L'Ajuntament
de
Tortosa ha presentat
la temporada de tardor
del
Teatre
Auditori
Felip
Pedrell, amb un cartell que torna a
transportar a les
Terres de l'Ebre els
grans noms del teatre de Catalunya, del
circ i de la dansa. Hi
destaquen les obres
'Humans' de Mario
Gas, producció del
Teatre Romea i del Dolors Queralt, regidora de cultura.
GREC 2018, que es
podrà veure a l'octubre a la capital ebrenca. També avalada unànimement
per la crítica, arribarà al desembre 'Èdip', dirigida per
Oriol Broggi i amb Juliol Manrique encapçalant l'elenc. La nova temporada torna a apostar per la programació multidisciplinària amb molt protagonisme
de la dansa i el circ i amb espectacles com 'Cuculand
Souvenir' de l'ebrenc Roberto Olivan o 'Envà', de la
companyia Amer i Àfrica, sempre a preus molt assequibles. També hi haurà humor amb els monòlegs de
David Guapo, el documental d'Eugenio o els gags brillants a 'Chefs' de Yllana Teatro. La temporada acabarà amb 'Lo Misteri de Nadal' de Quico el Cèlio, el
Noi i el Mut de Ferreries, i la representació de l'Escola
Municipal de Teatre de l’obra 'Els Pastorets' en la versió del folklorista tortosí Joan Moreira.

Els Serveis Socials de Tortosa
"milloren l'eficiència"
I arriben a més casos, amb gairebé 4.000 atencions el 2017

L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tortosa va fer durant
el 2017 un total de 3.974 atencions, va obrir 509 nous expedients i
en va atendre 2.236 d'actius. La regidora Maria Jesús Viña ha destacat que no hi ha hagut un augment de la demanda dels serveis
sinó una millora de l'eficiència d'aquesta assistència, que gestiona
un equip de 13 professionals, a més del personal de projectes público-privats i de serveis específics. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha
posat en valor algunes de les iniciatives socials de les quals Tortosa
ja és referent, com és el projecte 'Aigua Consum Zero', amb una
vintena de beneficiaris als quals es controla el consum diari d'aigua
per detectar si els ha passat alguna cosa.

L’Ajuntament de Deltebre assegura que no té cap
constància d’una inversió d’un grup filipí a Riumar
El diari VozPopuli va anunciar fa uns dies que la companyia filipina Revolution Precrafted, de la mà del despatx
d’arquitectes BC Estudis Architects, (amb seu a Barcelona), preveu crear un ‘resort’ de luxe a Riumar, que suposaria
una inversió de 45 milions d’euros. El portal aguaita.cat ja va avançar-ho dimecres, aclarint també que l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, assegurava que “amb l’Ajuntament no ha parlat cap grup inversor filipí”. Soler continuava dient
que “no tenim cap constància d’aquest projecte i ho hauríem de saber perquè ha de passar els corresponents procediments administratius”. Més Ebre també va contactar amb l’Ajuntament de Deltebre i les respostes eren les mateixes. Sobre si hi han hagut trobades amb l’Ajuntament per parlar sobre el projecte tal com s’ha publicat, l’alcalde insistia en aclarir que no és cert i que “potser ha hagut gent que ha volgut negociar en nom de l’Ajuntament. Podria
ser”. També manifestava que “és possible que quan apareix una notícia com aquesta és perquè algú li interessa”.
Soler, en aquest cas al Diari de Tarragona, admetia que “l’Ajuntament va rebre un primer avanç d’aquesta iniciativa
fa dos anys, però res més. No hi ha cap constància del projecte. Cal recordar que ja tenim experiència de projectes i
inversors internacionals a Riumar que al final han quedat en això, en projectes. No obstant, també dir que si hi ha
una inversió i és viable, l’Ajuntament no tancarà la porta, al contrari”. La informació del Diari indica que el projecte
estaria impulsat per propietaris dels terrenys i per una empresa amb seu a Tarragona, a més del grup filipí.
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EN UN MINUT

Més Tortosa
*EL MUSEU DE TORTOSA recupera un escut de
pedra del Castell de la
Suda cinquanta anys després. Un aficionat a les
fortificacions havia recollit l'element, un escut de
la Corona d'Aragó.
*AGRICULTURA atorga
les primeres autoritzacions per pescar cranc
blau al delta. És una
espècie molt apreciada i
d'alt valor comercial.
*EL PSC, després del ple,
ha fet un comunicat en el
que diu que “el govern
de Junts X NO de Tortosa
no creu que la situació de
llistes d’espera de la sanitat pública sigui tan
important com per aprovar la moció del PSC que
demanava un pla de xoc
per reduir el temps d'esperar dels pacients”. “El
ple sí que aprova per
unanimitat la moció
socialista per instal.lar
canviadors de xiquets i
xiquetes als lavabos dels
edificis públics i tots els
grups signen una declaració per rebutjar la
sentència de la Manada,
presentada a proposta
del PSC”.
*MOVEM TORTOSA,
després del ple, ha informat que “Roigé i ERC
rebutgen impulsar la
neteja del riu Ebre i la creació d’un sistema de
beques per als joves universitaris i de cicles de la
ciutat. El ple aprova per
unanimitat la nostra
moció
on
s’instava
l’Ajuntament a impulsar
l’ampliació de l’Arxiu
Històric Comarcal, situat
als Reials Col·legis”.

Dues persones mortes en caure el
cotxe en què viatjaven al canal de
la dreta de l'Ebre
Dues persones de 74 i 78 anys van morir aquest dimecres
poc després de les vuit del vespre en caure el cotxe en què
viatjaven al canal de la dreta de l'Ebre, en terme municipal
d'Amposta. Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'incident a les 20.19 h. El succés va tenir lloc al Camí de Lligallo
de Cambra, una via asfaltada paral·lela a la carretera TV3405 d'Amposta a Sant Jaume d'Enveja, a l'altura del quilòmetre 1,5 d'aquesta via. Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM
van rescatar les víctimes, i els efectius sanitaris els van practicar maniobres de reanimació, però no van aconseguir salvar-los la vida.

DIVENDRES 6 DE JULIOL DE 2018

Més notícies
El
grup
municipal
Socialista d’Amposta ha
fet balanç dels tres anys
de mandat del govern
municipal. El portaveu,
Francesc Miró, ha dit
que “arran dels resultats
del maig del 2015 els
ciutadans van votar un
canvi i nosaltres també,
per això ens vam sumar
fent confiança a Adam
Tomàs donant-li suport
per ser escollit alcalde.
Malauradament
el
temps ha demostrat que
no ha estat mereixedor
de la confiança perquè
no fa realitat les nostres
propostes que fins i tot
ell mateix aprova. Qui
en surt beneficiat d’aquesta desídia de l’alcalde? Ningú. Que porta a
l’alcalde a aprovar-nosles i a no executar-les?
Aquest govern ha malbaratat l'enorme dipòsit
d'il·lusió que van generar a les darreres eleccions convertint-se en
un govern de transició.
Els ampostins continuen
amb els mateixos problemes d’abans i les
mateixes dificultats per
viure”.
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Des d’avui i fins el dia 22 de juliol
Treball de Júlia Barberà i Tena, de l’IES Ramon Berenguer IV

Premi de Recerca de Batxillerat
Ciutat d’Amposta
El treball recerca ‘Escolarització d’un infant al·lèrgic
alimentari a les Terres de
l’Ebre’ de Júlia Barberà Tena, de l’IES Ramon Berenguer IV, ha guanyat el Premi de Recerca de Batxillerat
Ciutat d’Amposta, que enguany arriba a l’onzena
edició.
Aquest reconeixement,
que entrega la regidoria
d’Ensenyament i Cultura
de l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià, està
dotat amb 400 euros i l’edició del treball en format
llibre. El treball inclou una
programació educativa per
tractar les al·lèrgies alimentàries a l’aula, un treball que es justifica en
l’augment progressiu de
l’índex d’al·lèrgies en general i alimentàries en particular que augmenta progressivament. Cada cop hi
ha més individus multial·lèrgics i afectats per al·lèrgies poc habituals. El Premi de Recerca de Batxillerat Ciutat

d’Amposta vol reconèixer aquells treballs de recerca sobre aspectes relacionats amb Amposta, la comarca del
Montsià i les Terres de l’Ebre. Enguany
s’han presentat un total de set treballs.

Deltebre repeteix les
Jornades Gastronòmiques
del Musclo
El musclo és un
dels
productes
estrella del delta de
l'Ebre i des de l'any
passat Deltebre, al
Baix Ebre, li dedica
unes
Jornades
Gastronòmiques
durant el mes de
juliol, enguany del
6 al 22.
La segona edició
de la iniciativa ha
tingut un increment destacat de
restaurants participants.
En total en seran 15. L'Hotel Rull Tramontano,
Restaurant Nuri i Mas de Nuri, Lo Nostre Faro, Delta
Hotel, Restaurant Paca, Restaurant Vistamar, Tasca 3
Cantons, Pas de Buda, Mas Prades, Les Dunes,
l'Embarcador XXI, Casa Nicanor i Restaurant
Figueres, oferiran menús que oscil·len entre els 16
euros i els 40 euros, i si afegeixen el Cafè Clàssic i
Càmping l'Aube que hi participen mitjançant una
tapa.
La tercera edició de la Diada del Musclo es celebrarà
el proper 12 de juliol a la nit, a la Plaça d'Europa de
la zona de Riumar i estarà amenitzada per la música
de la cantautora Montse Castellà, que presentarà per
primera vegada el seu nou disc 'Punt de Llibre', a les
Terres de l'Ebre.

diarimés
ebre
6

TERRES DE L’EBRE

Riumar estrena la Bandera Blava
amb un nou Parc Infantil
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El grup tonyinaire Balfegó demana
ajut a les administracions públiques

“En breu es coneixerà el projecte d’ampliació del Port de Deltebre”

Per reconstruir la nau cremada

Si bé ja fa uns dies que es coneix que a Riumar tornarà a onejar la bandera blava a partir de les millores realitzades a la platja, no ha estat fins
aquest cap de setmana que s’ha realitzat l’acte d’hissada de la bandera.
Enguany, la hissada ha estat a càrrec del gerent de Ports de la
Generalitat de Catalunya, Joan Pere Gómez, conjuntament amb l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. La hissada de la bandera blava ha estat
acompanyada de diferents novetats que ajuden a impulsar també el
nucli de Riumar. Aquest és el cas d’un nou parc infantil, destinat als
menuts i menudes d’1 a 4 anys, i de la renovada zona de pícnic amb la
instal·lació d’una pèrgola per evitar els rajos de sol i la corresponent
adequació de les taules. Alhora, també s’han restaurat els mirador de
la platja de Riumar i el mirador de la desembocadura. Joan Pere Gómez
ha explicat que en breu es donarà a conèixer el projecte d’ampliació del
port de Deltebre, l’únic port fluvial de tota Catalunya, que han estat
treballant aquests darrers mesos. Tant l’alcalde com el gerent de Ports
han coincidit en destacar la rellevància d’aquest projecte per al futur de
Riumar i per al desenvolupament de l’economia del municipi.

El grup tonyinaire Balfegó
ha demanat ajut de les administracions públiques per poder reconstruir la nau de processament de tonyina roja
que va quedar destruïda el
passat 22 de juny en un incendi i poder mantenir els
seus plans d'expansió comercials. Així ho van traslladar els
responsables de l'empresa –
que factura uns 50 milions
d'euros i ocupa a unes 250
persones- a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que
divendres al vespre va visitar
les instal·lacions afectades pel sinistre. Balfegó recorda que han
invertit de forma continuada des de la construcció de les
instal·lacions l'any 2005 a més de "l'alt impacte econòmic" de
l'activitat del grup a Catalunya, "no només en creació de llocs
de treball, sinó també en la seva contribució a la dinàmica social de l'Ametlla de Mar i de les Terres de l'Ebre, atesa la projecció internacional de la tonyina roja de la firma". Arran del sinistre, que va arrasar pràcticament la seva nau de processament
de tonyina, Balfegó va posar en marxa un pla de contingència
per assegurar la totalitat de les seves comandes al mercat i tots
els llocs de treball de l'empresa. La consellera, que va visitar les
instal·lacions de l'Ametlla després de passar també per les drassanes Nicolau de Sant Carles de la Ràpita –que també van quedar calcinades per un incendi el passat 16 de juny-, va anunciar
que posarà en coneixement de altres àrees de la Generalitat la
situació i les necessitats del grup. Segons l’ACN, també es va
comprometre a abordar amb la consellera d'Empresa i el vicepresident del Govern les possibles "vies de finançament" a les
quals es podrien acollir.

Esquerra informa en un comunicat que Paco Gas i Vanesa Callau rellevaran
Gervasi Aspa a la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de Deltebre
“A causa de la seva jubilació”

ERC ha manifestat en un
comunicat que en els propers plens de la Diputació
de
Tarragona
i
l’Ajuntament de Deltebre
es produiran canvis en els
grups
d’Esquerra
Republicana. El motiu d’aquests canvis és la jubilació
de Gervasi Aspa amb efectes el proppassat dissabte
30 de juny. Gervasi Aspa
ha estat regidor i alcalde
de Deltebre durant dues
legislatures, diputat provincial i president de la
Federació
de
l’Ebre
d’Esquerra Republicana i la
intenció de prejubilar-se
era coneguda per la
Permanent de la Federació
de l’Ebre del partit des de
l’inici de la darrera legislatura municipal, el maig de
2015.
Paco Gas, alcalde de

Roquetes des del 2007, és
president del COPATE,
conseller comarcal del Baix
Ebre i secretari de Política
Parlamentària i vicepresident de la Federació de
l’Ebre
d’Esquerra
Republicana. Es preveu
que assumeixi el càrrec de
diputat provincial, en relleu
a Aspa, a finals del mes de
juliol.
Segons el comunicat, en el
cas de Deltebre, han
renunciat a acceptar l’acta
de
regidors
Sebastià
Colomines, perquè considera que ‘fa molts anys
que sóc actiu a la secció
local i que ara és l’hora que
persones joves, amb
empenta i il·lusió per nous
projectes agafin les regnes
del
que
representa
Esquerra Republicana al
municipi’ (número 3 de la

candidatura) i Susanna
Gómez (número 4 de la
candidatura), presidenta
de la Secció Local de
l’Aldea i de la Federació
Comarcal del Baix Ebre
d’Esquerra, pel fet que ja
no viu al municipi.
Vanesa Callau, que actualment és presidenta de la
Secció Local d’Esquerra
Republicana de Deltebre
des del 2015 i secretària de
la Dona de la Federació
Comarcal del Baix Ebre, és
diplomada en Magisteri
d’Educació Física (UAB) i
ha treballat en projectes de
noves oportunitats per a
joves en risc d’exclusió
social i, en l’actualitat, fa
d’educadora mediambiental al delta de l’Ebre. És
membre de diverses associacions i entitats de
Deltebre i està implicada
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*LA CUP DE DELTEBRE
ha presentat un requeriment a l'alcalde de la
població, Lluís Soler
(PDeCAT) perquè procedeixi de forma immediata a canviar el nom del
carrer Capità Cortés, en
compliment dels acords
presos pel ple l'any 2016
i de la Llei de Memòria
Històrica. Al seu dia, el
portaveu del govern,
Francisco Castro, ja va
aclarir l’abstenció a la
moció “en base, per una
banda, per la coneixença
de la Llei de la memòria
històrica i, per altra
banda, per la decisió dels
veïns i veïnes, a través
d’un procés de participació ciutadana realitzat en
una reunió, de no canviar el nom del carrer de
moment”.
En tot cas, el portaveu
va detallar que “més
tard o més d’hora aquest
nom s’haurà de modificar ja que existeix la
necessitat de complir
amb la memòria històrica”.
*LA COLÒNIA ACTUAL
de flamencs del parc
natural del delta de
l'Ebre té enguany 2.176
parelles que es troben en
període de reproducció
des de final d'abril. La
xifra se situa per sobre
de la mitjana registrada
des del 1992, quan
l'espècie es va establir a
les salines de la Trinitat.

Vanesa Callau i Paco Gas.

en projectes de voluntariat
social. És la primera vegada que pren la responsabilitat d’un càrrec públic.
També es preveu que al ple
de
l’Ajuntament
de
Deltebre es faci efectiu el
relleu a Gervasi Aspa i que
sigui durant els mesos de
juliol i agost.

Aclariments
El comunicat d’ERC surt al
pas sobre la possibilitat que
Gervasi Aspa hagi renunciat a l’acta de regidor per
tota la problemàtica sorgida la setmana passada amb
les manifestacions que va
fer el regidor d’ERC Carles
Aliau al ple de Deltebre i en

les que carregava contra el
propi partit i, principalment,
contra Gervasi Aspa. ERC
va lamentar en un comunicat, la setmana passada,
“l’actuació de Gervasi i la
seua absència al ple”.
Ara s’informa que ho deixa
per la prejubilació “tal com
estava previst”.
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La consellera d’Agricultura va visitar
les drassanes Nicolau de la Ràpita

Refresca't proposa mig centenar
d'activitats per gaudir de l'estiu

Cremades en l’incendi del 16 de juny

A la Ràpita
*EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA va
aprovar divendres passat dos modificacions
puntuals
del
Pla
d’Ordenació Urbana
Municipal, una per
facilitar el desenvolupament urbanístic al
sector de planejament
de l’avinguda Sagrat
Cor, que adapta l’edificabilitat a la ja consolidada de l’entorn, i
l’altra modificació al
polígon del Salt, amb
l’objectiu de dinamitzar l’activitat industrial.
*OBESES I TRIBUT U2
PLEASE, caps de cartell
de les Festes Majors de
la Ràpita, que entre
divendres 20 de juliol i
diumenge 29 programen gairebé 120 actes
festius per als públics
més diversos.

Més de 50 activitats al
programa d’enguany de
Refresca’t a la Ràpita,
tota una agenda que
omple els matins, les
tardes i les nits dels mesos d’estiu de propostes
esportives, de turisme
actiu, i culturals, amb
música, cinema i exposicions, programades per
Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita.
la regidoria de Turisme.
El mig centenar d’opcions incloses al Refresca’t 2018 es podran gaudir a les platges del
municipi, també als equipaments municipals com el Museu de la Mar
de l’Ebre, l’Església Nova, el Mercat Municipal o l’auditori Sixto Mir, i
també a les places i carrers per gaudir a l’aire lliure de les hores de festa. “Un any més tirem endavant tota una agenda d’activitats d’estiu
molt completa per a que els visitants i també la gent del nostre poble
puguem gaudir al màxim del temps de lleure, a la fresca, amb la família i amics, amb un ventall molt variat de propostes que han de fer
l’estiu més divertit i actiu”, ha afirmat l’alcalde, Josep Caparrós. Així,
al juliol, a les platges de Garbí i de les Delícies als matins i als vespres
es poden fer balls de moda, classes de pilates, de sub pilates paddle,
Chiwalking i Chirunning i nòrdic walking, el 27 de juliol –i també el
24 d’agost-, com a activitats per als més esportistes. Els que també tenen interès per la música i la cultura trobaran concerts, com una cantada d’havaneres i el concert d’estiu de la banda de l’Agrupació Musical Rapitenca –demà dissabte-, tot i que el gruix de les propostes
musicals arriba a l’agost. També s’han programat activitats i tallers específics per als més menuts.

Segona marató a favor de la
lluita contra el càncer infantil
Demà dissabte, a la Ràpita, al parc de Garbí (18 h)
Demà dissabte 7 de juliol, al parc de Garbí de la
Ràpita, es viurà la segona edició de la Marató a
favor de la lluita contra el càncer infantil. A partir
de les 18 h, amb activitats de zumba, body attack
i ciclo indoor, parades de la Unió De Comerç
Rapitenc i animacions per a infants.
Tots els beneficis de l’esdeveniment es destinaran
al projecte d’investigació del càncer infantil de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Ulldecona integra l'oleoturime i la
gastronomia amb estrella Michelin
Ulldecona sumarà l'aprofitament turístic del patrimoni natural i històric de les oliveres mil·lenàries de l'Arion amb l'oferta d'alta gastronomia dels dos restaurants del
municipi reconeguts amb una estrella Michelin –Les Moles i l'Antic Molí-.
D'aquesta confluència naix 'Oleoturisme amb estrella', un nou producte que vol
oferir una experiència completa, culminant les visites guiades al museu d'oliveres
monumentals a l'aire lliure i, a partir d'ara també, al molí Porta i Ferré de la Galera,
amb un dinar en un d'aquests dos establiments, que utilitzen l'oli d'oliva com un
dels principals elements de la seva oferta gastronòmica. El nou producte turístic
apel·la als valors de la qualitat, l'slow food i el consum de productes de quilòmetres
zero, dins de la voluntat d'aprofitar sinergies entre actors públics i privats del municipi i la comarca. Destinat a famílies i grups, s'oferirà, especialment, els diumenges
amb reserva prèvia. La ruta tindrà un cost de quinze euros i els menús se situaran
entre els 40 i 60 euros per persona.
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat, Teresa Jordà, va visitar divendres les instal·lacions cremades de construccions navals Nicolau per conèixer “in situ” els
greus efectes de l’incendi que va devastar aquestes històriques
drassanes rapitenques i per parlar amb els propietaris i altres representants institucionals sobre com encarar el futur. Es tractava, va
explicar la consellera d’Agricultura, de fer allò que estigui a les mans
de les Administracions per donar suport a les drassanes Nicolau,
que van quedar del tot cremades en l’incendi del passat 16 de juny.
“Aquestes eren unes de les drassanes més importants del país i m’atreviria a dir que de l’Estat espanyol, i hem de fer el possible per
donar recolzament a una empresa d’aquestes característiques pel
que representa, escoltar els seus propietaris i sumar sinergies per a
que torni a ser una altra realitat per al Delta, per a la Ràpita i per al
nostre país”, va destacar la consellera.

Alcanar ha fet front a la segona meitat del
pagament de la sentència del cas Turov
L'Ajuntament d'Alcanar va fer efectiu, el passat mes de juny, el pagament de 534.384,50
euros a l'empresa Turov, la segona meitat d'una indemnització d'1.068.769,03 euros que
correspon a la promotora per 8 apartaments del total de 32 declarats il·legals, situats a
Alcanar Platja. Tal com explica Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, “d'aquesta manera,
el consistori ja ha satisfet el total de la indemnització que corresponia a la promotora pels
habitatges de la seua propietat”. El primer pagament es va fer el 31 de maig de 2017, després de l'acord assolit entre el consistori i l'administrador concursal de Turov per a fraccionar el pagament de la indemnització en dos anualitats. L'acord també exonerava el consistori de pagar interessos de demora derivats de la dilatació del procés jurídic. També al
mes de juny, l’Ajuntament rebia 14 reclamacions de propietaris d'apartaments de la mateixa promoció que demanaven una indemnització pels danys i perjudicis morals.
"L'equip jurídic de l'Ajuntament estudiarà els diferents casos per a donar la resposta més
adequada a cada afectat", apunta Montserrat.

L’aprovació del programa de festes de
Santa Bàrbara va generar un debat al ple
Santa Bàrbara viurà la seua Festa Major del 13 al 22 de juliol. Per a començar, un acte
que ja comença a ser habitual i que està organitzat pel CF Santa Bàrbara. Demà dissabte, ‘el Remember que no et deixarà indiferent, al camp de futbol’.
D’altra banda, dins de l’actualitat política del municipi, informar que Alfred Blanch ha
presentat candidatura per repetir com alcaldable del PDeCAT a les municipals del
2019. S'han convocat unes primàries, en les que, en principi, ell seria l'únic candidat.
La llista de l'actual alcalde, no comptarà amb els noms de 4 dels actuals regidors i regidores. Per acabar, comentar que Esquerra Planera considera “una falta de respecte
que se li demani aprovar el programa de Festes, un cop ja ha estat imprès”. El grup
es queixa, “un any més”, de la falta de sensibilitat de la regidoria en no invitar-los a
participar en la confecció del programa. Segons la Plana Ràdio, l'aprovació del programa va generar un petit debat al ple sobre la dedicació del regidor Marc March i la de
l'alcalde a les seues obligacions municipals i les retribucions que cadascun percep per
aquest concepte. Més informació d’Esquerra de Santa Bàrbara a la pàgina següent.

DIVENDRES 6 DE JULIOL DE 2018

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

*L’ALDEA: des de la
regidoria de Cultura
de l’ajuntament s’informa que avui divendres 6 de juliol s’inicien els actes del
Fest’iu 18, que finalitzaran el proper 8 de
setembre.
*EL GRUP DEL PSCUNITS per avançar ha
registrat al Parlament
una proposició de llei
per a la protecció d’oliveres monumentals a
Catalunya. Des de la
Taula del Sénia es
dóna el màxim suport
a la iniciativa i s’espera
que es pugui fer realitat al més aviat possible.
*LA DISMINUCIÓ del
cabal de l'Ebre permet
el segon tractament
contra la mosca negra.
Els tècnics remarquen
la importància d'actuar just abans que
arribi el màxim de
població de l'insecte,
durant la primera
quinzena de juliol.
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Nova convocatòria d’ajuts
per a l’adquisició
de llibres escolars
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El Casal de Jubilats Sant Francesc
guanya el Jesusenc
de l'Any 2017

Aprovada pel Consell Comarcal del Baix Ebre

I el ceramista Joan Panisello, el Premi a la Trajectòria

Amb motiu del vintè aniversari del premi Jesusenc de l'Any, que organitza l'Associació Josep Puig, es van reunir dissabte passat a Jesús tots
els guanyadors des de l'edició del 1997, i els guardonats amb el Premi
de la Trajectòria instaurat fa set anys. Una gran festa que serví per reafirmar l'acceptació d'una distinció que es dóna per votació popular
El premi Jesusenc de l'Any 2017 fou per al Casal de Jubilats Sant
Francesc. El premi a la Trajectòria 2017 es va atorgar a Joan Panisello,
per la seva dilatada i llarga activitat artística amb cinquanta anys de
dedicació al món de la ceràmica que li ha suposat un gran reconeixement internacional. L'Associació també va reconèixer el treball durant
aquests vint anys de José Maria Sanz, una persona vinculada a l'entitat
i a moltes altres activitats del poble. La gala, presidida per l'alcalde,
Victor Ferrando acompanyat de Rosa Rosales, vídua de Josep Puig, va
tenir moments d'especial emoció en recordar a través dels seus familiars a Jesusencs que ja no estan entre nosaltres. L’acte, dissabte passat,
s’emmarcava dins de les Festes que van començar ahir.

Manel Crespo, nou candidat d’ERC
a Santa Bàrbara
Dissabte es van celebrar a Santa Bàrbara eleccions primàries entre
els militants del partit per escollir quin seria el nou alcaldable
d’Esquerra Republicana de Catalunya per a les eleccions municipals
del 2019. La militància va escollir Manel Crespo, actual regidor,
com a cap de llista. Crespo, després d’agrair la confiança que ha
dipositat en ell la militància, expressava que “l’objectiu és crear
una candidatura forta, jove i renovada, amb el suport de tots els
planers que vulguin ajudar que el municipi faci un canvi de rumb i comenci a caminar cap al
futur amb polítiques de proximitat i de projecció. Un municipi que roman estàtic a conseqüència de massa anys d’un govern continuista legislatura rere legislatura. Ja va sent hora que
a S. Bàrbara hi hagi una nova manera de fer política, més propera, més transparent i més
social, en què les persones siguin l’eix central de la política”. Les prioritats són la millora de
qualitat de vida de la gent del poble, invertint en aspectes socials, així com implicar més els
veïns i les veïnes, amb pressupostos participatius i la presa de decisions importants amb votacions populars. Crespo té 50 anys i en fa gairebé 20 que viu al poble.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
ha aprovat, en la sessió plenària
del mes de juny, les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d'ajuts econòmics de
caràcter individual per a l'adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori per al
curs escolar 2018/19. Amb el
suport econòmic de la Diputació,
la institució comarcal atorga
aquests ajuts a alumnes de segon
cicle d'educació infantil que
assisteixen a centres de la comarca, amb l’objectiu de garantir un
Sandra Zaragoza, presidenta del
correcte procés d’escolarització i
Consell Comarcal del Baix Ebre
aconseguir una plena integració
de tots els infants al sistema educatiu.
En la mateixa sessió, el ple ha aprovat les bases per a l'atorgament d'ajuts a les escoles municipals de música. El plenari de la
Corporació ha aprovat també tres mocions presentades pel grup
comarcal del PSC: una, amb caràcter de declaració institucional
a la qual s'han afegit tots els grups comarcals, de rebuig a la
decisió judicial de posar en llibertat provisional els condemnats
del cas 'la Manada'; una segona, perquè es pugui tornar a jugar
al bingo a les llars de Gent Gran; i una tercera, que insta la
Generalitat a prorrogar la Xarxa d’Impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, així com a destinar els recursos
necessaris i suficients a polítiques d’intervenció directa sobre les
persones joves. Així mateix, el ple ha acordat adherir la institució
comarcal a la central de compres de l'Associació Catalana de
Municipis (ACM) amb l’objectiu d’adquirir un vehicle elèctric
que es destinarà a tasques de diversos serveis de la institució.

Maria José Fernández, primera presidenta
de l'Associació d'Empresaris Ebrencs
En Assemblea Extraordinària,
celebrada el passat 21 de juny, va
quedar proclamada guanyadora
com a única llista de candidatura
presentada, l'encapçalada per
l'empresària María José Fernández
Ferrer, gerent de l'empresa
Mobles Polo de Santa Bàrbara,
convertint-se en la nova presidenta de l'Associació d'Empresaris de
les Comarques de l'Ebre. José
Daniel Cortijo, que ha estat
President de l'AECE els últims tres anys, passava d'aquesta manera el
relleu a la primera presidenta que tindrà la patronal ebrenca.
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La CHE torna a controlar la
plaga del caragol maçana

Salut aixeca l’alerta sanitària
sobre l’aigua de boca

En el tram del riu Ebre entre Tortosa i Miravet

*BATEA es va traslladar, el cap de setmana
passat, a segles enrere
per celebrar el Mercat
Medieval, organitzat
per l'Associació de
Dones La Templada de
Batea. Així, durant uns
dies es van reunir a
Batea quasi una cinquantena de mercaders
que van oferir tot tipus
de productes tradicionals.
*REPRESENTANTS DEL
SECTOR OLEÍCOLA DE
LA TERRA ALTA van
visitar la Toscana com a
referent de qualitat. Va
ser de 4 al 6 de juny
per tal de conèixer les
millors
pràctiques.
L’objectiu és treballar
en la creació d’un oli
‘premium’ de la DO
Terra Alta, assolint-lo
amb
una
varietat
autòctona de la regió
italiana. Fou un aprenentatge d’aplicació
posterior a casa.

A Móra la Nova

El moranovencs i les moranovenques ja poden tornar a utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure i per preparar aliments. El Departament de
la Salut de la Generalitat ha aixecat
la prohibició, després de que les
analítiques hagin mostrat que els
nivells de plaguicida estan per sota
del llindar exigit. Al dipòsit d’aigua
els valors actuals estan en 0,00007
mg/l, sent 0,0001 mg/l el llindar
establert. Al pou, les xifres també es
situen per sota d’aquest límit, concretament, en 0,00009 mg/l. No
obstant, el Departament de Salut
requereix que els filtres de carbó
continuïn instal·lats. L’Ajuntament
té llogats aquests filtres a dos mesos
prorrogables. L’alcalde de Móra la
Nova, Francesc X. Moliné, assegura
que s’està estudiant la possibilitat
de construir una planta de filtratge
definitiva. D’aquesta manera, en un
futur, el problema no es podria tornar a repetir.
L’alerta sanitària ha durat 9 dies en
total, en els quals l’Ajuntament ha
subministrant aigua potable a la població de forma gratuïta, mitjançant uns dipòsits situats en diferents punts del poble.

Denuncien a la Fiscalia
el cas de la radioactivitat

La Móra Morisca, aquest cap de
setmana a Móra d’Ebre
Móra d’Ebre celebrarà aquest cap de setmana, dies
7 i 8 de juliol, pels carrers del nucli antic de la
població, la festa de recreació històrica de La Móra
Morisca. Aquesta festa biennal pretén recordar
l’esperit i l’ambient del municipi durant l’edat mitjana, quan convivien a la població tres comunitats
diferents: musulmana, jueva i cristiana. La festa
començarà demà dissabte a les 17 hores amb l’obertura del Mercat. A les 19 h serà la inauguració
de la XVII edició, a càrrec de la Festa del Mercat
d’Amposta.

El despatx RV20 Advocats va presentar una denúncia a la Fiscalia
sobre el cas de les substàncies radioactives que es van detectar en
dos piezòmetres de la nuclear d'Ascó. La petició perquè el
Ministeri Fiscal ho investigui s'ha fet en nom de l'Associació
Societat Humana i ha estat assessorada per Ecologistes en Acció..
Els lletrats també van presentar un denúncia quan la planta atòmica Vandellòs II va operar durant dos setmanes, com a mínim, sense
complir els requisits de seguretat exigibles i al marge de la normativa, després de patir fuites en la barrera de pressió. Les entitats
ecologistes consideren "imprescindible detectar l'origen de la fuita
d'Ascó per evitar que no arribi ni a l'aqüífer ni al riu Ebre" ja que
on es van trobar traces de radioactivitat són els tubs de la
instal·lació que controlen el nivell i composició de l'aigua.

Adjudicats els projectes de sanejament del nucli d’Eucaliptus
(Amposta) i el d’optimització del sistema de Santa Bàrbara
En col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, es destinaran 36687€ i 43826€ respectivament

Fruit del conveni entre el Consell Comarcal del
Montsià i l’Agència Catalana de l’Aigua signat l’any
2017, es destinaran un total de 80513€ als dos projectes.
La redacció del projecte constructiu del sanejament
del nucli d’Eucaliptus ha estat adjudicat a l’empresa
Tengi Consultoria Tècnica, SL per un valor de
36687,20€ mentre que la redacció del projecte constructiu “Optimització del sistema de Santa Bàrbara”
ha estat adjudicat a Aquatec Poyectos para el sector
del agua, SAU per un valor de 43826,81€.

La Confederació
Hidrogràfica
de
l'Ebre (CHE) ha iniciat una nova campanya de control i
vigilància del caragol maçana al riu
Ebre, en el tram
que comprèn de
Tortosa a Miravet.
Al municipi de la
Ribera d'Ebre, l'any
passat es va trobar
un focus aïllat d'aquesta plaga que es
va eradicar. De
moment, no s'hi ha tornat a trobar ni postes ni exemplars adults. En canvi, a Tortosa, durant els treballs
que la CHE va fer la setmana passada, es van retirar
45 caragols adults i 18 postes. Justament en aquest
tram del riu Ebre, a la zona del pont de Bimil·lenari de
Tortosa, es crearà una "barrera", similar a un "tallafocs", eliminant tota la vegetació terrestre i aquàtica
per impedir que els caragols puguin avançar aigües
amunt. Aquesta zona neta ha de servir per evitar
noves colonitzacions de la plaga riu amunt. Els treballs enguany s'allargaran fins al mes de novembre,
quan es dona per acabat el cicle reproductiu del caragol maçana, que finalitza quan la temperatura de l'aigua baixa.

Inici de la campanya
forestal
Les Terres de l'Ebre inicien la campanya forestal de 2018
amb els valors de sequera més elevats de Catalunya.
Juntament amb el litoral de Tarragona i Girona, zones del
Baix Ebre i del Montsià, com Aldover o Amposta, registren els valors més alts de sequera del país i s'està assecant la vegetació abans del que és habitual. Fa més de
200 dies que no plou al territori per sobre dels 30 mm, hi
ha amb molta càrrega morta al bosc heretada d'altres
sequeres i la situació s'ha complicat en les darreres setmanes, amb l'arribada de la calor. Els cossos d'emergències adverteixen que caldrà estar alerta si es donen episodis de vent, sobretot de mestral, i cauen les humitat
relatives, condicionants que van coincidir el 2017 amb les
puntes de més incendis forestals.
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Isabel Carrasco

REGIDORA DE CULTURA I FESTES DE MÓRA D'EBRE
MÓRA MORISCA: UN HOMENATGE A LA PAU I A LA TOLERÀNCIA

La Móra Morisca és una fira
històrica que es realitza cada
dos anys al mes de Juliol a
Móra d'Ebre i que ens trasllada
entre els segles XV i XVI amb
tres visions: la cristiana, la
musulmana i la jueva, una coexistència entre aquestes comunitats, que poc tenen a veure
una amb l’altra però que formen un sol món.
Parlem
amb
Montserrat
Pineda, regidora de cultura,
Festes i Turisme de l'ajuntament de Móra d'Ebre.
Del 7 al 8 de juliol Móra
d'Ebre es transforma i

retrocedeix entre els
segles XIII i XVI
Efectivament, aquesta va ser
una festa que va néixer com
una recreació del que havia
estat la vida durant aquests
tres-cents anys. Això vol dir
guarnir tot el casc antic de Móra
d'Ebre com si fos un mercat
medieval i oferir espectacles
adequats a l'època. Es vigila
molt que l'ambientació sigui l'apropiada a l'Alta Edat Mitjana i
en això som molt curosos, ja
que volem que la posada en
escena sigui el més realista possible amb espectacles, sabors,
olors. Per això ens hem preocu-

pat que hi hagi servei de tes
aromàtics, menjars especiats,
música medieval...
"Tres visions un sol món"
ens recorda la convivència
pacifica entre tres religions i tres cultures
durant segles.
Arran de la informació que es va
aconseguir de l'Arxiu de
Simancas, aquesta festa va passar de ser una recreació a ser
una commemoració, perquè llavors ja teníem informació certa
de que la convivència entre les
tres cultures havia estat efectiva. Vam comprovar que aques-

ta cohabitació presentava un
aspecte humà molt interessant,
de vegades es barallaven, d'altres es toleraven, però sempre
s'ajudaven en allò que els era
comú.
Les olors, l'ambientació,
les recreacions ens endinsaran en èpoques llunyanes. Parlem de les diferents activitats que es
duran a terme aquest cap
de setmana.
Efectivament hi haurà demostracions d'oficis antics, venda de
productes relacionats amb l'època com són perfums, espècies

exòtiques, menges variades,
haimes on s'hi podran degustar
tes orientals i tot tipus d'espectacles vinculats amb el que es
podia trobar a l'interior d'un
mercat ambientat a l'Edat
Mitjana: falconeria, tornejos,
lluites amb espases, faquirs,
explicadors de rondalles, dansa
del ventre... són dos dies d'espectacle continuat en el que tan
apassionant és visitar les parades del mercat, com aturar-se a
qualsevol dels indrets on hi ha
programat algun tipus d'espectacle.
Per informació programa:
www.moradebre.cat
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L’opinió de Joaquin Celma.

Campus
Bítem ‘Pepe Roig’
ESPORTS

La guerra dels fitxatges

Aleix Garcia, jugador faldut del Manchester City, va ser l’invitat d’honor en la presentació

Dissabte passat va tenir
lloc la presentació del 10è
Campus Bítem ‘Pepe Roig’,
amb un convidat de luxe: el
faldut Aleix Garcia Serrano,
jugador del Manchester
City que es va formar al Vila-real i que aquesta temporada ha jugat al Girona.
L’acte va comptar amb la
presència d’unes 100 persones i durant el mateix es
van conèixer els monitors i
les activitats que es duran a
terme en un Campus que,
de moment, acolleix a 62
nens i nenes de 3 a 14
anys. I que durarà fins el 10

d’agost (matins de 9h a
14h). Durant la presentació, Aleix i els assistents van
poder gaudir d’un video
amb moments importants
en la seua trajectòria. A
més, el jugador, que va signar i va lliurar unes botes
per poder sortejar-se en el
Campus, va respondre a les
preguntes que se li van fer
durant l’acte, mostrant-se
molt proper amb els joves
que van estar en la presentació del Campus. Per la
seua part, l’EMD de Bítem,
a través d’Enrique Zaragoza
i Lourdes Domènech, li va

entregar una caixa de fruites de les nostres terres. El
pare d’Aleix, Quim, que
fou porter del R-Bítem la
temporada 91/92, també
va tenir un record de la jornada amb una foto emmarcada de la plantilla d’aquella temporada. La sorpresa
per Aleix va ser un gran
pastis que era un camp de
futbol amb motiu del seu
21è aniversari, que havia
estat dos dies abans.
Pel que fa al Campus, informar que hi ha moltes
activitats programades. Per
exemple, aquesta primera

setmana, ha hagut la visita
de Bombers (formació RCP)
per als més grans, i normes
per a primers auxilis i comportament a la piscina, per
als més petits. Entre les activitats previstes per aquestes setmanes hi ha excursions, gimkanes, xerrades,
visites culturals, visites a comerços per saber com es
treballa, demostracions, visites especials, esports, manualitats, comptacontes,
jocs d'aigua, cursets natació per als més petits i
“moltes coses més”. 10
monitors (6 titulats en di-

Actualitat del mercat ebrenc
*EL TORTOSA incorpora al davanter rapitenc, Marc Garcia, que la temporada passada va
jugar al Catalònia. Arriba cedit per la Rapitenca.
*XIXO, els darrers anys al Perelló, no seguirà a l’equip de Molinos. Aquesta setmana no s’ha
pogut concretar l’acord de renovació i el jugador queda lliure. Ja disposa de propostes. D’altra
banda, el Perelló ha incorporat al migcampista Cristian González, procedent del Cambrils
Unió. I interessa també el davanter Samu Garcia.
*EL PINELL, si no hi ha res de nou, tindrà futbol. Estefano Fabregat, que fou jugador i que
ja fou president, va comunicar a l’assemblea que miraria de crear una nova junta amb diversos
socis, amb el suport també d’algun membre de la directiva sortint, si pot seguir. L’equip s’ins- Àlex Iniesta, al Roquetenc.
criu per competir a 4a, a l’espera del que pugui passar a Alcanar. En el cas hipotètic que a Alcanar no hi hagués futbol, pel que fa el primer equip, el Pinell se salvaria ja que el seu descens va ser per compensació.
*EL PORTER ÀLEX INIESTA va interessar a diversos equips, entre ells el Jesús i Maria. Ahir es va fer oficial el fitxatge
per al Roquetenc, que estava buscant un porter després de la marxa d’Àlex Estorach a l’Amposta.
*EL DAVANTER MARC BAIGES és nou jugador del Tivenys.
*ALBERTO LÓPEZ, tècnic del Morell la temporada passada, és el nou mister del Gandesa. S’espera que pugui portar
alguns jugadors de la zona de Tarragona i que a hores d’ara manquen per a completar la plantilla, després de les baixes
que han existit. I és que dels jugadors que queden n’hi ha que tenen altres propostes i, per aquest motiu, i sent importants, es necessita apuntalar la plantilla perquè continuin.

No sé com hi ha capacitat cada temporada al nostre
futbol ebrenc per a moure més de 200 fitxatges. Cada
campanya igual: canvi de cromos. És una bogeria. Els
clubs van a la caça del jugador. Un jugador com
Admed, un bon central a Tercera, va tenir ofertes del
Perelló (per a renovar), i a més, del Corbera,
Catalònia, Roquetenc, R-Bítem, Flix i Santa Bàrbara on
ha fitxat. O Cristian Arasa, que també va tenir 8 ofertes. Així mateix, és el cas de Ferreres i de Sergi José.
Com que hi ha pocs jugadors (el mercat està limitat)
doncs tots els equips busquen els mateixos. Així
mateix, el temps és rècord, Al 30 de juny ja tothom
aspira a tenir la plantilla tancada. A la zona de
Tarragona, en canvi, el mercat és més lent. Però també
hi ha més facilitats, perquè hi ha més jugadors. Per
això, molts no cobren. En canvi, aquí cal pagar. I no
poc. En surt un, i deu equips per fitxar-lo. Només entre
Amposta, Móra la Nova, Ulldecona, Camarles, Tortosa
i Rapitenca han superat la xifra de 60 fitxatges. Una
barbaritat.
En poc més d’un mes, s’han viscut situacions surrealistes. La Rapitenca va fitxar a Aleix Salvadó, jugador
que va signar. Però després li van dir que no comptaven amb ell. El cas d’Edgar Samper ha estat de pel.lícula. Va fitxar amb l’Amposta, van fer-li la foto i al dia
següent marxava a l’Ulldecona, quan a Camarles es
pensaven que renovaria després d’haver complit com
a club tot i la seua lesió. Eugeni del Cerro va dir sí a
l’Ametlla dues vegades i al final va fitxar pel RemolinsBitem. Hem vist culebrons com el de Neymar la temporada passada o el de Griezman. A les nostres terres
ens superem cada any. La passió propicia rècords. A mi
m'agraden els equips que no fitxen gairebé
res. Són pocs. O si fitxen, com l'Aldeana, que siguin
jugadors sortits dels juvenils. Per desgràcia són pocs
els que segueixen aquesta política i tots haurien de
dur-la a terme.
Només així es canviaria el món del futbol. Mentre no
ho faci, cada any més canvi de cromos.

recció o monitor de lleure),
3 en pràctiques i 2 voluntaris s’encarreguen de dirigir
aquest Campus que arriba
a la desena edició i que encara disposa d’algunes places lliures per les 5 setmanes restants. Aleix Garcia,
un jugador de Primera, va
ser el mestre de cerimònies
en la presentació. Un jove

jugador referent per la seua
trajectòria i és que als 21
anys és un dels ebrencs
amb més projecció havent
estat internacional en categories inferiors. Un inici fabulós per a un Campus
consolidat i que recorda
sempre al gran Pepe Roig,
persona carismàtica per al
club i per al poble de Bítem.

ESPECIAL ANÀLISI DE LES NOSTRES
PLANTILLES A LES PLANES 18, 19 I
20. PER JOAQUIN CELMA
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LA JUNTA DIRECTIVA SORTINT VA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ DEL CLUB A L’AJUNTAMENT

Un grup de joves s’interessa per agafar la direcció del CD Alcanar
Divendres passat es va
produir la segona assemblea
de socis de l’Alcanar pe
aclarir el futur directiu del
club. En principi, no va haver-hi cap novetat i la directiva que deixa l’entitat va
traslladar, dimarts, la documentació a l’Ajuntament.
Dimecres, Jordi Bort, regidor d’esports de l’Ajuntament canareu, deia que “no
vaig poder assistir a l’assem-

blea de divendres, però tinc
entès que un grup de joves
es van interessar per tenir la
informació del club. I, en
aquell moment, com que no
eren socis, se’ls va dir que
no la podien rebre. Després,
és ben cert que la directiva
que deixa el club ha portat
la documentació a l’Ajuntament, ara cal que ek grup
de joves la recullin si ho
consideren oportú, la vegin i

puguin decidir si agafen el
primer equip per la temporada vinent”. Bort afegia
que “veig possibilitats perquè he notat il.lusió en agafar-ho. Per la nostra part,
des de l’Ajuntament, seguirem ajudant dins de les nostres possibilitats, com ho
fem amb totes les entitats. I
jo, com a regidor, faré el
possible en donar suport
perquè el futbol, pel que

respecta al primer equip del
CD Alcanar, tingui continuitat. Ja hem mostrat interés
recentment quan vam
avançar la subvenció 2018
íntegra, una vegada per els
diferents motius el CD Alcanar va renunciar a la que corresponia rebre al 2017.
Semblava i així es va comunicar que rebent aquesta
subvenció avançada, la directiva que hi havia estaria

al club fins el 2019, però
això no ha estat d’aquesta
forma. Malgrat tot, es continuarà ajudant i si el grup
de joves entra i forma part
d’un nou projecte, també
s’avançarà si cal, la propera
subvenció l’any vinent, perquè disposen d’aquest suport”. Per tant, en base al
que diu el regidor, “la setmana vinent podriem saber
si hi ha nova directiva”.

Jordi Bort, regidor d’esports.

L’Alcanar ha quedat inscrit a
la 3a. catalana a l’espera de
la confirmació de la junta.

EL CAP DE SETMANA PASSAT

Cambrils Team torna a guanyar el torneig de futbol platja de l’Ampolla

Campió, Cambrils Team.

Quart, Frankfurt Tere.

L’Ampolla centra aquest
estiu la seua activitat turística a les platges, però
també esportiva.
La vint-i-unena edició
del toenig de futbol va

omplir la platja de les avellanes, en el qual hi van
participar una desena d’equips.
Una cita ineludible per
equips i jugadors, ja que

Segon classificat, la Taverneta.

Tercer, Climartí Cafeteria Bistro.

Millor jugador: Souliman (Cambrils T). Pichichi: Samu Garcia (Cambrils T) i millor porter: Dario (Taverneta)

és una de les més longeves de Catalunya.
Per segon any consecutiu el torneig el va guanyar el Cambrils Team, imposant-se a la final a La

Taverneta per 8 a 5. El
tercer classificat va ser el
Climartí Cafeteria Bistro i
el quart Frankfurt Tere.
L’equip guanyador va
fer un balanç molt positiu

de l’esdeveniment, a nivell
esportiu i d’organització.
També es van otorgar premis individuals. Samuel
Garcia del Cambrils Team
va ser el màxim golejador i

el seu company d’equip
Souliman, va ser escollit el
millor jugador i el premi
del millor porter va recaure en Dario Cesena de La
Taverneta.

Comunicat Federació Catalana Futbol: Modificacions Reglamentàries 4a Catalana
El passat dia 22 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de la FCF , una assemblea
on tots els clubs assistents van votar les propostes de modificacions reglamentàries per
la propera temporada; enguany entre les més significatives es troba la modificació de
la competició de 4ta catalana que passa a tenir substitucions volants, una proposta reivindicada per molts clubs de la categoria davant la manca d’efectius en moltes de les
plantilles participants i que a la llarga poden desvirtuar la competició. En aquesta mena
de substitucions cada equip podrà demanar a l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. En cada

oportunitat es podran substituir entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta
disposició no serà aplicable a les competicions de futbol sala.
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions esmentades en el present
apartat, s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit han intervingut en el mateix,
a excepció feta d’aquells que no hagin intervingut efectivament en el joc i així es faci
constar a l’acta per l’àrbitre, a petició del
delegat de l’equip.
Expliquem així textualment quina ha estat aquesta modificació per evitar confusions
i que tothom conegui la normativa tal i com s’ha aprovat.
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ACTE COMMEMORATIU DE L’ANIVERSARI DEL CLUB, AMB UNA FESTA MULTITUDINÀRIA

UE Aldeana, 50 anys d’emocions i sentiments

El diumenge passat va tenir lloc l’acte commemoratiu del 50è aniversari de la UE Aldeana. Una jornada carregada d’emocions i sentiments per tots els que han format i formen part d’aquesta gran família groc-i-blava. Els actes començaven amb els membres
de la junta “portant un centre de flors al cementiri en record de tots els jugadors que ja
no hi són entre nosaltres”. Seguidament, ja a l’estadi la Unió, el retrobament d’exjugadors a peu de gespa va comportar que la festa fos molt emotiva, acompanyants dels
membres de l’equip de Govern. En els parlaments es van viure els moments més emocionals. Dani Andreu, alcalde de l’Aldea, va destacar que ”em sento orgullós de ser dels
vostres, gràcies als que ho heu fet possible, als que ara ho feu possible i als que ho fareu
més i més gran. Però sobretot un record agraït per als que avui no esteu entre nosaltres
i no ens podem veure. Gràcies a tothom i gràcies a aquesta gran família: afició, jugadors,
delegats, entrenadors, directius i presidents”. També fou molt emotiu el discurs del president sortint Pedro Uria que va manifestar que havia estat un orgull per a ell treballar
amb la junta que ha tingut durant aquests anys i, a la vegada, també ho ha estat presidir

ATLETISME

Campionat de Catalunya
absolut
Rosa Val (UAM) medalla de plata en pes
amb 11.93m MMT i 9ª
en disc. Sergi Tomàs
(AAC) medalla de bronze en 100ll amb 10.73
MMT i 6è en 200ll. Andreea Sabou (UAM) 5ª
en llargada amb 5.54m
i semifinalista en 100
tanques. Adam Maijo
(Ascó) 5è en 5000ll
amb 15.21.94 MMP.
Anna Pla (UAM) 6ª en
martell amb 44'77m.
Jonatan Gilabert (UAM) 7è en pes amb 11'93m MMP.
Francesc Navarro (UAM) 11è en llargada amb 6.51m. Pol
Torrent (UAM) 12è en 800ll amb 1.57.50. Marina Freixa
(Ascó) 12ª en 800ll amb 2.24.43. Nàdia Tolós (UAM) 6ª
de la 1ª SF amb 1.11.49. I destacar la victòria impressionat de Llorenç Sales (FCB) en els 1500ll on en una cursa
brutal donant-ho tot no va aconseguir el seu objectiu
d'assolir la mínima de participació per als Campionats
d'Europa absoluts. La mínima està fixada per la RFEA en
3.38.10 i Llorenç va fer... 3.38.17!!!
CAMPIONAT D'ESPANYA SUB 16. A Castelló.
Edgar Valldeperez (UAM) aconsegueix el cinquè lloc a
la final de 600 m.ll. Ferran Eixarch (UAM) aconsegueix la
6ª plaça. Maria Vidal (UAM) va aconseguir el novè lloc.
Àxel Domínguez (UAM) va aconseguir la 2ª plaça a la seva semifinal però només el primer classificada directe i no
va poder entrar per temps.

un club com la UE Aldeana. Uria, visiblement emocionat, posa fí a una etapa brillant de
l’entitat aldeana. Xavi Pino, que presentava l’acte, acompanyat de la seua nova junta,
agafa el relleu presidencial al club.
D’altra banda, els equips i els jugadors actuals de totes les categories del club van rebre els records per la campanya. A l’acte van estar invitats clubs de la comarca i també
membres de la delegació de la Federació catalana futbol a les Terres de l’Ebre. Tot plegat, un gran acte d’un club que ha crescut els darrers anys i que va viure la celebració
dels 50 anys d’una forma satisfactòria i amb molta il.lusió per seguir progressant. La
70ena d’exjugadors i al voltant dels 400 integrants de la festa groga-i-blava es van reunir a la carpa coberta per degustar el dinar popular i acabar la festa amb un immens pastís per tots els assistents.
Una jornada amb gran sentiment aldeà i en la que expresidents van tenir el seu reconeixement així com directius, exjugadors i, en general, tothom que ha format i forma la
família del club groguet.

ALBERT GINÉ I ÀNGELS CENTELLES, S’IMPOSEN

22a Marxa nocturna Fredes-Paüls, amb 550 participants
El passat 30 de juny, la marxa nocturna Fredes-Paüls arribava a la vinti-dosena edició amb 550 inscrits, organitzada per la UEC Tortosa. Aquesta marxa, que bona part dels participants l'emprenen com una cursa per
muntanya, recorre el massís del Port des de la població de Fredes fins a
Paüls, resseguint el GR-7 fins al coll de l'Enrajolada i des d'allí es deixen
les marques roges i blanques del GR per a seguir PR-185 i, en el tram final, enllaçar amb el GR-7.6. Un total de 47 Km que recorren llocs característics del Port com Pinar Pla, el refugi de Font Ferrera, Casetes Velles,
la cova del Vidre, el coll de Pallers, el refugi de la UEC a Caro, Llinars, el
refugi de la UEC a les Clotes, les Rases del Maraco, el coll de l'Enrajolada
i la bassa de les Arenes. Tot i ser una marxa no competitiva, els organitzadors s'encarreguen de cronometrar-la i publicar la classificació general
final. Els més ràpids en fer el recorregut va ser, en homes, el roquetenc
Albert Giné (Trail Roquetes) amb un temps de 4:22:16 i, en dones, la senienca Àngels Centelles (AAEET Valls - Borges Trail) amb un temps de
5:37:44. Finalment, dels 550 inscrits, 266 participants van poder acabar-la. (TEXT I FOTO: EbreActiu.cat).

MEDALLA D’OR PER L’ASCONENCA JUDIT SANS

Balanç ebrenc als Jocs
Mediterranis
La selecció espanyola va sumar 122 medalles als Jocs
Mediterranis. 38 d’or, 40 de plata i 44 de bronze. L’equip
d’handbol femení va pujar al calaix més alt del podi.
La jugadora d’Ascó, Judit Sans, es va penjar la medalla
d’or, després d’imposar-se a la final a Montenegro per 27
a 23. Sans va ser clau per aconseguir la victòria. Per la
seua part, l’entrenador tortosí Toni Gerona va aconseguir
la plata amb Tunísia. D’altra banda, la tiradora Sònia
Franquet, d’Ascó i el remer tortosí, Rubén Garcia, no van
aconseguir medalles, però van firmar una bona actuació
als Jocs. (notícia d’ebredigital.cat)

TRILERCAVONS

Triatló infantil d’Amposta
Dissabte 30 de juny es va celebrar el primer triatló infantil d’Amposta. Una cursa de promoció per donar a
conèixer als més joves aquest esport. Una iniciativa de l’Ajuntament d’Amposta i el Club Montbike que des del club
esportiu Trilercavons aplaudim i celebrem. En definitiva un
matí d’esport en que nens i nenes han pogut experimentar
el triatló. El club Trilercavons ha participat amb 6 triatletes
dels quals 5 han pujat al podi en diferents categories. Arnau Blanch ha guanyat en categoria infantil masculí així
com Anna Nadal també primera infantil femení. David
Monlleó primer en aleví masculí i Julia Blanch tercera en
aleví femení i Xavier Nadal guanyador en categoria benjamí masculí.
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS. ELS 8 SEGONA I 4 DE TERCERA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (1)

CF AMPOSTA
JUGADOR

P

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

P

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

PROCEDÈNCIA

ROQUETENC
ALCANAR
CASTELL-JUV
GANDESA
7
3
3
3
CAMARLES
CAMARLES
AMPOSTA B
VALLS
AMPOSTA B
3
3
3
3
4
ONDA
AMPOSTA B

CF GANDESA

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

P

Alex Estorach
Manel Vizcarro
Eric Fornós
Yassine
Jonatan Llorach
Pau Valmaña
Fran Corella
Jan Estellé
Arnau Beltran
Victor Calsina
Pau Sanchez
Òscar Rodriguez
Johan Rosero
David Medina
Isaac Casanova
Quim Cardona
Carles Kader
Arnau
Sergi José
Ferran Lluis

JUGADOR

David Rojas
Joan Aubanell
Josep Domenech
Pau Andreu
Jaume Guerola
Òscar Riba
Carlos Llarch
Pau Ripoll
Enric Ubalde
Jaume Gumiel
Genís Navarro
Robert Costa
Marc Blanch
Raul Saumell
Enric Dominguez

PROCEDÈNCIA

13
BATEA
8
2
3
ASCÓ JUV
BATEA
2
4
9
12
5
Asco juv
ARNES
2

CD LA CAVA
JUGADOR

Gerard Gasulla
Guillem Pallise
David Mora
Raul Arderiu
Jaume Canalda
Marc Llambrich
Marcel España
Raimon Fosch
Carles Beltran
Sergi Curto
Ferran Roig
Roger Santaella
Roger Sola
Sergi Castaño
Sergi Grau
Aleix Zaragoza
Carles Fava
Guillem Casanova
Joan Maria Porres
Jose Mari Monfort
Manelet
Aaron Garcia

PROCEDÈNCIA

2
AMPOSTA
JUV
2
2
2
MATARO
INACTIU
INACTIU
2
7
9
2
3
5
J MARIA
AMPOLLA
4
JUVENIL
2
S JAUME
JUVENIL

CF AMPOLLA

P

JUGADOR

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

Aitor Arasa
Aleix Galve
Agus
Erik Garrido
José L. Torres
Marc Perelló
Eric Marti
Josep Ferrando
David Ramirez
Gerard F.
Guillem
Manolo Abril
Oscar Ruibal
Cristian. Regolf
David Gallego
Robert Cabrera
Sebas Callau
Samu Blanes

C AT M. NOVA

P

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

P

JUGADOR

Ferran Arliaga
Ricard Giné
Jordi Miró
Aleix Muñoz
Joan Batiste
Edu Llop
Joan Piqué
Alexis Pedraza
Àlex Clua
Jaume Guiu
Marc Vernet
Roger Martos
Joan Barrufet
Xavi Fuertes
Frederic Giné
Johan Perez
Genís Pena
Gerard Roigé
Pau Muñoz
Agus Fornós
Yassine Ayadi
Oriol Pena

PROCEDÈNCIA

CAMARLES
2
2
4
2
9
J I MARIA JUV
4
3
3
2
3
3
3
3
CAMARLES
AMPOSTA JUV
3

PROCEDÈNCIA

7
5
JUV ASCÓ
3
2
6
BATEA
GANDESA
3
FALSET
AMPOSTA
JUV ASCÓ
2
2
2
3
6
GANDESA
OLÍMPIC
2
3
2

CF CATALÒNIA

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

JUGADOR

Miguel Gasparin
Josep Martinez
Pau Puigdefabregas
Enric Sebastià
Carlos Ferreres
Victor Vilalubi
Manu Fernandez
Quim Bonet
Oriol Matamoros
Moha Ciss
David Cosido
Martí Panisello
Dani Fernandez
Nacho Orozco
Kazu
Leandro Rovira
Lluís Espinach
Aleix Robert
Marc Prades
Quim Martinez
Xescu

PROCEDÈNCIA

2
ROQUETENC
2
6
8
3
GODALL
GODALL
LA SÉNIA
RAPITENCA JUV
10
8
FILIAL
9
INACTIU
10
2
9
J MARIA
ROQUETENC
LA CAVA

CF CAMARLES

P

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

P

Jaume Gonzalez
Gerard Estorach
Carlos Ivan
José Luis Rosales
Victor Pujol
Victor Reales
Abraham Navarro
Carlos Cabrera
Leo Amador
Sergi Reales
Pau Sansaloni
Sergi Cid
Raul Teixidó
Dani Saez
Jesús Ferreres
David Campanals
Jaume Curto

PROCEDÈNCIA

S BÀRBARA
3
TORREFORTA
3
3
VILASECA
CANONJA
TORREFORTA
TORREFORTA
TORREFORTA
8
5
4
CAMBRILS U
3
2
EBRE ESCOLA

CD TORTOSA

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

P

JUGADOR

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

JUGADOR

Selu
Carlos Panisello
Cristian Diaz
Josep Bonet
Dani Bel
Marc Vilarroya
Gerard Bes
Dominguez
Jordi Tomàs
Sergi Escoda
Pol Benito
Sergi Galera
Elias
Uri Benito
Arnau Pardo
De la Torre
Aleix Salvadó
Marc Garcia

PROCEDÈNCIA

2
CATALÒNIA
RAPITENCA
JUVENIL
3
BATEA
GANDESA
VILASECA
J CATALÒNIA
J CATALÒNIA
VILASECA
GANDESA
JUVENIL
RAPITENCA
JUVENIL
ALCANAR
CAMARLES
CATALÒ./RAPIT.

UE R BÍTEM
JUGADOR

Ismael Sastre
Claudiu Iaunau
Aleix Reolid
Àlex Guarch
Pau Galiana
Victor Bartolomé
‘Xexu’
Oriol Martorell
Pau Roda
Moha Rida
Jota
Sergi Bel
Aleix Chavarria
Edgar Bartolomé
Robert Beltran
Emili Descarrega
Younnes Moukete
Dani Porcar
Kevin
Eugeni Del Cerro

PROCEDÈNCIA

JUVENIL
5
GODALL
5
3
6
4
CATALÒNIA B
2
2
11
7
2
6
JESÚS I MARIA
16
2
3
JUVENIL
R BONAVISTA

CF LA SÉNIA

P

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

JUGADOR

Kevin Moreno
Andreu Borràs
Eric Alarcon
Gerard GavaldÀ
Jordi Escubedo
Òscar Querol
Sergi Gasparin
Xavi Pomada
Gerard Estrella
Isaac Rodriguez
Javier Pol Sabater
Joan Labèrnia
Lluís Capitan
Marc Lleixà
Ayoub
Ferran Tiscar
Jofre
Albert Monforte
David Callarisa
Ivan Capitan
Joan Zaragoza
Pol Rodriguez

PROCEDÈNCIA

4
2
3
3
4
3
ALDEANA
8
4
9
JUVENIL
3
JUVENIL
4
JUVENIL
3
GODALL
2
3
4
3
8

CF ULLDECONA

P

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

P

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

JUGADOR

Oriol Morera
Fran Reolid
Àlex Pasalamar
Alejandro Ruiz
Xavi Obiol
Pau Morera
Marc Tena
Moha Hadri
Pau Castro
Ferran Domenech
Yassine Boutzakhti
Albert Castell
David Blanco
Gustavo Soriano
Ion Oslabanu
Ivan González
Ivan Páez
Cristian Arasa
Edgar Samper

PROCEDÈNCIA

JUVENIL
3
EBRE JUVENIl
ALCALÀ X.
ALCANAR
JUVENIL
3
3
4
6
11
5
3
2
2
AMPOSTA
AMPOSTA
MASDENVERGE
CAMARLES

S. BÀRBARA
JUGADOR

Juanjo Centelles
Xavi Matamoros
Jordi Marti
Agusti Marti
Jordi Ventura
Xavi Pastor
Genis Valls
Admed
Saul Lopez
Ferran Cid
Carles Soler
Edgar Esbri
Eric Bernad
Ivan Valles
Jordi Roda
Ivan Arasa
Josep Tarrega
Xavier Arasa
Jaume Miravet
Josep Callau
Amado Clotet
Pau Muñoz
Jose Mulet

PROCEDÈNCIA

R-BÍTEM
RAPITENCA B
2
2
3
3
ALCANAR
PERELLÓ
ALCANAR
2
3
10
3
3
9
MASDENVERGE
TORTOSA JUV
4
5
2
2
2
MASDENVERGE

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles. Setmana vinent, 12
equips més de Tercera catalana. P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter. A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.
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ANÀLISI EqUIPS DE LA SEGONA CATALANA (2)

CF AMPOSTA, NOVA ETAPA

No és fàcil ascendir a la 1a catalana.
El Tortosa va trigar cinc temporades i
ha tornat a baixar. L'Amposta fa vuit campanyes
estava a Tercera divisió. Ara en porta dues a Segona
catalana, quedant quart i segon la lliga passada quan
va jugar la promoció d’ascens.
El club esportivament s’ha regenerat i en aquesta
línia segueix. Ara afronta una nova etapa amb l'arribada d'un nou míster, Jordi Font, que a més de la
seua experiència en el futbol base, ha estat al
Ratchaburi tailandès com a segon d'Àlex Gómez. Al
futbol base, va assolir dos ascensos amb la
Rapitenca, portant en un d’ells al cadet a la divisió
d'honor. Fa tres temporades va substituir a German
Inglés, al primer equip de la Rapitenca, en les últimes
jornades.
Per un motiu o per un altre, cap entrenador ha estat
dues campanyes seguides a l’Amposta en les últimes
10. La mitjana és una campanya o a màxim dos:
Jordi Fabregat, Fran Artiga, Àngel Garcia, Nacho
Pérez, Gerard Zaragoza, Teixidó, Beto, Albert Bel i
ara Jordi Font que va ser l'escollit després d'un càsting en què Nando Crespo, Nacho i Xavi Cid van
estar com a finalistes.
Moviment total a l’Amposta, amb 8 baixes: Aleix
Llobet ho deixa per estudis, Jonatan Tomàs i Felipe
(Rapitenca), Ivan González i Ivan Páez (Ulldecona)
Guillem (La Cava), Iniesta, Vernet (Móra la Nova) i
Omar (Valls). S'han fitxat jugadors contrastats com
Sergi José, que pot marcar uns 20 gols, Òscar
Rodríguez (exRapitenca i exValls), Arnau Beltran
(lateral esquerrà del Camarles) i a més altres incorporacions amb molta joventut i 4 jugadors del filial que
faran la pretemporada. Falten dos fitxatges que
seran de Tarragona. De l'equip bàsic segueix el
capità Jonatan Llorach, Medina, Isaac Casanova,
Quim Cardona, Carles, Quim i Pau Valmaña (es
recupera de la lesió). No serà fàcil aquesta campanya, gran part del bloc ha marxat quan aquest equip
portava dues temporades amb pocs canvis.
Comença una nova etapa, en un any d'una lliga amb
més candidats. Potser sigui un any on es podrà estar
a la part de dalt però no és per a ser un clar aspirant
a l’ascens com ho fou la lliga passada i de forma
clara. Tindrà bon equip i podria sorprendre si funciona el tàndem Carles Kader i Sergi José.

L’AMPOLLA, CONTINUA EL BLOC

CF CAMARLES, NOU PROJECTE

Després de dues temporades a la
Tercera catalana, l'Ampolla va recuperar la Segona, categoria en què va estar 4 anys
consecutius entre el període 2012/2016. La passada temporada va ser per a emmacar: campió amb
91 punts, només un partit perdut i 111 gols a favor,
amb 4 jugadors que van marcar entre 11 i 24 dianes: Samu, Gallego, David Ramírez i Cristian
Regolf. La bona notícia és que segueix el seu mister
Enric Alaixendri (ex Ulldecona, Catalònia i
Gandesa), que complirà la seva segona campanya i
amb tot el bloc, amb una renovació al 90%. Al mister d'aquest equip li agrada tenir una plantilla no
molt extensa. Per això les altes, de moment, només
han estat quatre amb el retorn dels jugadors de la
localitat, el porter Aitor i el davanter Robert
Cabrera, que va ser el màxim artiller a Camarles
juntament amb Aleix Salvadó, tretze gols en 23
partits. Cal destacar l'alta de Sebas Callau que va
fer 16 gols amb el juvenil de l'Amposta.
Baixes: Paco Casas (Ametlla) i falta saber si renova
el porter Damian.
Al conjunt costaner hi ha diversos jugadors que
saben què és jugar a la segona catalana, i fins i tot
en categories més altes.
Per tant, es pot adaptar i pot fer bons resultats.
Quan un equip a la Tercera catalana aconsegueix
91 punts és que hi ha un base molt bona i és el que
té aquest Ampolla que de ben segur farà bona
temporada. Els fitxatges només han estat per
apuntalar-lo, per no passar dificultats, i si la situació
es complica ja sabrà el seu president, Paco Gilabert,
que porta 11 anys en el càrrec, com reforçar-se. És
un home de futbol, és directiu i va ser jugador i
entrenador.
L’Ampolla està buscant completar la plantilla, amb
un central i un migcampista.
Hi havia converses amb el defensa Raül, exTortosa
i ex Batea, però finalment ha anat al Perelló.
L’Ampolla podria quedar a la meitat de la taula i les
possibilitats de baixar són mínimes però ull que ja
porta dos descensos de la Segona catalana en les
últimes 9 campanyes.
Cristian Regolf, que va estar a punt de fitxar pel
Jesús i Maria, es va quedar a l’Ampolla on serà el
coordinador de futbol base.

El Camarles va ascendir a la temporada 2013/2014 a la Segona catalana i
en aquesta complirà la seva cinquena
seguida. I cada any ha acabat millor: llocs 12è, 7è i
5è i la passada va quedar quart. Si l'anterior ocasió
que va estar a la Segona catalana només va jugar-hi
dos campanyes (90/92) ara ja en porta cinc. Ni els
més optimistes ho haguessin pronosticat. Després de
dues temporades i mitja, ha marxat el míster Xavi
Cid que deixa molt bona empremta en aquest club i
ha tret el màxim dels jugadors. El mercat ebrenc té
limitacions per a la contractació de jugadors i va ser
un dels motius per fitxar a un entrenador de
Tarragona que conegués jugadors d'aquella zona i el
triat fou Kiki, del Torreforta, que portava allí 4 campanyes i ha portat a jugadors contrastats del seu
exequip (Leo, Carlos, Ivan, Cabrera i Sergio Reales).
A més de Dani Saez, que va marcar amb el Cambrils
15 gols, i Victor Reales (Vila-seca). Torna Campanals
per segon cop després de la seva etapa al RemolinsBítem. Molta transformació en aquest equip i només
segueixen de l'onze ideal 5 jugadors: Victor Pujol,
Ferreres, Pau Sansaloni, Sergi Cid i Rosales. Moltes
baixes per diferents motius: Cristian i Vilanova, deixen el futbol, Edgar (Ulldecona), Salvadó (Tortosa),
Arnau Beltran (Amposta), Aitor i Robert (Ampolla) i
Aaron que deixa el futbol per motius laborals. Tres
joves de la localitat tornen a l'equip: el gran porter
del Santa Bàrbara, Jaume González, el juvenil Jaume
Curto, que va fer 10 gols a l'Ebre Escola, i la tornada
esmentada de Campanals. No serà un any fàcil, per
la renovació obligada amb moltes baixes i una d’elles
molt important: Cristian Bertomeu, l’ànima de l’equip. Segueixen 5 jugadors de l'equip bàsic, més els
fitxatges de Tarragona que són de molta qualitat
més la recuperacio del lesionat Teixidó que pot
donar suport a l'equip. Molts canvis, amb nou míster. Si es complica la situació, Kiki coneix el mercat
de Tarragona i podria portar més jugadors. A més,
Josep Bertomeu, gairebé tota la vida dedicada a
aquest club, té sempre la vareta màgica per solucionar els problemes. S’ha incorporat com a segon
entrenador Santi Forastero, que va estar de segon a
Amposta. Es una nova etapa. Sense Cristian
Bertomeu. Però ell sap que si fa falta té les portes
obertes per poder tornar i ajudar.

CF GANDESA, ANY DE TRANSICIÓ
Equip que la temporada passada va marcar una fita en la seva història, aconseguint el
seu millor lloc a la Segona catalana, sent tercer, vorejant la promoció gràcies al gran
treball de Guillermo Camarero. Aquest equip és el més veterà d’aquesta categoria:
porta 19 anys consecutius i ha tingut en les ultimes set campanyes tres entrenadors
que han deixat petjada: Enric Alaixendri, Rafa Navarro i Guillemo Camarero que han
aconseguit sempre situar-lo en el podium dels millors: un setè lloc, un sisè, un cinquè
i tres vegades quart i la ressenyada tercera plaça de la lliga passada.
Amb la marxa de Guillermo Camarero (Rapitenca), es va fitxar a Norbert però aquest
va causar baixa per l'oferta del Nàstic juvenil de divisió de honor, com a segon entrenador. Ara arriba el míster del Morell, Alberto López, que podria portar a 4 jugadors
de la zona de Tarragona. Si la passada campanya ja hi va haver una revolució amb l'arribada de nou jugadors, aquesta campanya serà gairebé igual doncs dels dotze jugadors que més partits han jugat sol sis segueixen: Josep Domènech, Pau Ripoll, Gumiel,
Rojas, Pau Andreu i Genís. Les baixes han estat molt importants, principalment la de
Dilla que era el crac de l'equip, màxim artiller la lliga anterior amb 36 dianes i també
el pitxitxi de tot Catalunya fins a la Segona catalana. I que ha fet 109 gols en aquest

club en les quatre últimes campanyes.
Les altres baixes són: Alexis Pedraza i Roigé (Móra la Nova), Bes i
Galera (Tortosa), Cuenca (Pobla B) i Yassine (Amposta). Esmentar
que dos jugadors com Cuenca i Cristian Vallés (marxa a Anglaterra)
volien seguir al club però per motius de treball no ho poden fer. Se’n va un crac del
Matarraña, Dilla, natural de Valderrobres, i ara arriba un altre, de Beseit i que jugava a
l’Arnés, Raül Saumell, amb 39 gols fa dues temporades a Quarta catalana i 21 en la
passada a la Tercera. Un altre fitxatge ha estat Carlos Llarch, tercer millor jugador del
Batea la lliga anterior. Molt jove i amb molt futur. I també de Batea arriba el porter Joan
Aubanell. Serà molt difícil que el Gandesa sigui tercer una altra vegada per ser un any
amb una lliga amb més equips de molt nivell i, a més, per les nombroses baixes, sobre
tot la de Dilla. No serà fàcil substituir aquest davanter. Potser sigui un any de transició.
Però atenció: la genètica d'aquest equip segueix intacta, amb un ADN consolidat com
a conjunt competitiu i amb una gran afició. Cada any està entre els millors. Enguany,
no serà facil perquè encara ha d’acabar de completar la plantilla i, de moment, hi ha
interrogants. Però segur que lluitarà per seguir sent dels equips forts de la categoria.
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ANÀLISI EqUIPS DE LA TERCERA CATALANA (2)

Olímpic, un nou cicle

Rapitenca B:
serà la revelació

Nova etapa per aquest club que es
distingia per apostar pel planter i que ara pren un
nou rumb amb la contractació de jugadors de fora
del seu entorn per buscar donar més qualitat a l'equip. L’Olímpic des del seu ascens de 4a catalana, fa
quatre campanyes, va tenir el mateix entrenador,
Paco Muñoz. Durant la segona volta del campionat
passat, Paco, amb Piqué, van dimitir i van donar pas
a Andreu Cano, que va ocupar el seu càrrec i ara és
el director de futbol base i secretari tècnic. Arriba un
nou mister, un vell conegut de les banquetes ebrenques, Jordi Roca (Ascó B, Corbera, Santa Bàrbara...).
Un tècnic que buscarà impulsar a l’Olímpic perquè
sigui un equip més combatiu i regular que en campionats amteriors. De l'equip bàsic de la passada
campanya segueixen 9 jugadors: Pol Bladé, Félix,
Quim, Sergi Vila, Dani Calvo, Soriano, Saladie i Xavi.
Han causat baixa de l'onze ideal, Pau Muñoz (Móra
la Nova) i David Ferré (Benissanet). Dels fitxatges,
cal destacar Ramon Ibáñez (la Sénia, Godall, Tortosa
i Aldeana) i Alejandro Caballos del Torreforta, on va
ser un dels màxims golejadors. A la pretemporada
s'incorporaran juvenils de tercer any (Iker, Joaquin,
Bernat, Marcel, Eric i Carles). Cal destacar la gran
temporada que va fer Pol Bladé, una vegada recuperat de la seva lesió. Va marcar 22 dianes. Ell i
Caballlos faran un gran tàndem golejador. Aquest
equip amb l'arribada de nous jugadors s’haurà d’aclimatar i fins a la segona volta no es veurà l'autèntic
potencial.

De nou aquest equip recupera la
Tercera catalana en la que va estar en la 2011/12.
Després, com a filial, va desaparèixer durant set
campanyes. L'equip presenta cinc baixes importants
de jugadors que van passar al primer equip: Mata,
Buera, Peque, Tornel i Paulino. Però estic segur que
no es notaran ja que els nous que han pujat del juvenil tenen qualitat. I a ells cal afegir la tornada de
jugadors de la casa com Martí Palomares, després de
la seva etapa al Reddis i l'Hospitalet; Àngel "Xino"
que va militar a l’Aldeana, la Cava i Catalònia i Hans,
que va fer una gran temporada a Godall. Tots ells
donaran consistència a l'equip. De la passada campanya segueixen 8 jugadors i d'aquests dos són l'ànima: Josep Reverter i Paco, dos veterans que són els
pilars per compromís, comportament i actitud. La
mitjana d'edat és de 21 anys, la més jove d'aquesta
categoria, amb jugadors amb projecció que han de
crèixer com Garcin, Matias, Beranuy i Roger
Armengol. No serà un camí de roses com la passada
campanya ja que la Tercera catalana tindrà un altre
nivell amb equips de molta qualitat. Però no patirà
pels descensos. D’això ja se n’ocuparà el seu míster,
Ramon Sancho, carisma d'aquest equip. Si la cosa no
va bé, es pot recòrrer al primer equip per reforçar-lo.
Lluitarà de mitja taula per amunt i podria ser l'equip
revelació, quedant en un sisè lloc com a màxim.
L'aposta de passar als millors juvenils a aquest filial
donarà grans resultats al club en el futur.

Fa anys, el Flix va ser totpoderós a
Tercera. Entre el període 2012/2016 va quedar dues
vegades en el cinquè lloc, un tercer i un segon però
fa dues temporades van descendir a la quarta catalana.
El descens va anar bé fa uns anys. L’equip, després,
va ressorgir amb quatre temporades posteriors brillants. ¿Passarà igual aquesta campanya? És possible.
Al maig es va ascendir en la darrera jornada, contra
l’Amposta B, amb gol de Nico, que va arribar per
reforçar l'equip i en 5 partits va fer 9 gols. De l'equip
bàsic de la passada temporada continuen Ignacio
Aroca, Ángel de Diego, Arnau de la Prada, Pere
Martinez, Magí, Dani Robles, Llorenç i Barajas. El fitxatge estrella és Marcel Meseguer, que jugava a la
tercera divisió amb el Reus B, fent-ho en 28 jornades
i fa dues campanyes amb aquest equip va marcar 15
gols en la 1a catalana.
Aquest davanter és de Flix i a Tercera pot marcar 30
gols. Un altre fitxatge destacat és el flixanco Albert
Arranz ‘Tini’, que tot i només jugar 11 partits al
Cambrils, va fer 6 gols a la Segona catalana. La clau
són els grans fitxatges. Donaran molt potencial a un
equip que ja en té i que disposa de la saviesa de
Narcís per conjuntar-lo. Flix sempre ha estat una
població amb gran afició i que es lliura amb l’equip.
Esperem que aquest any el retorn sigui un èxit. Estarà
de mitja taula per amunt, amb moltes opcions de
poder lluitar entre els cinc primers i de donar la sorpresa. Jacob (Fatarella) torna i començarà la pretemporada. Després de moltes temporades, Flix tornarà a
tenir juvenil.

Aquest club va descendir de la 2a
catalana la temporada 2010/2011 i
des de llavors s'ha consolidat a la
Tercera i en les últimes 4 campanyes s'ha situat sempre entre els cinc primers i dues vegades en el tercer
lloc gràcies al gran treball de dos entrenadors:
Bartolo i Toni Sánchez que en les cinc campanyes
han deixat un model de futbol atrevit i de joc combinatiu.
Nova etapa en aquest club, se’n va el presi Pedro
Uria, després de 8 anys de mandat fent una gran
gestió. Arriba Xavi Pino com a nou president i un nou
míster, Subi, ex del Roquetenc i de l’Ametlla, que és
de l’escola dels altres dos entrenadors ressenyats. De
l'equip de la passada campanya segueix gairebé tot
l'onze bàsic: Auré, Àlex Alegre, Dídac, Albert Alegre,
Samper, Lluc, Robert López, Jonatan i Mikel. Només
dues baixes importants: Ramon Ibáñez (Olimpic) i
Gasparin (La Sénia). La política d’aquest equip de fitxar jugadors rapitencs li ha donat molt bon resultat
(Gasparin, Samper, Jonatan ec) i aquest any ha
seguit aquesta política però amb amb jugadors més
joves, del juvenil de la Rapitenca. També s’incorporen Flore (Jesús i Maria) i Arnau (Amposta). Potser
aquesta temporada aquest equip no aconsegueixi el
tercer lloc en ser una lliga amb gran potencial però
estic segur que farà una gran campanya i la segona
volta serà espectacular. Tres circumstàncies a favor
de l’Aldeana: segueix el 85% del bloc, arriba molta
joventut i ni un fitxatge estrella i un mister, Subi, que
de ben segur deixarà petjada. A més, continua Auré.
Se’n va Bartolo però queda el seu germà Albert com
a secretari tècnic. Tot controlat.

Flix, fitxatge estrella:
Marcel

L’Aldeana i la joventut
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Batea, tornar als orígens
Després de dues campanyes a la
Segona catalana el Batea torna a la
Tercera, categoria clàssica d'aquest equip. Nova
etapa en què, d’entrada, no aspira a l'ascens però
si a fer una digna temporada. Després de l’etapa
d'Alex Curto, en dos períodes diferents, arriba el
tàndem Piqué-Toño. De l'equip bàsic segueixen
Edu Escoté, Oliva, Adrià Sunyé, Alejandro Prats i
encara no està definit si segueix Diego. Gran part
del bloc de la passada campanya no continua:
Vilarroya (Tortosa), Ródenas i Raul Garcia (Perelló),
Joel Marigot (Valls), David Duran, Martí Farreny
(Roquetenc), Carles Llarch i Joan Aubanell
(Gandesa) i Piqué (Móra la Nova). Cal afegir la
baixa de Vilanova per lesió. I, segons la recuperació, podria anar al Gandesa. Tornen els germans
Almestoy després de la seva etapa a l’Arnes i s'incorporen diversos jugadors del filial que desapareix,
més altres fitxatges: Nil (Arnes), Quim i Cristian
Carranza, que torna a jugar a futbol després de ser
tècnic del Falset. En principi un equip que no té
com a objectiu prioritari l'ascens. Simplement fer
una digna campanya i intentar quedar entre els 7
primers, sense descartar res.

L’Ametlla té millor equip
Equip que té canvis en cada temporada. O es canvia l'entrenador o hi ha
canvi de presidència. Últimes 5 temporades: presidents, Joel Solé, Carlos Pagà i Sergi Quintana,
aquest darrer, com Carlos, exjugador i president
jove, que té una gran dedicació al club dels seus
amors. Pel que fa als entrenadors, en les últimes 6
campanyes, pràcticament canvi per campanya:
Narcís, Capera, Marc Vilabrú, Àlex Curto, Subi i ara
arriba Josep Maria Rovira de l'Hospitalet que, tot i
baixar, va fer un gran treball. També va estar al
Vandellòs, Mont-roig, Olímpic, Pinell, 17 anys en el
futbol base del Vandellòs i 3 a la tecnificació del
Reus. De l’onze bàsic de la passada temporada
només una baixa: el golejador Piñeiro. Pinta molt
bé aquesta temporada. Dues absències importants,
el capità Ivan Romeu, que deixa el futbol, i un jugador amb gran futur, Marc Brull, que sent juvenil de
primer any i jugant només 10 partits la passada
temporada, va ser el vuitè millor jugador calero. Ha
marxat al juvenil del Vila-seca de la Lliga nacional.
Hi ha 3 raons per veure que la temporada pot anar
bé: bon míster que de ben segur traurà el millor d'aquest equip (sempre que sàpiga marcar la ratlla dins
el vestidor), segueix el 90% de l’onze bàsic i els fitxatges han estat de molta qualitat. Destacar la tornada del fill pròdig, el central Sam, després de la
seva etapa a la Rapitenca i Tortosa; un bon porter
Lluís (torna del Vilalba); Paco Casas, tota una institució a l’Ampolla i en la davantera, Claudio López
de l'Hospitalet, que va fer 7 gols i en aquesta categoria pot marcar-ne un mínim de 15, i Fernando
Ortega que acaba la seva etapa de juvenil amb 39
i 28 gols a Eivissa en l'equip Sant Carles. Es va parlar
amb Oriol Lavella i Eugeni del Cerrro però al final
no van fitxar i s'espera l’arribada d'un crac golejador. D’entrada, no és un candidat a l'ascens però
serà un equip competitiu i que mirarà la taula per
amunt.
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ELS DORAYAKIS DE
INGREDIENTS PER FER LA MASSA DEL DORAYAKI
(per 12 unitats, 24 meitats):
• 200 gr. de farina de blat
• 4 ous mitjans
• 100 gr de sucre llustre
• 2 cullerades de mel
• Una cullerada de llevat en pols (tipus Royal)
• 160 cc d'aigua
PREPARACIÓ:
Es baten els ous, s'hi afegeix el sucre i la mel, la farina i el
llevat i es va remenant suaument. Es deixa reposar 30 minuts. Passada aquesta estona es posa al foc una planxa llisa, com per a fer creps, la pintem amb molt poc oli, i amb
un cullerot anem fent cercles procurant que quedin de la
mateixa mida tots. Quan tinguin bombolletes li donem la
volta. El farciment típic del Dorayaki és una mena de melmelada anomenada Anko però vosaltres podeu farcir-los
a gust del consumidor: xocolata, melmelada, etc.
Us deixem també la recepta de l'Anko per si us animeu.
PREPARACIÓ ANKO:
• 200 GR MONGETES VERMELLES CUITES.
• 160 GR DE SUCRE
Triturem les mongetes cuites i afegim el su cre. Anem remenant fins que quedi com una melmelada.
Un cop untades les meitats les tanquem amb l'altra meitat. Es deixa refredar. S'ha de guardar a la nevera. També
els podem congelar. Els posem en paper film i els congelem per unitats.

Un postre ideal per fer amb la canalla per a berenar són les famoses Dorayakis que
es menja Doraemon. Dorayakis, així s'anomena aquest dolç japonès que embogia a
Doraemon i que consisteix en dos pans de pessic de forma rodona farcit d'anko
(mongeta dolça), ja que aquí no tenim anko us posem la recepta però els poden
omplir amb Nutella, melmelada, fruita... Al vostre gust i imaginació!

FOTOS: CARLOS LÓPEZ
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SERVEIS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4
Estaràs amb ganes de gaudir de molta interacció social, i també dels petits plaers.
Però també et posaràs nerviós per qualsevol
futilitat.

22/9 al 22/10
Avui les relacions socials seran el plat fort, i
hi poden haver moltes satisfaccions, però
seràs com una abelleta anant d’una flor a l’altra.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res
gaudint del sofà i dels bons àpats. Et sentiràs romàntic i complaent amb els altres i
amb la parella..

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i
inesperada que possiblement tingui a veure
amb propietats.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per
aclarir malentesos i per fer noves amistats,
però evita posar-te filosòfic, perquè et poden
considerar boig.

Et sentiràs ple d’optimisme i amb ganes de
menjar-te el món, i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una
criatura que necessita que la mimin i l’afalaguin.

www.mesebre.cat
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SOLUCIÓ

ECOSISTEMES

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món de
color rosa, les relacions socials et donaran
satisfaccions, i potser fins i tot t’enamores.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc
realista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Hauràs de procurar ser més realista, el cap
se te’n va en fantasies i oblides les teves responsabilitats, i et pots trobar alguna enganxada amb algú.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Econòmicament vas bé , però estaràs força
malgastador, sentiràs com una ànsia d’entrar a totes les botigues i comprar-te qualsevol coseta.

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer
canvis radicals en la teva vida, no et deixis
emportar per l’exageració, i vigila els teus
actes.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

MÉS EBRE RECOMANA · AGENDA D'ACTIVITATS I ACTES DESTACATS A LES TERRES DE L’EBRE
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Urgències

(Ambulàncies)
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IMMOBILIARIAÑ
ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habitacions, cuina i menjador, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estrenar.
Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639 594 527

SERVEISÑ

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS

Aquest és el teu
espai privilegiat de

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de productes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

PUBLICITAT
977 279 290

www.florestajardineria.com

comercial@mesebre.cat

florestajardi@hotmail.es

Vols anunciar-te?

Tel. 615 24 66 99

No t’ho pensis més!

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat
Vols anunciar-te?

COMPRO

Aquest és el teu
espai privilegiat de

tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni l'estat

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

Màxima serietat. Pere

No t’ho pensis més!

tlf: 686 979 513

TREBALLÑ

SE NECESITA

YOTOO

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.

Encuentra
tu pareja
mediante
presentaciones
Individuales, trato exclusivamente
personalizado.

Seriedad y
Privacidad!!!

695410052
VARISÑ

COMPRO
VEHICLES, MOBLES
I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL COMPTAT.
691 30 22 41

MAESTRO
DALOBA
VIDENTE
CURANDERO
AFRICANO

RESULTADOS
INMEDIATOS
TEL I WHAT

TARRAGONA. ES LLOGA

Pis acollidor i molt cèntric. Ideal
parelles, Moblat, 1 habitació, Salómenjador i 1 bany.
Recentment reformat
3º sense ascensor
Comunitat a part

450€

603 317 154
TORTOSA
OFERTA
SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h
DISCRETO
Tlf. 664 149 258
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A L’ÚLTIMA
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Mestràlia, la fira dels lutiers
dels Països Catalans a Campredó
El cap de setmana passat es va celebrar el desè aniversari de l’esdeveniment
Durant el cap de setmana del
29 i 30 de juny, i diumenge 1
de juliol, ha tingut lloc a
Campredó una nova edició de
Mestràlia, la fira de lutiers dels
Països Catalans. Enguany se
celebrava la 10a edició, amb
la qual cosa des del govern de
Campredó
i
l’Associació
Cultural Soldevila es va realitzar un esforç pressupostari
considerable que va portar a
una millora molt significativa
de l’escenografia i a un canvi
d’indret d’un dels escenaris
musicals.
S’ha continuïtat apostant pels
Tasts gastronòmics, a la zona
del Roquer, i quant als concerts nocturns, des de l’organització cal destacar a Sense
Sal, Pepet i Marieta i també
l’actuació del grup instrumental The Balkan paradise
orchestra.
Els lutiers van ser de nou els
grans protagonistes, amb l’organització habitual de tallers
de construcció d’instruments
als estands respectius, però
també amb actuacions diverses a l’escenari, fet que els va
permetre transmetre la seua
activitat musical a tot el públic
interessat. Lutiers del País
Valencià i de la Catalunya del
nord, de les Terres de l’Ebre i
de la Catalunya central,
d’Occitània o de l’Aragó, han
trobat al poble de Campredó
el certamen adient per fer
difusió de la seua activitat
musical. Aquesta és la gran
essència de Certamen. XViolins, Joan Francesc, Paco
Bessó, Claude Girard, Paco
Escudero, Martí Romero, són
ja part importantíssima del
paisatge musical de Mestràlia,
amb la seua fidelitat provada
d’any rere any.
La trobada d’instruments
musicals (gralles, tabals,
dolçaines, sacs de gemecs,
etc.) va tornar a portar centenars de sons diversos als
carrers del poble durant la
tarda de dissabte. No podia
mancar l’homenatge als presos polítics, i la demanda de
llibertat a una situació inhumana i impròpia d’un estat

democràtic. Hi va intervenir
Amanda Gavilanes, regidora
de la ciutat de Ginebra i del
cantó suís del mateix nom,
amb arrels campredonenques,
la qual va expressar el seu
màxim sentiment per les nou
persones privades de llibertat,
així com va demanar la seua
excarceració immediata en un
discurs molt emotiu.
Com a novetat molt especial
d’enguany es va celebrar un
Musical, “EL MÉS PETIT DE
TOTS” espectacle inspirat en
el conte que va encarregar a
Lola Anglada el Comissariat
de
Propaganda
de
la
Generalitat de Catalunya en
plena guerra del 1936 per reivindicar els valors de la república, dels drets humans, de la
cultura, l’educació, el civisme
o l’ecologia. Des de l'organització es considerava aquesta
edició “com un gran èxit, ja
que ha comptat amb una
notable presència de públic en
gairebé totes les activitats”.
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