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Demà dissabte, manifestació amb l’impuls pel fet que Alemanya accepta extradir Puigdemont per malversació

Nova mobilització “per denunciar la repressió política i judicial que pateixen l’independentisme i la societat catalana”. El lema serà “Ni
presó ni exili, us volem a casa”. Com en altres ocasions, les Terres de l’Ebre hi seran presents. La darrera hora, d’ahir dijous, és la petició
a la Fiscal General de l'Estat de que "retiri" les acusacions de rebel·lió dels polítics independentistes perquè "ja no se sustenten", després
de la decisió del tribunal alemany d'Schleswig-Holstein d'extradir Puigdemont per malversació però no per rebel·lió.                           P3

Tortosa complirà la nova llei de Memòria Històrica del Parlament si obliga a retirar el monument
franquista de l'Ebre. Generalitat i Estat volen acabar per decret amb la simbologia franquista.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, recorda que l’Ajuntament sempre ha respectat la normativa vigent
sobre Memòria Històrica. P4

La nova llei reobre la polèmica
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La Policia Local de Tortosa ha engegat el projecte Antena Agrària, un
canal de comunicació via WhatsApp on els pagesos i les persones vincu-
lades a l'àmbit rural del terme municipal podran intercanviar informació
amb la policia municipal per advertir de robatoris, de persones o vehicles
sospitosos, i a la vegada facilitar dades de geolocalització que també
poden ser de gran utilitat en casos d'emergència. Aquest sistema de
comunicació via missatgeria instantània, es va començar a fer servir amb
el sector comercial de la ciutat l'any passat i ha tingut uns bons resultats.
Ara s'estén al món agrícola i els sindicats i associacions agràries seran els
encarregats d'animar les persones vinculades al sector a què hi participin.
Es preveu fer diferents grups per àrees. "Segur que tindrà èxit perquè
n'ha tingut amb els comerços i aquí anirem en la mateixa línia", ha apun-
tat Jesús Fernàndez, inspector en cap de la Policia Local de Tortosa. A la
imatge, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, amb els regidors Alfredo
Ferré i Josep Cugat, i l'inspector en cap de la Policia Local, Jesús
Fernàndez, presentant el projecte Antena Rural. Foto: acn.

Comunicació per WhatsApp per 
controlar robatoris i emergències

LA POLICIA LOCAL DE TORTOSA, AMB ELS PAGESOS

Editorial Es compleixen 40 anys de l'infern al càmping Alfacs
Després dels anys encara ens remou el dia 11 de juliol de 1978, cap a dos quarts de tres del migdia quan un camió cisterna carregat de propilè va explotar mentre circulava per davant del
càmping provocant centenars de morts i ferits amb seqüeles permanents. Moltes famílies que havien viatjat fins al càmping per gaudir d'uns dies de tranquil·litat davant del mar Mediterrani,
van perdre la vida quedant calcinades. El conductor del camió tenia 50 anys i feia dues dècades que es dedicava al transport de matèries perilloses. Aquell 11 de juliol de 1978 conduïa un
camió cisterna, que havia arribat a la refineria que Enpetrol tenia a la Pobla de Mafumet a un quart d'onze del matí, va carregar 25 tones de propilè liquat i va passar per la N-340 cap al
seu destí, la Manxa però dues hores i mitja i 100 quilòmetres després, la càrrega que transportava va explotar mentre passava per davant del càmping Alfacs. Una bola de foc va obrir-se
pas per la zona, cremant cotxes i autocaravanes fins a arribar a la platja, elevant fins a 2.000 graus la temperatura de l'aigua, fent-la bullir durant diversos minuts. En el moment de l'explosió
el càmping tenia registrades unes 800 persones, i es calcula que entre 300 i 400 es trobaven dins del radi de l'explosió. Un cràter de dos metres de profunditat i de deu metres de radi va
quedar marcat en el lloc de l'accident. El camió cisterna tenia una capacitat màxima de 19,35 tones, però circulava amb una sobrecàrrega de 5 tones. La magnitud de la tragèdia va ser tan
elevada que a partir d'aquell fet la normativa de seguretat va canviar per evitar episodis similars obligant la instal·lació de vàlvules d'alleujament de pressió en les cisternes que transporten
determinades substàncies inflamables i també es va prohibir el pas de camions cisterna amb productes perillosos per les carreteres que travessessin nuclis urbans, i des de llavors han de cir-
cular obligatòriament per l'autopista. Ara la carretera N-340 ja no passa pel costat del càmping Alfacs on, en una de les parets, es va  col·locar un mural en memòria de les víctimes. 

El passat 30 de juny a Masdenverge va tenir lloc la primera
Trobada de joves del Montsià. Aquest esdeveniment va sorgir a
petició de la mateixa joventut de la comarca que demanaven un
espai per formular peticions i propostes, exposar mancances,
demanar millores i, també, per passar-s’ho bé. La trobada va ser
molt útil i, per exemple, una realitat que es va constatar va ser
que moltes vegades els joves no són conscients dels actes i
esdeveniments que les poblacions veïnes organitzen. A partir
d’aquest fet, va haver-hi un intercanvi d’idees i coneixements
entre les associacions juvenils presents molt interessant.
La part lúdica de la jornada va anar a càrrec de Dj Jonathan i de
MIM, el primer amb un vermut i dinar electrònic i, el segon,
amb el concert de cloenda que va ser tot un èxit.

Els joves traslladen les seues
reivindicacions i propostes de millora

ALS REPRESENTANTS PÚBLICS DEL MONTSIA

Els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han acordat impulsar una
normativa pròpia que permeti que els familiars dels pacients ingressats a
l'UCI hi puguin accedir en tot moment. Es tracta d'una mesura que des dels
anys 90 ja s'aplica als Estats Units però que a Catalunya va començar primer
amb les unitats de crítics de nounats i pediàtriques i des de l'any passat a les
unitats d'adults de l'ICS. Segons el coordinador del Programa d'expertesa
assistencial de l'ICS (PADEICS) de medicina intensiva i cap del Servei de
Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Rafael Máñez, "hi
ha una evidència que si la persona ingressada a la UCI es manté desperta
més temps la seva recuperació és més ràpida”. En aquesta línia, si està cons-
cient, també s'ha demostrat que ajuda molt en la recuperació tenir una per-
sona de referència al costat. 

Els familiars dels pacients ingressats a l'UCI
podran accedir-hi sense restricció d'horaris

ELS PROFESSIONALS CONSIDEREN QUE ÉS ACONSELLABLE

El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha
desplegat el Servei
d'Atenció Diürna,
adreçada a l'atenció
de 80 infants i ado-
lescents de 3 a 16
anys en diferents
nivells de situació
de risc. Aquest nou
servei s'estructura
en quatre equips, integrats cadascun per una educadora i una
integradora social que atenen 20 menors. N'hi ha un a
Deltebre, un altre a Roquetes, un tercer cobreix l'Ametlla, el
Perelló i l'Ampolla, i un quart agrupa els municipis de Camarles,
l'Aldea, Aldover, Xerta, Benifallet, Alfara, Tivenys, Benifallet i
Paüls. El Consell assumeix l'obligació de garantir als 80 menors
dos àpats diaris (esmorzar i dinar). 

El Consell Comarcal del Baix Ebre
desplega el Servei d’Atenció Diürna 

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

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

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

Salou, juny de 2018

ANUNCI
COSTA DAURADA

Estació Nàutica

Demà dissabte, nova mobilització “per denunciar la repressió política i judicial
que pateixen l’independentisme i la societat catalana”. L’ANC ha manifestat
que “tal com va dir Elisenda Paluzie, durant la presentació de la Diada de
l’Onze de Setembre, abans d’aquesta data, haurem de tornar a sortir diverses
vegades per denunciar l’assetjament que l’Estat espanyol. La clau que obrirà
les cel·les als presos polítics i la porta al retorn dels exiliats és la República. No
podem caure al parany de creure que l’acostament de presos és un gest polí-
tic. Tenim 9 persones de pau tancades injustament a la presó. Malgrat que
alguns estiguin en centres penitenciaris de Catalunya, estan privats de llibertat
sense haver comès cap delicte. I tenim exiliats que no poden tornar perquè la
(in)justícia espanyola no els garanteix cap dret, ni tan sols a un judici just”. La
cita serà al carrer de Tarragona (cruïlla amb el carrer de la Diputació, a
Barcelona). El lema serà “Ni presó ni exili, us volem a casa”. Com en altres
ocasions, les Terres de l’Ebre hi seran presents a Barcelona. 

14 de juliol, manifestació a Barcelona: 
“Ni presó ni exili, us volem a casa” 

La Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Deltebre després d'haver-lo enxampat reco-
llint exemplars de cargol poma del canal de reg de la localitat. L'home, que desco-
neixia la perillositat d'aquesta espècie invasora, ha estat denunciat per una infracció
administrativa recollida en el Reial decret sobre conservació i protecció d'hàbitats
naturals i la fauna i flora silvestre per haver recollit una espècie exòtica invasora
sense autorització. L'administració va considerar que aquesta espècie podria cons-
tituir una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, principalment al Parc
Natural del Delta de l’Ebre, i va establir diversos operatius per tal de controlar la
plaga. Després de tenir coneixement que aquests mol·luscs són utilitzats com a
esquer per part d'un gran nombre de pescadors recreatius, en un operatiu els
agents van sorprendre aquest veí de Deltebre recollint exemplars d'aquesta espècie,
que els introduïa en un envàs de plàstic per usar-los posteriorment com a esquer de
pesca. En el moment de ser sorprès l'home va intentar desfer-se d'ells llançant-los
al canal de reg.

La Guàrdia Civil denuncia un veí de Deltebre
després d'enxampar-lo recollint cargols poma 

El moviment veïnal per la
gratuïtat de l'AP-7 ha
celebrat el seu tall de
carretera número 200, en
el punt exacte on un
camió amb sobrecàrrega
de propilè va explotar fa
40 anys i va engolir la
vida de 215 persones, la
majoria campistes dels
Alfacs. Un centenar de
persones assegudes al
mig de l'antiga nacional,
han commemorat la
feina, la solidaritat i la
superació col·lectiva que
van demostrar, fa 40
anys, bombers, sanitaris,
periodistes, i responsa-
bles polítics, entre d'al-
tres, en la tragèdia dels
Alfacs, i que ha calgut
mantenir dempeus pel
degoteig de centenars de
víctimes de trànsit que se
segueix cobrant aquest
tram de l'N-340. "En
aquest territori només
ens posen adversitats i
seguim tirant endavant",

ha destacat Llorenç
Navarro, portaveu. El tall
200 ha estat el menys rei-
vindicatiu dels duts a
terme en gairebé 3 anys
però el moviment ja
adverteix que de seguida
tornaran a la càrrega amb
al·legacions contra les
rotondes del govern
espanyol, que esmicolen
la nacional, i amb un nou
tall, el 201, la setmana
vinent, a l'Ametlla de
Mar. Al llarg dels 45
minuts que ha durat l'ac-
te, els veïns han volgut
reconèixer a totes les
administracions i col·lec-
tius, també persones
"anònimes", que es van
veure trobar i van partici-
par en les tasques poste-
riors al que consideren
"el pitjor accident". Però,
sobretot, "a tots els que
no estan". Aquest dilluns
al matí, de fet, una dele-
gació del moviment s'ha
desplaçat al cementiri de

Tortosa per homenatjar
les tres víctimes que
encara no han estat
reclamades. "Continuem
lluitant perquè no hagin
accidents com aquest,
aquí ni a cap lloc", ha
argumentat Navarro, qui
també ha volgut remar-
car la perseverança, la
"constància" del movi-

ment. "Les paraules que
el món polític diu: ja es
cansaran, amb nosaltres
no ho aconseguiran".
Va ser un acte emotiu,
amb el rerefons del
reclam d’unes millores
eternament sol.licitades.
És temps de mirar avant,
lluitant perquè res igual
torni a passar.

En motiu dels 40 anys de la  tragèdia del càmping Els
Alfacs, l’Ajuntament de la Ràpita i d’Alcanar volen
tenir un especial rècord per a les 215 víctimes mortals,
les 70 ferides de gravetat i totes les seues famílies, que
van patir les infaustes conseqüències d’aquell accident
del camió carregat de propilè, que transitava per la
l’N-340 el fatídic 11 de juliol de 1978. Alhora, tots dos
Ajuntaments agraeixen als serveis d’emergències,
mèdics i forenses les ingents tasques efectuades, així
com als supervivents i a tota la ciutadania, en general,
tant de La Ràpita i d’Alcanar, com dels pobles veïns
d’Amposta, Tortosa i Vinaròs, que es bolquessin ofe-
rint tot el suport i l’ajuda que estava a les seues mans
per facilitar les feines de rescat i d’acolliment a les
famílies. En aquest sentit, els Ajuntaments de la Ràpita
i d’Alcanar també volen agrair a la família Gianni-
Masià l’esforç, la vitalitat, la força, la tenacitat i l’em-
penta que han demostrat durant aquests quaranta
anys per no defallir, malgrat les doloroses conseqüèn-
cies d’aquella nefasta tragèdia, i per recompondre,
refer i renovar el Càmping Els Alfacs. L’Ajuntament de
la Ràpita i d’Alcanar lamenten que s’hagi de comme-
morar aquesta efemèride, perquè consideren que la
tragèdia s’hauria pogut evitar si les reclamacions de la
ciutadania haguessin estat escoltades i l’Estat espanyol
hagués desviat l’N-340 de l’interior de La Ràpita i
d’Alcanar amb anterioritat. Malauradament, aquest
11 de juliol de 2018, l’N-340 continua amb proble-
mes, de manteniment de la via i de saturació per l’e-
levat volum de trànsit. Per això, l’Ajuntament de la
Ràpita i d’Alcanar reclamen a l’Estat espanyol que
implementi d’una vegada per totes solucions al pro-
blema viari de l’N-340 al tram ebrenc, que perjudica
greument la ciutadania rapitenca, canareva i ebrenca.

Per recordar la tragèdia dels Alfacs

Declaració institucional dels
Ajuntaments de la Ràpita i d’Alcanar

El moviment veïnal per l'AP-7 gratuïta rebaixa
el to revindicatiu en el tall 200 

Acte de dimecres, a la rotonda situada davant el càmping Els Alfacs.

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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EN UN MINUT

*EL PSC A TORTOSA ha
informat que el Regidor
Socialista, Enric Roig, s’ha
interessat a la Comissió de
Territori per les demandes
dels ciutadans i ciutada-
nes respecte a la situació
actual del parc d’habitat-
ge. El regidor socialista ha
fet aquesta demanda en
relació a una sol.licitud
d’informació per part de
la PAH i que encara no ha
rebut resposta. 
D’altra banda, el PSC ha
comunicat que La Busca
se suma per setè any con-
secutiu a la Festa del
Renaixement de Tortosa
amb l’objectiu de “contri-
buir a millorar-ne el rigor
històric”. Roig denuncia
novament “l’immobilisme
del govern en tenir el
barri del Castell abando-
nat i amagat” i reclama
intervencions perma-
nents.

*MOVEM TORTOSA
reclama “un reglament
transparent per a les sub-
vencions a les entitats
esportives pels Word
Sport Games”.
El primer grup de l’oposi-
ció planteja aquesta peti-
ció i altres qüestions en la
comissió específica en
relació als jocs esportius
de l’any vinent “on el
govern afirma que aquest
estiu no es durà a terme la
prova pilot que havien
anunciat com a pas previ
als jocs del 2019”.

*AVUI DIVENDRES a les
20 h s'inaugura l'exposi-
ció 'Els funerals del rei',
produïda per l'Arxiu
Comarcal del Baix Ebre
amb la col·laboració de
l'Ajuntament. 

Més Tortosa

L'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha assegu-
rat que "donaran compli-
ment" a la nova llei integral
de memòria històrica que
impulsarà el Parlament, si
deixa d'emparar vestigis
franquistes catalogats o pro-
tegits, com és el cas del
monòlit de l'Ebre a Tortosa, a
través del POUM. "Ara es
veu que la raó la tenia
l'Ajuntament i vol dir que la
normativa existent permetia
fer la consulta. Si canvia li
donarem compliment i hau-
rem de portar-ho a terme,
agradi o no", ha assegurat
Roigé. L'alcaldessa ha
defensat que el consistori
"sempre ha complert la nor-
mativa vigent", tant la llei de
memòria històrica així com
amb l'elaboració d'un inven-
tari de vestigis franquistes a
la ciutat que els ha exigit el
jutjat contenciós de
Tarragona, responent a la
demanda de l'advocat
madrileny Eduardo Ranz.

Les banderoles renai-
xentistes ja onegen als
fanals i balcons de
Tortosa. Queda una
setmana perquè la
ciutat s'immergeixi de
nou en l'enyorada
esplendor del segle
XVI, quan en ple
Renaixement, la ciutat
bullia i es convertia en
un dels principals cen-
tres culturals i artístics
del país. Tot el llegat
d'aquella etapa reviu
des de fa 23 estius en
una de les festes de
recreació històrica més
consolidada de Catalunya. Enguany, s'arribaran a
concentrar en una jornada més d'un centenar d'ac-
tes i els carrers també seran escenari d'una quinze-
na d'espectacles gratuïts on enguany per primera
vegada es comptarà amb una companyia mexica-
na, els Chronos Cantus. "Donem un salt en la
internacionalització de la Festa que ara serà també
coneguda a Mèxic", ha destacat el regidor
Domingo Tomàs. Des de l'àmbit privat també s'han
impulsat visites guiades, exposicions o tallers. Per
primer cop una dona, l'alcaldessa Meritxell Roigé,
serà Procuradora en Cap de la Festa del
Renaixement, i el pregó anirà a càrrec de la conse-
llera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

‘Si obliga a retirar el monument franquista de l'Ebre’

La Festa del Renaixement impulsa
la seva internacionalitzacióTortosa complirà la nova llei de

Memòria Històrica del Parlament 23ena. edició, del 19 al 22 de juliol

L'alcaldessa de Tortosa informa que l'Ajuntament sempre ha respectat la
normativa vigent sobre Memòria Històrica

Meritxell Roigé recorda que el consistori no és propietari de monument a la Batalla de l'Ebre

Davant l'anunci fet per la consellera de Justícia, Ester Capella, sobre la intenció del Govern d'impulsar una nova Llei de Memòria Històrica,
l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha recordat que l'Ajuntament sempre ha complert amb la normativa vigent sobre Memòria Històrica
i que preveia que es podien conservar o reinterpretar aquells monuments o vestigis sempre i quan estessin protegits. El monument a la Batalla
de l'Ebre està inventariat al POUM, aprovat per anteriors governs “del qual no hi formaven part cap dels grups polítics que integren l'actual
govern municipal, com a Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català (BIPCC)”. Roigé ha recordat que pràcticament totes les forces polítiques,
20 dels 21 regidors de l'Ajuntament, van acordar fer una consulta on la majoria dels tortosins i tortosines que hi van participar van optar per
l'opció d'impulsar la conservació i reinterpretació del monument. "Hem complert sempre amb la normativa vigent, ara esperarem a conèixer
el text de la nova normativa. Com a alcaldessa el que he volgut sempre és donar compliment al que la ciutadania va decidir però, evident-
ment, si hi ha una normativa del Parlament de Catalunya que no ens empara com ens emparava fins ara li donarem compliment", ha asse-
gurat. L'alcaldessa ha recordat que, precisament, el fet que ara es decideixi canviar la normativa sobre Memòria Històrica avala la consulta
feta per l'Ajuntament de Tortosa.

En el marc del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que de la mà de l'Obra Social 'la Caixa', s'ha
implantat a Tortosa des de l'any 2010, una de les potes més important d'aquest procés és la vessant socioedu-
cativa on s'emmarca el pla educatiu d'entorn 6/16. Aquest dimarts s'ha presentat en roda de premsa la memòria
d'activitats de l'any 2017 amb l'alcaldessa Meritxell Roigé, i les regidores de Serveis Socials i Ensenyament, Maria
Jesús Viña i Ana Algueró respectivament, així com el cap de l'àrea de Serveis a les Persones, Ernest Valls, i repre-
sentants de les nombroses entitats i institucions que fan possible l'execució del programa.Com ha destacat l'al-
caldessa Meritxell Roigé, la ciutat ha consolidat en els darrers anys un model transversal de suport a infants i
adolescents, i a les seves famílies, basat en la implicació d'entitats i institucions i, sobretot, en un nombre molt
important de voluntaris i voluntàries. "Aquest treball col·laboratiu públic-privat ens permet tenir un model d'èxit
i referent al país i fora d'aquest, amb l'objectiu d'integrar i donar oportunitats a tots els xiquets i xiquetes i les
seves famílies", ha explicat l'alcaldessa. Gràcies a aquest programa desenes de joves disposen de menjador i
campus a l'estiu, s'intervé per evitar casos de fracàs escolar i es treballa amb les famílies per millorar les seves
habilitats en l'educació dels seus fills. 

Model transversal de suport socioeducatiu 
a infants i les seves famílies

Àngels Chacón farà el pregó 

de la Festa.
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Des d’ahir i fins dilluns,
a l’Ampolla celebra les
Festes de la Verge del
Carme. Demà dissabte,
14 de juliol, a les 19
hores a la zona de via-
nants de la plaça
Catalunya, hi haurà ani-
mació amb Miquel
Rullo, un taller familiar
de reciclatge creatiu, i a
les 20 hores un altre,
Submergeix-te a
l’Ampolla, sobre espè-
cies marines, aquest
darrer a càrrec de
Plàncton Divulgació.
Diumenge, 15 de juliol,
a les 17 h tindrà lloc
l’activitat Visitem la
costa de l'Ampolla i la
Badia del Fangar amb
vaixell. Les activitats
s'emmarquen en la
campanya Viu
l'Ampolla en família
2018. Dilluns, 16 de
juliol, al port pesquer, se
celebrarà la processó
pel mar en honor a la
Verge del Carme, un
cop les barques hagin
tornat a port hi haurà
un castell de focs.

Festes del Carme
a l’Ampolla

El conseller d’Afers Socials, Treball i
Famílies, Chakir El Homrani, ha inau-
gurat, el Club Social de les Terres de
l’Ebre, un servei gestionat per l’Asso-
ciació de Familiars de Malalts Mentals
de les Terres de l’Ebre, i ubicat a Am-
posta. 
L’acte, que també ha comptat amb

la presència de l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs; la directora dels serveis
territorials del departament, Rosanna

Fatisini, la presidenta del Consell Co-
marcal del Montsià, Carme Navarro; el
president de l’entitat, Francisco Mayo,
i altres representants institucionals i de
l’entitat, ha servit per visibilitzar la po-
sada en funcionament d’un servei alta-
ment reivindicat pel territori. 
De fet, es tracta de serveis que arreu

del país estan instal·lats a cada comar-
ca i a les Terres de l’Ebre aquest és el
primer.

Inauguració del Club Social 
de les Terres de l’Ebre

Gestionat per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals

Subvenció europea de
més de 115.000 euros

Amposta. Per a la recuperació de la façana fluvial

El projecte de
recuperació de la
Façana Fluvial
d’Amposta, entre
el Poador i el
segon fossat del
Castell ha rebut
una subvenció de
més de 115.000
euros dels Ajuts
GALP (Grup
d’Acció Local de
Pesca) del Fons
Europeu Marítim i
de la Pesca 2018.
Si bé el cost total
de la inversió per la qual se sol·licita l’ajut és de
160.000 euros (més 10.000 euros de direcció d’obra),
són subvencionables 144.000 euros d’aquests, dels
quals els Ajuts del GALP n’aportaran un 80%, és a
dir, 115.337,11 euros. L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, s’ha mostrat "molt satisfet" amb aquesta
notícia i ha recordat que "és una prioritat de l’equip
de govern sol·licitar tots els ajuts i subvencions possi-
bles perquè arribin recursos d’altres administracions a
Amposta per poder tirar endavant projectes a la ciu-
tat, com el de la façana fluvial, sense necessitat de
generar més endeutament". La notícia d’aquesta
subvenció arriba només uns dies després que s’hagi
adjudicat l’execució d’aquesta obra a l’empresa
ampostina Adolfo Constructors. La previsió és
començar-la al setembre i té un termini d’execució de
quatre mesos.

El conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, en la inauguració del Club Social de les Terres de l'Ebre a Amposta.

ACN
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*EL PLE DE DELTEBRE
va aprovar el projecte
d’ampliació del Port de
la localitat després de 16
mesos de treball del
projecte per part de
Ports de la Generalitat.
Així, el port s’ampliarà
en 27.800m2 arribant
així a la xifra de
63.000m2 destinats a
l’amarratge. En concret
s’incrementaran en 20
els amarratges de les
embarcacions pesqueres
i en 175 els amarratges
de les embarcacions
nàutiques i esportives.
El ple de dimarts també
va servir per donar
compte de la renúncia al
càrrec de regidor de
Gervasi Aspa, qui va ser
alcalde del municipi
entre l’any 2007 i 2013.

*LA PRESIDENTA DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE, Sandra
Zaragoza, ha inaugurat
aquest dilluns el segon
dels dos cursos de moni-
tors i monitores de lleu-
re. L’acte ha tingut lloc a
la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà,
on s’impartirà aquesta
formació fins el 23 de
juliol. D’altra banda, la
setmana passada va
començar a l’Escola de
l’Esplai de Tortosa el pri-
mer del dos cursos de
monitors i monitores.
S’impartirà fins el 16 de
juliol.

Més notícies

Després de més d’un any de
treball de camp, carrer per
carrer, comprovant les neces-
sitats del municipi, el POUM
de Deltebre ja és més a prop
d’esdevenir una realitat una
vegada el plenari ha aprovat,
amb el suport dels grups del
PDeCAT, CE – Socialistes per
Deltebre, ERC i PP, i l’absten-
ció de la CUP, la seva aprova-
ció inicial. Segons la nota de
l’Ajuntament, el Planejament
Urbanístic aprovat manté la
identitat del municipi amb el
model de casa i jardí, però
vol posar èmfasi en totes
aquelles particularitats que
ajuden a solucionar els pro-
blemes urbanístics de la ciutadania. De fet, l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha explicat que “la majoria de visites que atenc fan referència
a problemes urbanístics que, amb les normes actuals, són impossibles
de solucionar ja que no donen resposta a les necessitats actuals de
les famílies del municipi”. Així, per tant, parlem d’un POUM enfocat
des del microurbanisme amb un treball de camp que permet afrontar
els reptes propis del dia a dia de la ciutadania. El POUM, però, també
s’enfoca en altres aspectes necessaris per al desenvolupament social
i econòmic de Deltebre posant en valor la condició de capitalitat del
Delta de l’Ebre, així com també vol dotar el municipi d’una àmplia
xarxa d’espais verds i d’equipaments públics per tal de crear punts de
trobada entre la ciutadania. A partir de la setmana vinent es realitza-
ran presentacions obertes a tota la ciutadania per zones, i també s’o-
brirà un punt d’atenció ciutadana a l’espai Eliseo Vives de la
Biblioteca  on els veïns i veïnes podran consultar el POUM.

Deltebre aprova el POUM: 
‘manté la identitat del municipi’
Amb els vots del PDeCAT, Compromís d’Esquerres, ERC i PP

Sensacions contraposades entre els pescadors del golf de
Sant Jordi, dues setmanes després de la tornada a la mar. Els
dos mesos d’aturada per generar els caladors han donat els
seus fruits, i algunes espècies que havien gairebé desaparegut
s’han recuperat i presenten una bona salut, com és el cas del
lluç que ofereix una bona mida comercial.
Però aquesta bones notícies a la mar no han seguit a la llotja,

on els preus de compra del peix és molt baix. Tot i que la flota
de la Ràpita ha començat ara la seva veda, els ports de Castelló
no ho faran fins l’agost. Això comporta descens dels preus. El
patró major de la Confraria de Pescadors, Miquel Brull, confia
recuperar els preus i que es mantinguin de cara l’hivern.  Amb
tot, la Confraria de Pescadors segueix treballant per donar un
valor afegit al peix de l’Ametlla de Mar i millorar l’accés a la
compra. Un exemple que s’està implantant és un sistema de
compra telemàtica a través d’una entitat bancària, que entrarà
en funcionament en breu.

La flota de l’Ametlla de Mar va tornar a l’activitat   

Més captures però preus baixos en
l’arrencada de l’arrossegament

Dissabte es va viure un entranyable acte al Muntell de les Verges de
Deltebre, al tram final de la desembocadura, amb la col·locació
d'una nova columna amb la imatge de la Mare de Déu de la Cinta
com estava en la seva inauguració al 1969. La històrica restitució,
reivindicada per la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta,
s'ha pogut fer realitat gràcies a les gestions dels alcaldes de Deltebre
i Tortosa, Lluís Soler i Meritxell Roigé. Mossèn Joan Guerola, rector
de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de La Cava-Deltebre fou
l'encarregat de beneir la columna amb la imatge, i membres de la
Societat Musical l'Espiga d'Or de Deltebre d'interpretar l'Himne de
la Cinta. El confrare Joan Otero va recopilar una història que es
remunta al 1969 quan es van col·locar i beneir en aquell indret les
imatges de la Virgen de Montes-Claros, del Pilar i de la Cinta, patro-
nes de Reinosa, Saragossa i Tortosa.

A Deltebre, al tram final de la desembocadura

La Mare de Déu de la Cinta torna a estar
al Muntell de les Verges

El treball 'L'aigua és
vida' de Gaiané
Ibrahim Camps, estu-
diant de l'Institut de
Deltebre, ha obtingut
el premi Pare
Romanyà, circumscrit
a l'àmbit científic, dins
dels XIII Premis
Recerca del Baix Ebre,
que convoca anual-
ment el Consell
Comarcal. Els finalistes
d’aquest guardó han
estat Joan Sentenac,
de l'INS Deltebre, amb
'El rastre sobre la
sorra', i Maria Bel Salvadó, de l'INS Joaquín Bau, amb un estudi sobre l'arbrat de Tortosa.
L’estudiant Marina Colomé, de l'Institut Cristòfol Despuig, ha guanyat el premi Federico
Pastor, àmbit humanístic, social i artístic, amb el treball 'La cursa del llop (1993-2015). Els fina-
listes han estat Deividas Ramonas, de l'INS Blanca d'Anjou del Perelló, amb l'estudi
'Combatents per la llibertat', i Paula Alcalà, de l'INS Deltebre, amb 'Ells també tenen drets'. El
premi dedicat al científic tortosí Innocent Paulí, millor treball d'investigació en l'àmbit tecnolò-
gic, ha estat per Maria González Fabra, de l'INS Deltebre, amb 'Construint silenci: disseny
construcció i avaluació d'una cabina insonoritzada'. Maria Miralles, de l'INS Cristòfol Despuig,
ha estat finalista amb  'Tecnològicament biològic'. 

Guanyadors dels Premis 
Recerca del Baix Ebre

Els organitza anualment el Consell Comarcal 
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*ELS MOSSOS inter-
venen 30 plantes de
marihuana a Santa
Bàrbara. 
Dilluns, els agents van
realitzar una operació
contra el tràfic de dro-
gues a una casa al
carrer Indústria,
enfront de l'edifici que
a Santa Bàrbara es
coneixen com a pisos
de La Caixa. Segons ha
informat La Plana
Ràdio, fins ara, no hi
ha hagut detencions.
Els Mossos han obert
una investigació.

*LA PALLASSA PEPA
PLANA I EL CANTANT
OCCITÀ PASCAL CAU-
MONT seran dos dels
professors que imparti-
ran tallers i cursos de la
setena edició del
Jotacampus, que tindrà
lloc entre els pròxims
24 i 28 de juliol al
Poble Nou del Delta.

Més 
notícies

La Ràpita va inaugurar dissabte la nova pista annexa al pavelló po-
liesportiu municipal, ubicada al carrer Dr. Torné. Les noves instal·la-
cions, amb un cost final de 604.500 euros, pal·lien la mancança en
equipaments sobretot a l’hora d’atendre les necessitats d’entrena-
ment, però també per acollir competicions, que feia anys plantejaven
les moltes entitats, associacions i clubs esportius que hi ha actius a la
població.
L’alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, va destacar durant l’acte d’i-

nauguració que “la nova pista esportiva es posa ja a disposició de les
entitats esportives del poble per atendre les seues reivindicacions i su-
plir una mancança notable que sobretot dificultava els entrenaments
i que també permetrà oferir un millor servei pel que fa a les competi-
cions”.

CENFIM, el clúster de l’equipament de la llar i el contract de La
Sénia (www.cenfim.org), va organitzar una Jornada sobre Reptes
i Oportunitats de l'Economia Circular al sector Hàbitat a ACCIÓ
Barcelona. L'esdeveniment va comptar amb la participació de
més de 50 assistents, procedents d'empreses fabricants de pro-
ducte hàbitat i d'altres entitats de la cadena de valor hàbitat: dis-
senyadors, empreses de consultoria, universitat i administració. 
El clúster del moble i centre d'innovació en hàbitat, té com a mis-
sió contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses en
la cadena de valor de l'hàbitat. És una entitat sense ànim de lucre,
participada per les associacions empresarials del sector moble i
entitats públiques. CENFIM compta amb 122 empreses associa-
des dels sectors de l'hàbitat: mobiliari, fusteria, paviments, bany,
il·luminació i tèxtil i contribueix a la competitivitat de les empreses
per millorar les seves capacitats d'innovació i comercialització.

Nova pista annexa al 
pavelló poliesportiu

CENFIM planteja els reptes i
oportunitats de l’Economia Circular

A la Ràpita
Al sector Hàbitat

Detingut el responsable d'una deixalleria de 
Santa Bàrbara per comprar objectes robats

Els Mossos van detenir el 5 de juliol el responsable d'una deixalleria de la comarca del
Montsià, un home de 59 anys i veí de Corbera, com a suposat autor d'un delicte de
receptació –compra d'objectes robats-. L'establiment, segons ha pogut saber l'ACN, està
situat a les afores de S. Bàrbara. Des del passat mes de març, tant els Mossos com la poli-
cia local d'Amposta van rebre diverses denúncies per robatoris i objectes, principalment,
fets de ferro. Inicialment, es tractava de materials d'obra o puntals d'acers inoxidable.
Alguns dels propietaris van localitzar els objectes que els havien sostret a la deixalleria. Els
Mossos, fins i tot, van practicar diverses detencions dels suposats autors. Lluny, però, de
disminuir aquestes pràctiques, els investigadors van constatar que dels últims cinc casos
denunciats tot el material va acabar apareixent en la mateixa deixalleria. Allí s'hauria
venut una carreta de ferro i un cadafal per muntar la plaça de bous de les festes majors
d'Amposta –fets pels quals els Mossos van detenir dos persones-. També un remolc valo-
rat en 7.000 euros sostret a S. Bàrbara –que també va acabar amb dos detinguts-.

Proclamació de la Reina de Festes, Pubilla
infantil i dames i pubilles, a la Ràpita

Demà dissabte, a par-
tir de les 22.30 h, a
l'amfiteatre del parc
de Garbí de la Ràpita,
acte de proclamació
de la Reina de Festes,
Pubilla Infantil i llurs
dames i pubilles. En
finalitzar, ball popular
a la plaça 1 d’octu-
bre, amb l’orquestra
Scream.

Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, en la inauguració de dissabte.

Ulldecona celebra el 20è aniversari com a
Patrimoni Mundial del Conjunt Rupestre

Abrics de l’Ermita

Enguany es compleixen 20 anys de la declaració de l’art rupestre llevantí com a
Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. A Ulldecona els actes de commemora-
ció comencen aquest mateix cap de setmana a l’Ermita de la Pietat amb l’estrena,
per part de la Banda de Música, de l’obra guanyadora del concurs de composició
“La Banda (Sonora) del Nostre Paisatge”, centrat en aquesta segona edició amb les
pintures rupestres. L’obra guanyadora, anunciada ja fa unes setmanes, és del com-
positor ampostí Tomàs Simón i es presenta sota el nom de “6.000 aC – La Llegenda
més antiga de Catalunya”. A través de la música, l’autor descriu algunes de les pin-
tures més representatives del Conjunt Rupestre i fa una descripció paisatgística,
posant banda sonora a la visita que ell mateix va realitzar a aquest indret. L’estrena,
que s’emmarcadins el cicle Patrimònium 2018, es farà demà dissabte, a les 22’30 h
a la mateixa Ermita i l’obra anirà acompanyada de projeccions d’Art Rupestre.

El sector de l'olivera del Baix Ebre i el Montsià
amenaça d'entrar en situació de sequera greu

El sector de l'olivera del Baix Ebre i el Montsià, principals zones de producció de
Catalunya, tornarà a registrar pèrdues, per tercera campanya consecutiva, davant les
escasses pluges que s'han registrat enguany en aquestes dues comarques, a diferèn-
cia de la resta del país. El sector de l'olivera al sud de Terres de l'Ebre amenaça de
caure en "una situació de sequera greu" i ja es preveuen pèrdues d'entre el 30 i el
70%, depenent de la zona. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, per les particularitats
del cultiu i per l'acumulació de precipitacions més quantioses, el cultiu està resistint
millor. Davant d'aquesta situació, que es ve repetint en alguns casos des de fa cinc
anys, el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha demanat que s'ampliïn els ajuts. Els
darrers anys s'han limitat a reduccions en els mòduls de l'olivera de l'IRPF i ara recla-
men ajuts d'estat europeus, sobretot per amortitzar préstecs, reduccions de l'IBI rús-
tic, i una reducció de fins al 50% de la quota d'autònoms dels pagesos afectats,
entre d'altres.
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*QUATRE IMATGES
DE SANT CRISTÒFOL
seran les que presidi-
ran enguany la tradi-
cional benedicció dels
vehicles, que tindrà
lloc aquest cap de set-
mana. Tal com informa
Ràdio Ràpita, una
celebració especial en
motiu del 25è aniver-
sari de l’Associació
d’Amics de Sant
Cristòfol, que organit-
za els actes comme-
moratius de la festivi-
tat.

*LA GENERALITAT ha
confirmat la reproduc-
ció per primer cop a
Catalunya de granota
toro, una espècie inva-
sora originària
d’Amèrica del Nord,
que es troba 'entre les
més nocives del món’.
Concretament, ha
aparegut darrerament
en llacunes del delta
de l’Ebre.

Més 
notícies

L’auditori Imagina de Barcelona va acollir la 21a Assemblea General
Ordinària de l’AMIC (Associació Mitjans Informació i Comunicació).
Més d’un centenar d’editors van assistir a la trobada anual per fer
balanç del darrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de
futur. A l’assemblea es va presentar el nombre d’associats, que ja regis-
tra 305 mitjans. I en facturació, s’ha doblat en quatre anys arribant al
milió i mig d‘euros el darrer any. Per al proper, el gran repte de l’asso-
ciació és la innovació, per això s'han posat en marxa diferents projectes
com la 2a edició del Premi de Recerca en Nous Models de Negoci i,
especialment, el Laboratori d’Innovació amb la participació d’experts
de primer nivell que oferiran propostes reals per a la millora dels mit-
jans de proximitat, un sector que necessita diversificar els canals d’in-
formació i les fonts d’ingressos, i assessoraran respecte els projectes
que desenvolupa actualment l’associació en l’Àrea d’Innovació. 

El Festival Internacional de Cinema i Paisatge mónFILMAT ha
clos aquest diumenge amb la voluntat de consolidar l’actual for-
mat, però sense tancar-se a futures innovacions. El certamen vol
incorporar més espais, ampliar contactes de cara l’any vinent i
seguir apostant per la presència de creadors. La tercera edició ha
comptat amb 11 llargmetratges, dos migmetratges i 27 curts
que s’han projectat durant els sis dies de festival. Segons el codi-
rector del certamen, Xavier Miró, la pel·lícula inaugural
'Formentera Lady', del director Pau Durà, i les projeccions 'Con
el viento', de Meritxell Colell, i 'Penèlope', d’Eva Vila, “van con-
nectar molt bé amb el públic”. Precisament, l’organització afir-
ma que han superat el nombre d’espectadors respecte a l’any
passat i el xifren en un miler de persones. Entre les novetats,
s'ha recuperat l'espai del Casino i s'han organitzat activitats
paral·leles per fomentar el debat posterior. Així, des de l'organit-
zació, impulsada per Lo Pati – Centre d'Art Terres de l'Ebre, han
apostat per la part més social acompanyant les projeccions amb
tastos de vins, de cerveses i amb foodtrucks. "No volem que
vinguin a veure la pel·lícula de forma passiva, sinó que s'impli-
quin". Poder compartir els dubtes i les inquietuds del públic amb
els creadors és un al·licient que "ha funcionat molt bé i ha
omplert les sales”. El festival també reivindica els creadors del
territori com Marta Viña, Sofia Cabanes i Manel Raga. 
No obstant, Miró també ha apuntat que "malauradament al
territori tenim poca producció audiovisual i poca cultural de fes-
tival. Per aquesta raó, una de les tasques del certamen és pro-
jectar pel·lícules que no es podrien veure enlloc més, si no és
aquí". Per això, diu que intenten crear cultura audiovisual. Amb
tot, no saben que passarà a partir d'ara, ja que les projeccions
d'aquesta edició són les darreres que varen rebre subvencions
de la Generalitat. 

L’AMIC ha celebrat 
la seva 21a assemblea 

El festival mónFILMAT 
vol consolidar l’actual model

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

I ampliar espais a Amposta de cara la propera edició

Segon tractament contra els mosquits dels
arrossars pròxims als nuclis urbans del Delta

Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate)
efectuaran, el pròxim dilluns 16 de juliol, un segon tractament contra les larves
dels mosquits que proliferen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanit-
zats del Delta el pròxim dilluns. 
Es tracta de la segona de les tres actuacions en aquest entorn programades per
aquesta campanya 2018. 
La primera va tenir lloc a finals del passat mes de juny i l'última s'efectuarà abans
de mitjans agost. El tractament, com ja és habitual, s'iniciarà als camps pròxims als
nuclis de població de l'hemidelta esquerre de l'Ebre –l'Ampolla, Camarles, l'Aldea,
Deltebre i Riumar- per passar posteriorment al dret –Amposta, Eucaliptus, Poble
Nou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i Sant Carles de la Ràpita-, abastant una
superfície total de 2.100 hectàrees d'arrossars tractats. En funció del clima, el
segon tractament pot variar i es pot arribar a prolongar durant tota la setmana.

El Consorci d'Aigües instal·la 
onze carregadors per a vehicles elèctrics

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha instal·lat 11 carregadors per a vehi-
cles elèctrics a les seves instal·lacions. Concretament, els equipaments s'han ubi-
cat a les instal·lacions centrals vora l'autovia T-11, a Tarragona, així com també a
l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de l'Ampolla i al punt de captació de
Camp-redó. En els dos primers, es disposa d'un carregador ràpid que permet
recuperar l'autonomia dels vehicles en menys de mitja hora. El Pla Estratègic de
l'ens gestor del minitransvasament preveu l'electrificació de la seva flota de vehi-
cles: aquest 2018 s'incorporen sis vehicles elèctrics i, la resta, fins a 36, es reno-
varan fins a 2021, quan es preveu que la totalitat sigui amb motor elèctric tret
d'alguns casos que, per les seves prestacions, hagin de ser amb motor híbrid. El
desplegament dels carregadors es basa en un estudi que permet cobrir els des-
plaçaments habituals per tota l'àrea d'influència del CAT, a la província, i també
podran ser utilitzats pels visitants i personal que disposi de vehicle elèctric propi.

Es diuen "Grup de Ball Jota Planera" i el passat diumenge es van presentar amb un espec-
tacle de balls tradicionals. El grup, dirigit per Guillem Gaya, és fruit d'una sèrie de tallers
i altres esdeveniments puntuals que han acabat convertint-los en una entitat estable.
Encara que la formació ja fa alguns anys ve fent actuacions esporàdiques i en ocasions
puntuals, ara han decidit constituir-se formalment com una entitat estable, segons que
explicava a La Plana Ràdio el director del grup, Guillem Gaya, responsable, des de fa gai-
rebé 22 anys, d'ensenyar als joves del poble els balls tradicionals que es ballen per Sant
Antoni i a les Festes Majors. 
D’altra banda dir que dissabte passat ja va efectuar-se a Santa Bàrbara, organitzat pel CF
Santa Bàrbara, la festa Remember, al camp de futbol. Fou l’aperitiu d’unes festes majors que
comencen avui divendres, fins el 22 de juliol.

Santa Bàrbara oficialitza el seu grup 
de balls tradicionals
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*EL VILAR RURAL
D'ARNES va ser l’esce-
nari d’una jornada
sobre el cicloturisme,
amb la participació de
representants d’una
quarantena d’empreses
del sector turístic i d'as-
sociacions de ciclistes
de les comarques del
Baix Ebre, el
Matarranya i la Terra
Alta. La jornada porta-
va per títol “El ciclotu-
risme com a eina de
promoció dels produc-
tes locals d’un territo-
ri”.

*MÓRA LA NOVA ha
inaugurat un mural rei-
vindicatiu al hall del
Pavelló Firal 1
d’Octubre. El mural
“Caminem per poder
ser i volem ser per
caminar” representa
una multitud de gent
caminant per anar a
votar. Sobre el llindar
de la porta hi ha escrita
la paraula ‘democràcia’.

Més 
Notícies

L'equip tècnic del Mas de Burot i l'Ajuntament d'Horta han
organitzat les Jornades de Formació sobre el Mas de Burot,
que es faran el mes de juliol (els dies 16, 23 i 30) a Horta, amb
l'objectiu d'oferir els coneixements necessaris a les empreses
turístiques interessades a oferir visites guiades a l'equipament
i, en segon terme, a tècnics d'oficines de turismes, centres
d'estudis, entitats i professionals interessats a obtenir els
coneixements i difondre'ls.  El mas s'ubica al Parc Natural dels
Ports, i s'ha rehabilitat amb tècniques de l'arquitectura tradi-
cional. Un cop finalitzada l'obra, s'ha iniciat un procés d'im-
puls turístic per convertir-lo en un actiu únic i singular del
municipi i el territori a partir de la tardor. L'assistència de les
jornades acreditarà els membres de les empreses de guiatges
a incloure el Mas de Burot a la seva cartera d'actius.

Jornades de Formació sobre 
el Mas de Burot a Horta de Sant Joan

Miravet ha donat el tret de sortida aquest dissabte als actes de commemoració dels
80 anys de l’inici de la Batalla de l’Ebre. La recreació històrica ha escenificat l’atac
de les tropes republicanes per recuperar la població ocupada per part del bàndol
'nacional'. “És important recuperar la memòria històrica i malgrat que ho fem amb
armes i trets no volem enaltir la violència sinó donar-ho a conèixer al públic per tal
que no es produeixi mai més””, ha explicat el president de l’Associació Lo Riu, Alex
Sambró. Per la seva part, l’alcalde del municipi, Antoni Joan Borrell, ha emplaçat a
treballar per donar resposta als familiars que encara busquen els desapareguts de la
guerra enterrats en les fosses comunes. “No és fàcil però hem de treballar per evitar
la política de façana", ha assenyalat Borrell. Una setantena de soldats del bàndol
republicà i del nacional han reproduït la batalla transcorreguda a Miravet el juliol del
1938, en la qual l'exèrcit republicà va començar a travessar el riu per diferents
punts, entre Mequinensa i Amposta i va recuperar el municipi ocupat pel 7è Batalló
d'Arapiles des de l'abril. "Una guerra sempre hauria de ser recreada perquè llavors
no existiria", ha afirmat l'alcalde qui ha recordat que els 115 dies de batalla hi va
haver 120.000 baixes, cosa que va suposar un miler morts diàries.

Miravet commemora els 80 anys de
l'inici de la Batalla de l'Ebre

Amb la recreació de l'assalt dels republicans

Dissabte passat, la Penya Barcelonista de Gandesa va
celebrar el seu 25 aniversari amb la participació de 35
penyes d’arreu de Catalunya i amb representació de
la junta directiva del Barça. Una gran jornada, multi-
tudinària, en la que es van viure moments emotius
per la gent que va impulsar al seu dia la Penya gan-
desana i pels que han treballat perquè hagi arribat als
25 anys. Foto Carme Ordeix Rabasa.

25è aniversari de la Penya
Barcelonista de Gandesa  

Jornada multitudinària, dissabte passat

Móra d’Ebre va iniciar el 7 de juliol l’edició
2018 de la festa de recreació històrica de la
Móra Morisca, que rememora el passat
medieval de la població, moment en què con-
vivien a la vila veïns de tres cultures: cristians,
musulmans i jueus. L’acte inaugural va ser
presidit pel tinent d’alcalde de Móra d’Ebre,
Sixte Melchor, i per l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs. Tomàs, en representació de la Festa del Mercat a la Plaça de la capital del Montsià,
va ser l’encarregat de fer el pregó inaugural. L’alcalde ampostí, abillat amb el vestit de primera
autoritat municipal de la primeria del segle XX, va estar acompanyat d’una representació dels orga-
nitzadors de la festa de recreació històrica d’Amposta, tots vestits d’època. Tot i les altes tempera-
tures, la festa va gaudir d’un gran nombre de visitants.

Móra d’Ebre va celebrar una
nova edició de la Móra Morisca

acn
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Isabel Carrasco

Parlem amb Montserrat
Lerma, regidora de Cultura de
l'ajuntament d'Ascó.

Després de l'èxit de la
primera edició Ascó
enceta, el 20 i 21 de
juliol, la segona edició de
l'Ascó Jazz Festival.
Sí, ja el tenim aquí. Vam apos-
tar per una nova proposta, en
un format elegant, però dife-
rent i la veritat que va ser un
encert. Doncs les entrades
estaven exhaurides en pocs
dies i feia goig veure tant el
casal municipal com la plaça
guarnida per l'ocasió. Així com
poder gaudir de música de pri-
mer nivell i un càtering de pri-
mera qualitat.

Aquest any tornarem a
gaudir de dos concerts
que tindran lloc al Casal
Municipal d'Ascó. Quines
seran les novetats d'en-
guany?
Aquest any les entrades tornen
a estar exhaurides! Per als que
s'han espavilat per aconseguir-
les les dues primeres setmanes
de la venda podran gaudir de
dos bandes totalment dife-
rents. De la mateixa manera
que la primera edició.
El divendres 20 de juliol, tin-
drem a la Sant Andreu Jazz
Band, dirigida per Joan
Chamorro. Considerada com la
banda de jazz més jove
d'Europa. Joan Chamorro és
un descobridor de talents i tots
junts gaudirem d'aquesta
banda tan jove.
El dissabte 21 de juliol, gaudi-
rem d'un format concert de la
Bandarra Street Orkestra.
Músics del Camp de Tarragona
que uneixen estils interactuant
amb el públic de manera que
ens ho passarem d'allò més bé.
L'espectacle està assegurat.

I després dels concerts
podrem anar als Espais
Gastronòmics a degustar
les tapes i "platillos" 
Si, com a la primera edició,
després dels concerts sortirem
a la plaça del casal, i podrem
degustar un sopar a peu dret
d'un bon càtering. Repetim el
mateix càtering de l'any passat
que són extraordinaris i de ben
segur tornarà a ser un èxit.

Parlem del preu del
paquet: concert i tapes
15€.

Ja l'any passat, vam aprovar
aquest preu públic. És un preu
popular, que vam pensar
assequible per totes les butxa-
ques. Però que realment és un
regal poder assistir a aquests
concerts per aquests preus.
Qualsevol aficionat al jazz,
sap que és cert.

Ambdós concerts
començaran a les 21h.
Quines visites turísti-
ques o que ens aconse-
lla per passar-hi el
dia?

Tot i que no és una de les
meves regidories, com asco-
nenca us recomanaria fer una
volta per Ascó. Gaudir dels
perxes que hem rehabilitat, la
plaça de Cal Cavaller, passe-
jar pel carrer de La Mola, la
nostra façana fluvial,
l'Església de Sant Joan
Baptista, el castell i com no
un passeig pel riu Ebre amb el
nostre llaüt, Lo Roget

Aquest any les entrades
s'han venut molt ràpi-
dament i ja estan

exhaurides, per tant, de
cara a l'any que ve ens
haurem d'espavilar, ja
que no es venen entra-
des el mateix dia del
concert.
Sí, les entrades es venen a
l'Oficina de Turisme del 25 de
juny al 13 de juliol, però ja
s'han esgotat perquè cal res-
pectar l'aforament.
Recomano que l'any que ve
les persones que hi vulguin
assistir no s'encantin massa
perquè val molt la pena.

Montserrat Lerma
REGIDORA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

ASCÓ JAZZ FESTIVAL: ENTRADES EXHAURIDES
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Excepte l’Ascó, els tres grans del futbol ebrenc han fet un
pas enrere. El Tortosa, equip clàssic de Tercera divisió va
baixar la 2002/2003. En èpoques de bonança, Amposta i
Rapitenca estaven també a la Tercera divisió, era la cam-
panya 2008/2009. Avui, un a 1a catalana i patint alguns
anys per mantenir-la i l'Amposta a segona. En la tempo-
rada 2011/12, dels 8 equips ebrencs que militaven en la
Segona catalana, només queda un: el Gandesa. La  resta
han baixat a Tercera: Jesús i Maria, Alcanar, R-Bítem,
Roquetenc, la Cava, J Catalònia i Olimpic. Altres van aga-
far el relleu: Camarles, Ulldecona, la Sénia, Móra Nova i
l’Ampolla. L’aventura d'estar a 1a Catalana, per ser una
categoria deficitària, la paguen molts clubs i al final tor-
nen a la primera provincial. Així ha estat el cas del
Tortosa, Amposta, Valls, Vila-seca, Reddis, el Catllar,
Torreforta més un Morell que porta tres descensos conse-
cutius. Abans els equips que descendien de la tercera
catalana tenien la il·lusió per recuperar la categoria, ara
tot el contrari: Campredo i Horta van retirar els equips de
la competició (2015/16). I aquesta temporada Vilalba,
Pinell i Arnes es van plantejar deixar-la. Hi ha clubs histò-
rics com Tortosa, la Cava i Alcanar en categories que eren
impensables fa anys (l’Alcanar, a punt de desaparèixer).
Molts clubs de Tarragona amb dificultats i cada any en
desapareixent: dels 34 del camp de Tarragona de la quar-
ta catalana (2006 /2007) la passada campanya van aca-
bar-ne només onze. Les dades són reals. El futbol ebrenc
i també provincial està en una catarsi cada any. Des de
l’any 2005, 14 clubs no competeixen: , Aldover, Reguers,
Miravet, Benifallet, Rasquera, Torre Espanyol, Atlas,
Tivissa, Muntells, Horta, la Galera, Campredó, Bot i ara
l’Alcanar potser el següent de la llista. Crec que la
Federació té solucions: ¿Per què no es prenen? ¿Per què
no s'obre un debat i un projecte per aturar la desaparició
de clubs? Solucions: baixades de costos, fitxes, arbitrat-
ges, grups amb més proximitat i per als equips de 4a
catalana, les fitxes i els arbitratges que fossin gratis del
que sufraguen el Barça i altres clubs grans.

L’opinió de Joaquin Celma. 

12 anys de crisi

Recordo al final dels anys 70 que la Cava era l’equip
ebrenc capdavanter, a la Tercera divisió. I el segon era
l’Alcanar, a preferent. Ara, aquell equip històric, en any
del centenari, està prop de la desaparició. Una situació
lamentable que suposaria un llarg debat, amb punts de
vista diversos. Hi ha gent que diu que l’Ajuntament no
ha donat prou suport i que la subvenció no està a l’al-
tura de la que reben altres cubs. I que és responsable.
N’hi ha que opinen que l’Ajuntament ha ajudat, com a
les altres entitats, i que la responsabilitat és de la gestió
anterior del club. La desaparició és la darrera opció per
una regeneració que l’Alcanar necessita. Si realment no
surt ningú, caldrà reflexionar entre tots, uns i altres, del
perquè. I si passen els dies i no hi ha futur, algú haurà
de pensar en comunicar-ho a la Federació, amb temps.
No fer-ho podria ser pitjor, amb el calendari ja definit. 

Michel 

SOS AlcanarTurisme Ribera d’Ebre, nou patrocini

FC ASCÓ

A les samarretes dels equips, la pròxima temporada 2018/19

*CD ALCANAR: la setmana passada informàvem que un grup de joves d’Alcanar s’havia interessat per tenir docu-
mentació del club de futbol per poder agafar-lo. I és cert que van anar a buscar-la. Però han passat els dies i la situació
segueix igual. I ara ja no és problema per la documentació i per l’estat del primer equip en general, sinó que també és
per les dificultats que apareixen en el capítol esportiu, per formar equip quan estem a 13 de juliol. L’Alcanar apareix en
el calendari de Tercera però si no hi ha un miracle, complicat a hores d’ara, tot apunta a que el primer equip d’un club
històric ebrenc està prop de la desaparició. 
*CD TORTOSA: Manolo Puig no renovarà. S’estan buscant un parell d’incoporacions per tancar la plantilla.
*L’AMPOLLA: incorporació de luxe amb Jordi Roca, que fou jugador de la Rapitenca, Nàstic, At. Balears, Jesús i Ma-

ria... Un jugador adaptat, els darrers anys, al centre del camp. Madero, central que va estar al Batea, Ascó i Pinell, estava
en l’òrbita però finalment no fitxarà. Marc Casanova (la Cava/S. Jaume) començarà la pretemporada amb l’equip.
*JOAN CANALDA (Godall), darrera incorporació de l’Ulldecona.
*XIXO, ex del Perelló, té ofertes del Flix, la Sénia, Amposta i Aldeana. 
*LA CAVA espera incorporar dos fitxatges de la zona de Tarragona que seran dos grans

reforços. 
*L’AMPOSTA segueix gestionant dos fitxatges, un d’ells podria ser d’un jugador que es-

tava al Vilaseca.
*EL GANDESA ha tancat la incorporació del davanter Mohamed Harouda (Morell). El

nou tècnic, Alberto, que va estar al Morell, portarà també 3 jugadors més que ell coneix,
un central, un lateral esquerrà i un davanter. Gumiel, que va tenir converses amb l’Ampolla,
seguirà finalment i amb les 4 noves incorporacions, la plantilla “estarà tancada i serà com-
petitiva”.
*ISMA ROJAS, davanter del Morell, s’incorpora al Catllar. El Morell tindrà més baixes.
*EL PORTER RAFA MORESO (Amposta B), nou porter del Jesús i Maria. 
*MÉS ANÀLISI de les plantilles, per Joaquin Celma, a les planes 18, 19 i 20.

El primer equip del CD Alcanar, prop de la desaparició

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre, Gemma Carim; el president del Futbol
Club Ascó, Andreu Muñoz; i l’alcalde d’Ascó, Jo-
sep Maria Buixeda, vicepresident del Consell Co-
marcal, han presentat a Móra d’Ebre, a la seu del
Consell, les noves samarretes que portarà l’e-
quip riberenc la pròxima temporada 2018-2019,
i que lluiran el logotip de Turisme Ribera d’Ebre
i el de Turisme Ascó. 
Els gairebé 300 jugadors de totes les catego-

ries portaran així el nom de la Ribera d’Ebre
arreu, promocionant la comarca en tots els par-
tits i competicions on juguen els 13 equips asco-
nencs, des de l’Escola de Futbol, passant per to-
tes les categories, contant l’equip femení i el
primer equip del FC Ascó que juga a tercera di-
visió nacional. També té tres equips extraesco-
lars de futbol sala.

BREUS

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport ha ampliat els
seus convenis de col·laboració amb la signatura d’un
acord que vincularà el centre universitari de les Terres de
l’Ebre amb la Unió Esportiva Rapitenca, un club de futbol
de la comarca del Montsià que està integrat per disset
equips: dos sèniors (primera i tercera catalana) i quinze de
futbol base (dos juvenils, dos cadets, quatre infantils,
quatre alevins i tres benjamins). L’acord, que permetrà els
estudiants del Grau en Ciències de l’Activitat Física i rea-
litzar formació i recerca, es va escenificar a la seu del club
entre el president de la Rapitenca, Hernán Subirats; el di-
rector esportiu, Agustí Zaera; el director acadèmic i de
CAFE d’EUSES TE, Xavier Nadal i el cap d’estudis d’aquest
grau, Pau Cecília. El conveni també contempla la implica-
ció del Grau en Fisioteràpia amb el club de la Ràpita.

EUSES TE signa un conveni de col·laboració 

AMB LA UE RAPITENCA

Presentació de les noves samarretes del FC Ascó. 

Puig no segueix al Tortosa.

Acord entre EUSES i la UE Rapitenca.

ESPORTS
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Un total d’un miler de remers en les categories aleví, infantil i cadet van participar al Campionat d’Espan-
ya de rem olímpic, que es va disputar a Sevilla, amb la participació de 62 clubs d’arreu del estat. El Club de
Rem Delta va ser el cinquè d’Espanya i el primer representant de Catalunya en la classificació final de clubs,
amb dos títols. Arnau Sánchez i Danilo Marqués van guanyar el doble aleví i Marc Marqués es va imposar
en l’individual infantil. Els remers del Club Nàutic la Ràpita han aconseguit dos medalles d’or i tres de plata.
El Club Nàutic Amposta va aconseguir un total de dos medalles, una de plata i una de bronze. En categoria
aleví, Medalla de plata en 4x Infantil amb Aleix Rangel, Sebas Cano, Nico Vatamaniuc i Alexander Delgado.
Medalla de bronze, en 2- cadet amb Laura Fibla i Anastasia Zakarova. Per la seua part, el Club de Rem Tor-
tosa va obtenir el resultats següents: infantil skif masculí de Pau Simó quart lloc; infantil quatre escull fe-
mení de Gina Simó, Cinta Arasa, Sara Favà i Marina Felip cinquè lloc; cadet quatre sense masculí de Eric Pastor, Miquel Pellisa, Ivan Beltran i Aleix Llovet tercer lloc; cadet doble escull
femení de Cinta Fernàndez i Adela Romero sisè lloc; cadet dos sense femení de Sara Estevez i Elena Cid sisè lloc. Amb la finalització d’aquest campionat és dona per acabada la tem-
porada oficial en rem olímpic a nivell de clubs, restant a celebrar les competicions internacionals a nivell de seleccions nacionals. A la imatge, components del Club de Rem Delta.

Campionat d’Espanya

REM. EN LES CATEGORIES ALEVÍ, INFANTIL I CADET

La Seu d’Urgell acollí els dies 5,6 i 7 de juliol
el Campionat d’Espanya Cadet – Juvenil. El
campionat va començar el dijous amb els entre-
naments oficials de les dos categories. El diven-
dres al matí s’inicia el campionat amb el progra-
ma curt cadet femení on 37 patinadores van
lluitar per poder obtenir una de les 22 places
per executar el programa llarg classificatori per
l’Europeu. A continuació el cadet masculí for-
mat per 25 patinadors que van executar el curt
amb el mateix objectiu. El dissabte fou l’última
jornada del campionat amb l’execució del pro-
grama llarg de les dos categories. Dels patina-
dors i patinadores de la Federació Catalana que
pertanyen a la nostra territorial, cal destacar a
Anouk Vizcarro del C.P. L’Aldea que va aconse-
guir el bronze en categoria cadet femení.

Anouk, tercer lloc

CLUB PATÍ L’ALDEA. CAMPIONAT D’ESPANYA CADET

El CB Cantaires Tortosa fa oficial la segona incorporació de la
plantilla del 1er equip per la propera temporada 2018-2019 a Copa
Catalunya. Es tracta del pívot serbi Djordje Stankovic (Belgrad,
1995, 2,05 mtrs.). Aquest jove jugador (a la imatge) va formar part
dels equip de base de l'Estrella Roja de Belgrad i va jugar durant 2
temporades al BC Svitavy de la NBL Checa.Segons fonts del club, el
jugador “ajudarà a l'equip en el joc interior ofensiu i defensiu. Stan-
kovic es caracteritza per ser un bon passador, defensor i imparable
en situacions de pick and roll. El seu tir exterior també li permetrà
jugar en posicions d'Ala-Pívot”. D’altra banda, el CB Cantaires Tor-
tosa fa també oficial el fitxatge de l’entrenador letó Edgards Jau-
zems (Letonia, 1994). Edgars arriba al Cantaires per formar part del cos tècnic del club per a la
propera temporada. Tècnic Esportiu Superior de Bàsquet, s'ha especialitzat amb el desenvolu-
pament de tècnica individual i alt rendiment esportiu (PDC Coaches Latvia). Jauzems compta
amb una dilatada experiència com a entrenador d'equips de base/formació espanyols en els da-
rrers 5 anys. Edgars s’afegirà al cos tècnic que estarà dirigit per Jaume Bouguarout.

Segona incorporació del Cantaires

BÀSQUET

Un any més cita obligatòria per a tots els amants de l’esport. La
cursa “lo Balcó del Delta de Camarles” que en aquesta ocasió va
superar en escreix les expectatives d’altres edicions amb un total
de 266 participants. Va començar amb les curses dels més petits,
passant, a partir de les 21 hores, al tret de sortida de la vuitena
edició d’aquesta ja més que consolidada cursa nocturna. Els par-
ticipants van prendre la sortida conjunta de totes les disciplines,
marxa 5k, cursa 5k, 10k i en aquesta edició la nova distància de
15k que va tenir molt bona acceptació entre els corredors. En
acabar tots van poder gaudir d’un avituallament molt complet i,
per rematar, una torrada de llonganissa per als participants i acompanyants, seguit d’un concert de Rock del grup local
“Versió Original”. Aquest seguit van haver-hi ctivitats conjuntes relacionades amb la curs, que la fan més atractiva, i que,
a la vegada, comporten que la cursa, per tot,  ja sigui referent dins del Running Series. CLASSIFICACIONS: ABSOLUT
MASCULI CURSA 10K: 1-ÀDAM MAIJÓ FRIGOLA: 32:34. ABSOLUT FEMENI CURSA 10K:  1- MARTA PAULINO AN-
DREU: 40:44. ABSOLUT MASCULI 5K: 1-AITOR TOMAS BUITRAGO: 16:49. ABSOLUT FEMENI 5K: 1- ANA HURTADO
NUÑEZ: 22:31. ABSOLUT MASCULI 15k: 1- JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA: 49:51. ABSOLUT FEMENI 15k: 1- SIL-
VIA MARQUEZ GARCIA: 01:10:27. Foto: EbreActiu.cat

Cursa ‘lo Balcó del Delta’

DISSABTE PASSAT, A CAMARLES

Molt bona actuació de les llançadores de l’UAM al Cam-
pionat d'Espanya S-23 a Sòria. Anna Pla Pagà va aconse-
guir la 8a plaça amb 46'10 MMT en el martell i Rosa Val
Descarrega la 4a., en el pes amb 11'89m. Excel·lent cloen-
da de temporada. A la foto: Anna, Pau Cecilia (entrena-
dor) i Rosa Val.

Cloenda de temporada

ATLETISME. A SÒRIA

Campionat de Morra, 
a la Ràpita

23 parelles van disputar el cap de setmana
passat a la Ràpita el XVè Campionat de Morra
de la Mare de Déu del Carme, memorial Xavi
Curto Reverté 'Lo Polit'. Els guanyadors del
disputadíssim campionat van ser Óscar Lo
Tranquilo i Carrinya. La segona posició fou
per al tàndem Rafa-Tomàs, seguits de Pollo-
Tino i en quart lloc la parella formada per Ma-
yan-Pepe Grua.
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Primera catalana
1a. catalana

Grup 2
Temporada
2018/19

Jornada 1. 2/9/18               

Andorra-Vista Alegre
Gavà-Muntanyesa
Lleida-Júpiter

Rapitenca-Cambrils U
Mollerussa-Almacelles
Tàrrega-Balaguer
Igualada-Manresa
Borges-St Ildefons
Viladecans-Vilanova

Jornada 18. 20/1/19

Jornada 2. 9/9/18               

Cambrils U-Mollerussa
Vista Alegre-Tàrrega
S Ildefons-Viladecans
Muntanyesa-Borges 
Manresa-Gavà
Júpiter-Igualada
Almacelles-Lleida
Vilanova-Andorra

Balaguer-Rapitenca
Jornada 19. 27/1/19

Jornada 3. 16/9/18             

Andorra-Tàrrega
Gavà-Júpiter

Lleida-Cambrils U
Rapitenca-Vista Alegre
Mollerussa-Balaguer
Borges-Manresa

Igualada-Almacelles
Vilanova-St Ildefons

Viladecans-Muntanyesa
Jornada 20. 3/2/18

Jornada 4. 23/9/18             

Cambrils U-Igualada
Vista Alegre-Mollerussa
S Ildefons-Andorra
Muntanyesa-Vilanova
Manresa-Viladecans
Júpiter-Borges
Almacelles-Gavà

Tàrrega-Rapitenca
Balaguer-Lleida

Jornada 21. 10/2/19

Jornada 5. 30/9/18             

Andorra-Rapitenca
Lleida-Vista Alegre

S. Ildefons-Muntanyesa
Gavà-Cambrils U
Mollerussa-Tàrrega
Borges-Almacelles
Igualada-Balaguer
Vilanova-Manresa
Viladecans-Júpiter

Jornada 22. 17/2/19

Jornada 6. 7/10/18             

Cambrils U-Borges
Vista Alegre-Igualada
Muntanyesa-Andorra
Manresa-S Ildefons
Júpiter-Vilanova

Rapitenca-Mollerussa
Almacelles-Viladecans

Tàrrega-Lleida
Balaguer-Gavà

Jornada 23. 24/2/19

Jornada 7. 14/10/18           

Andorra-Mollerussa
Muntanyesa-Manresa
S Ildefons-Júpiter
Gavà-Vista Alegre
Lleida-Rapitenca
Borges-Balaguer
Igualada-Tàrrega
Vilanova-Almacelles
Viladecans-Cambrils U
Jornada 24. 10/3/19

Jornada 8. 21/10/18           

Cambrils U-Vilanova
Manresa-Andorra
Júpiter-Muntanyesa
Vista Alegre-Borges
Rapitenca-Igualada
Mollerussa-Lleida
Tàrrega-Gavà

Almacelles-S Ildefons
Balaguer-Viladecans

Jornada 25. 17/3/19

Jornada 9. 28/10/18           

Andorra-Lleida
Gavà-Rapitenca
Manresa-Júpiter

Muntanyesa-Almacelles
S Ildefons-Cambrils U
Vilanova-Balaguer
Igualada-Mollerussa
Borges-Tàrrega

Viladecans-Vista Alegre
Jornada 26. 24/3/19

Jornada 10. 4/11/18           

Cambrils U-Muntanyesa
Júpiter-Andorra

Vista Alegre-Vilanova
Rapitenca-Borges
Lleida-Igualada
Mollerussa-Gavà
Tàrrega-Viladecans
Almacelles-Manresa
Balaguer-S Ildefons

Jornada 27. 31/3/19

Jornada 11. 11/11/18         

Andorra-Igualada
Gavà-Lleida

Júpiter-Almacelles
Manresa-Cambrils U
Muntanyesa-Balaguer
S Ildefons-Vista Alegre
Vilanova-Tàrrega
Borges-Mollerussa

Viladecans-Rapitenca
Jornada 28. 7/4/19

Jornada 12. 18/11/18         

Cambrils U-Júpiter
Vista Alegre-Muntanyesa
Rapitenca-Vilanova

Lleida-Borges
Mollerussa-Viladecans

Igualada-Gavà
Tàrrega-S Ildefons
Balaguer-Manresa
Almacelles-Andorra

Jornada 29. 14/4/19

Jornada 13. 25/11/18         

Andorra-Gavà
Júpiter-Balaguer

Manresa-Vista Alegre
Muntanyesa-Tàrrega
S Ildefons-Rapitenca
Vilanova-Mollerussa
Almacelles-Cambrils U

Borges-Igualada
Viladecans-Lleida

Jornada 30. 28/4/19

Jornada 14. 2/12/18           

Cambrils U-Andorra
Vista Alegre-Júpiter

Rapitenca-Muntanyesa
Lleida-Vilanova
Gavà-Borges

Mollerussa-S Ildefons
Igualada-Viladecans
Tàrrega-Manresa

Balaguer-Almacelles
Jornada 31. 5/5/19

Jornada 15. 16/12/18        

Andorra-Borges
Cambrils U-Balaguer
Júpiter-Tàrrega

Manresa-Rapitenca
Muntanyesa-Mollerussa

S Ildefons-Lleida
Vilanova-Igualada

Almacelles-Vista Alegre
Viladecans-Gavà

Jornada 32. 12/5/19

Jornada 16. 23/12/18         

Andorra-Balaguer
Vista Alegre-Cambrils U
Rapitenca-Júpiter
Lleida-Muntanyesa
Gavà-Vilanova

Mollerussa-Manresa
Tàrrega-Almacelles
Borges-Viladecans
Igualada-St Ildefons

Jornada 33. 19/5/19

Jornada 17. 13/1/19           

Cambrils U-Tàrrega
Júpiter-Mollerussa
Manresa-Lleida

Muntanyesa-Igualada
S Ildefons-Gavà
Vilanova-Borges

Almacelles-Rapitenca
Balaguer-Vista Alegre
Viladecans-Andorra

Jornada 34. 26/5/19

Segona catalana
2a. catalana

Grup 6
Temporada
2018/19

Jornada 1. 2/9/18               

P Mafumet-Ulldecona
Riudoms-Pastoreta
Vendrell-Torreforta
Canonja-Catllar

Ampolla-Camarles
Gandesa-Valls
la Sénia-Reddis
Vilaseca-Amposta

Tortosa-Móra la Nova
Jornada 18. 20/1/19

Jornada 2. 9/9/18               

Reddis-Pobla Mafumet
Móra Nova-Gandesa
Pastoreta-la Sénia
Torreforta-Vilaseca
Catllar-Vendrell

Ulldecona-Tortosa
Camarles-Canonja
Valls-Ampolla

Amposta-Riudoms
Jornada 19. 27/1/19

Jornada 3. 16/9/18             

P Mafumet-Pastoreta
Riudoms-Torreforta
Vendrell-Vilaseca
Canonja-Valls

Catllar-Camarles
Ampolla-M Nova
Gandesa-Ulldecona
la Sénia-Amposta
Tortosa-Reddis

Jornada 20. 3/2/18

Jornada 4. 23/9/18             

Reddis-Gandesa
Móra Nova-Canonja
Pastoreta-Tortosa
Torreforta-la Sénia
Ulldecona-Ampolla
Camarles-Vendrell

Valls-Catllar
Vilaseca-Riudoms
Amposta-P Mafumet
Jornada 21. 10/2/19

Jornada 5. 30/9/18             

P Mafumet-Torreforta
Vendrell-Riudoms
Canonja-Ulldecona
Catllar-Móra la Nova
la Sénia-Vilaseca
Ampolla-Reddis
Gandesa-Pastoreta
Camarles-Valls
Tortosa-Amposta

Jornada 22. 17/2/19

Jornada 6. 7/10/18             

Reddis-Canonja
M Nova-Camarles
Riudoms-la Sénia
Pastoreta-Ampolla
Torreforta-Tortosa
Ulldecona-Catllar
Valls-Vendrell

Vilaseca-P Mafumet
Amposta-Gandesa

Jornada 23. 24/2/19

Jornada 7. 14/10/18           

P Mafumet-Riudoms
Vendrell-la Sénia
Canonja-Pastoreta
Catllar-Reddis

Ampolla-Amposta
Gandesa-Torreforta

Valls-M Nova
Camarles-Ulldecona
Tortosa-Vilaseca

Jornada 24. 10/3/19

Jornada 8. 21/10/18           

Reddis-Camarles
M Nova-Vendrell
Riudoms-Tortosa
Pastoreta-Catllar
Torreforta-Ampolla
la Sénia-P Mafumet
Ulldecona-Valls
Amposta-Canonja
Vilaseca-Gandesa

Jornada 25. 17/3/19

Jornada 9. 28/10/18           

M Nova-Ulldecona
Vendrell-P Mafumet
Canonja-Torreforta
Catllar-Amposta
Ampolla-Vilaseca
Gandesa-Riudoms

Valls-Reddis
Camarles-Pastoreta
Tortosa-la Sénia

Jornada 26. 24/3/19

Jornada 10. 4/11/18           

Reddis-M Nova
P Mafumet-Tortosa
Riudoms-Ampolla
Pastoreta-Valls
Torreforta-Catllar
la Sénia-Gandesa
Ulldecona-Vendrell
Vilaseca-Canonja

Amposta-Camarles
Jornada 27. 31/3/19

Jornada 11. 11/11/18         

M Nova-Pastoreta
Vendrell-Tortosa
Canonja-Riudoms
Catllar-Vilaseca
Ulldecona-Reddis
Ampolla-la Sénia
Gandesa-P Mafumet

Valls-Amposta
Camarles-Torreforta
Jornada 28. 7/4/19

Jornada 12. 18/11/18         

Reddis-Vendrell
P Mafumet-Ampolla
Riudoms-Catllar

Pastoreta-Ulldecona
Torreforta-Valls
la Sénia-Canonja
Tortosa-Gandesa
Vilaseca-Camarles
Amposta-M Nova

Jornada 29. 14/4/19

Jornada 13. 25/11/18         

Reddis-Pastoreta
M Nova-Torreforta
Vendrell-Gandesa
Canonja-P Mafumet
Catllar-la Sénia
Ampolla-Tortosa
Ulldecona-Amposta

Valls-Vilaseca
Camarles-Riudoms

Jornada 30. 28/4/19

Jornada 14. 2/12/18           

P Mafumet-Catllar
Riudoms-Valls

Pastoreta-Vendrell
Torreforta-Ulldecona
la Sénia-Camarles
Gandesa-Ampolla
Tortosa-Canonja
Vilaseca-M Nova
Amposta-Reddis

Jornada 31. 5/5/19

Jornada 15. 16/12/18        

Reddis-Torreforta
M Nova-Riudoms
Vendrell-Ampolla
Pastoreta-Amposta
Canonja-Gandesa
Catllar-Tortosa

Ulldecona-Vilaseca
Valls-la Sénia

Camarles-P Mafumet
Jornada 32. 12/5/19

Jornada 16. 23/12/18         

P Mafumet-Valls
Riudoms-Ulldecona
Vendrell-Amposta
Torreforta-Pastoreta
la Sénia-M Nova
Gandesa-Catllar
Ampolla-Canonja
Tortosa-Camarles
Vilaseca-Reddis

Jornada 33. 19/5/19

Jornada 17. 13/1/19           

Reddis-Riudoms
M Nova-P Mafumet
Pastoreta-Vilaseca
Canonja-Vendrell
Catllar-Ampolla

Ulldecona-la Sénia
Valls-Tortosa

Camarles-Gandesa
Amposta-Torreforta

Jornada 34. 26/5/19

CALENDARI TEMPORADA 2018/2019

CALENDARI TEMPORADA 2018/2019
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»

AIXÍ ESTAN ELS EQUIPS DE 1A I 2A DEL CAMP DE TARRAGONA. AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (2)

ESPORTS

Plantilles 2018/19

P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.    

JUGADOR
Héctor Torres
Adrian Sorano
Jorge Granado
Josu Rigal
Oriol Aragones
Òscar Torre
Cristian González
Joan Canaldas
Marc Benito
Erik Gonzalez
Franco Sanfilippo
Nicolàs Diaz
Ivan Bruno 
Miguel Torondel 

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

P PROCEDÈNCIA
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
REUS B
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
REDDIS
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
CAMBRILS U 
POBLA B

CAMBRILS U
JUGADOR

Michel Tea
Manel Martínez
Eduardo Iñaqui 
Adrián Manzanedo
Daniel Trujillo
Òscar Botero
Xavier Tomàs
Ruben Pérez
David Nieto
Alexander Guirao 
David Molina
José Castro
Aaron Mora
Agus Gene
Richard Maximiliano
Daniel Velasco
Ferran Alaman
Raul Hidalgo
Omar Boulmani

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

P PROCEDÈNCIA
CANONJA
ES. CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
TORREFORTA
JUVENIL 
CANONJA
CANONJA
CANONJA
TORREFORTA
TORREFORTA
CANONJA
CANONJA
CANONJA 
CANONJA
TORREMBARRA

CF CANONJA
JUGADOR

Josep Vila 
Daniel Parrila
Gabriel Victoria
Marc Vidal 
Alberto Madrigal
Andrei
Hugo Serrano
Marc Pelayo
Leandro Sanfilippo 
Adrian  Gómez
Cristian Moreno
Marc Fernandez
Zeus Jesus Gimenez
Joel  Gracia
Ylias
Roger Tarres
Sanchez Barroso
Joan Marc 
Gabriel Bosques 
Gabriel Magdaleno

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

P PROCEDÈNCIA
VILASECA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
JUV PASTOR
JUV PASTOR
JUV PASTOR
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
E.PASTORETA
JUV PASTOR
VILASECA
E. PASTORETA
E.PASTORETA
JUV PASTOR
JUV PASTOR

E. PASTORETA
JUGADOR

Alejandro Amores
Dani Alfano
Francesc  Armengol 
Denís Coch
Ignasi Abelló
Ignasi López
Raul González
Marc Tarragon
Héctor Pérez
Abel Sánchez
Alexandru Ionita,
Jaime Pedra
Raul Vates
Miki Aguirre
Àlex Pedrosa
Sergi Cerrato
Alberto  Garcia
Gerard Infante
Adrián Padillo
Albert Rull
Isma Rojas

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

P PROCEDÈNCIA
EL CATLLAR
POBLA B 
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
PERELLO
TORREFORTA
TORREFORTA 
MORELL
EL CATLLAR
EL CATLLAR
EL CATLLAR
CAMBRILS
TRAIGUERA
TORREFORTA
SALOU
EL CATLLAR
EL CATLLAR
MORELL
MORELL

EL CATLLAR

JUGADOR
José Ma Navarrete
Joel Robles
Brian Joel Piñeiro
Òscar Ormachea
Anton Pons
Aleix Cuenca
Eric Auñoñ
Juan Vizcaino
Ruben Gonzalez
Alejandro Palomares
Ignacio Velasco
Ylias Houvur

D
D
D
M
M
M 
M
M
DV 
DV 
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
POBLA B
POBLA B
POBLA B
POBLA B
POBLA B
GANDESA
REDDIS
POBLA B
POBLA B
POBLA B
POBLA B
VILASECA

POBLA B
JUGADOR

Miki Queralt
Gheorghe Leva
Arnau Iborra 
Arnau Martí
Marc Rubio
David Duran 
Àngel Gavilan
Oriol Manzanero
Gerard Batiste 
Adrià Gómez
Soulimane 
Sergi Pérez Romera
Ruben Pujol
Pau Vilella
Pere Ustrell
Josep Ferrando
Victor Garrido
Sadik
Pedro López
Miguel Franch Arjona
Joan Ustrell 
Adrián Morales
Roger Sánchez
Farid 

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

P PROCEDÈNCIA
RAPITENCA
RIUDOMS
RIUDOMS
VILASECA JUV
RIUDOMS
BATEA
RIUDOMS
RIUDOMS JUV
CAMBRILS
HOSPITALET
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS JUV
VILASECA/PORRERA
RAPITENCA
RAPITENCA
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS JUV

RIUDOMS
JUGADOR

Marc Fernandez
Eric Garcia
Jose Luis León 
Pol Dalmau
Arnau Miró
Eric Martí
Omar Oliveras
Toni Ondozabal
Arnau Cucurull
Marc Guasch
Sergi Giralte
Albert Plana
Martí Fabregas
Francesc Martinez
Ramon Giró
Joel Marigot
Arnau Gil
Oscar Pérez
Ramón Miranda

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

P PROCEDÈNCIA
ALBI
E. VALLS JUV
POBLA B
REDDIS
VALLS
VALLS
AMPOSTA
J CATALONIA
POBLA B
REUS JUV
TORTOSA
VALLS
VALLS
VALLS JUV
VALLS
BATEA
REUS JUV
VALLS
VALLS

VALLS

JUGADOR
Angel Andre Osorio
David Benito
Adrian Alejandre
Eric Manzano
Ezequiel Codero
Josep Boronat
Marc Hervas
Pablo Gonzalo
Sergi  Casellas
Àngel  Ferro
Francisco Rodriguez
Joan Anton  Soley
Pol  Casellas
Sergi  Romeu
Iker Ordovas
Leo Carranza
Yassine Ben el Hadi
Xavier  Moreno
Àlex Hurtado

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

P PROCEDÈNCIA
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
VENDRELL
BANYERES
ARGENTINA
RODA/TORTOSA
VENDRELL
VALLS

VENDRELL

JUGADOR
Joan Clave
Adrian Soriano
Ruben Garcia
Tomàs Garcia
Manuel Agredano 
Roger Benaiges
Pere Figueroa
Ivan Martinez
Miguel Fananas
Lucas Torres
Aniceto Bibang
Facundo Balle
Àlex Fernández
Jonatan Luna
Gerard Miquel 
Guillermo Salazar
Angel Menacho 

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

P PROCEDÈNCIA
Valls
Juvenil Riudoms
Juvenil Vilaseca
Reddis
Juvenil Vilaseca
Vilaseca
Vilaseca
Vilaseca
Juvenil Vilaseca
Juvenil Vilaseca
Juvenil Vilaseca
Juvenil Vilaseca
Reus Juv
Juvenil Vilaseca
Cambrils
Juvenil Vilaseca
Vilaseca

VILASECA

JUGADOR
Alex Berruezo
Pedro Pacheco
Alejandro Diaz
David Miravete
Albert Rodrguez
Ian Recio
Yanmma Fal
David Giral 
Jose Luis Duque
Fran Marti
Marc Guitierrez
Fran Rodriguez
Charly
David Del Sol
David Domingo
Yerai Sanchez
Edu Sosa
Aaron Mora
Arnau Pedreny
Oriol Gilisbars
Dani Montiel 
Albert Bellido

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

P PROCEDÈNCIA
POBLA B
TORREFORTA
TORREFORTA
FLORESTA JUV
FLORESTA JUV
FLORESTA JUV
POBLA B
SAN SALVADOR
TORREFORTA
CAMBRILS
HOSPITALET
MORELL
FLORESTA JUV
POBLA B
S SALVADOR
S P S P
HOSPITALET
TORREFORTA
MORELL
POBLA B
R BONAVISTA
SAN SALVADOR

TORREFORTA
CANONJA. Segueix de míster Diego Reyes. La meta és fer millor campanya que en la passa-
da. Amb la renovació del davanter Ferri té assegurades moltes opcions per mantenir-se.
ESCOLA PASTORETA. Debuta a la categoria i és un dels candidats per al descens però ull
que han fitxat un bon míster: Joe, que fa miracles amb els seus equips.
CATLLAR. Equip format per jugadors veterans i amb ofici i qualitat. Segueixen 8 del bloc bàsic
de la passada campanya, la de l’ascens de rècord. Debuta com mister Àlex González que va
ser segon d'Àngel Garcia al Tortosa. No patirà per mantenir categoria, al contrari, donarà sor-
preses.
POBLA  B. Debuta com a mister Ivan Cristino, exjugador de l’Ascó i Tortosa, entre altres. La
temporada passada va ser un dels equips revelació. No ha tancat plantilla i té jugadors a prova.
Tornarà a ser un equip combatiu, que anirà de menys a més.
RIUDOMS. Segueix el bloc de la temporada passada i amb dos cracs a la davantera Sadik i
Victor Garrido que superaran els 40 gols. El mister és Jose Lucha (exjugador Amposta), que ha
fet un bon equip. És l'equip que tindrà més partits de pretemporada 14. De ben segur que serà
revelació.
TORREFORTA. Se'n va anar kiki i arriba com a mister Sergio Paz, amb un nou projecte. Neteja
total, només segueixen 5 jugadors. Han marxat els dos davanters Mairelles (Bonavista) i
Caballos (Olimpic) i 4 jugadors importants al Camarles. S’haurà de reconstruir i patirà per
aquest motiu. 
VALLS.Manté part del bloc de la passada campanya i ha fitxat molt bé. Candidat per a l'ascens,
per tenir un míster guanyador: Joan Pallarés. Molt bons fitxatges i de molta qualitat, a destacar
Joel Marigot, que aquest any pot explotar.
VILASECA. Equip pràcticament nou amb jugadors molt joves (19-20 anys). A aposta molt atre-
vida amb gent de casa, del juvenil que vav pujar. Necessitarà temps i li costarà però serà un
rival complicat de superar. Debuta com mister Santiago Martinez, entrenador del futbol base.
VENDRELL. Segona campanya del míster Nando que manté els seus dos golejadors, Xavier
Moreno i Àlex, que van marcar 55 gols la temporada passada. La lliga passada va ser molt com-
petitiu, lluitant per les primeres places. No li serà fàcil mantenir el nivell.
REDDIS. Aquest club no té completada la seva plantilla. El mister és l'exjugador Yuri.
CAMBRILS UNIÓ. És un dels candidats per al descens de Primera a Segona. Esperem el mira-
cle d'Amores que porta dos ascensos. Plantilla per a completar.

L’anàlisi
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS. TERCERA CATALANA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (2)

Plantilles 2018/19
JUGADOR

SERGI AURÉ 
DAVID ROSALES
ALEIX SAMPER   
NICOLÀS RIOS 
ALBERT ALEGRE
LLUC PEPIOL
ARNAU BONET
JORDI BORRAS
ELOI FORASTERO
MIKAEL DIEGUEZ
DIDAC RIUS
FLORE ALEGRE
RAÜL SALVADÓ
TOMÀS SENTIS
ALBERT LUCAS
JONATAN LÓPEZ
ALEIX VIZCARRO
ROBERT LOPEZ
ÀLEX ALEGRE
VERSIANO

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

P PROCEDÈNCIA
5
RAPITEN.  JUV
3
3
4
6
AMPOSTA JU
JUVENIL
RAPITEN. JUV
2 
4
J I MARIA
JUV
JUVENIL
RAPITEN. JUV
2
2
4
5
Inactiu

UE ALDEANA
JUGADORP PROCEDÈNCIA

2
FALSET
3
7
6
8
6
TORTOSA
AMPOLLA
PERELLÓ B
2
4
3
2
2
JUVENIL
INACTIU
2
6
2
HOSPITALET
IBIZA
TENERIFE

L’AMETLLA
JUGADOR

Marc Castellví
Albert Vallespí
Quim Torné
Edu Escoté 
Eloi  Almestoy
Aleix Almestoy
Alejandro Prats
Enric Suñé
Nil Garcia
Said
Jordi Vilanova
Cristian Carranza
José Luis Oliva
Adrià Sunyé
Adria Sunyé
Sergi Prats 
Gerard Garcia
Alejo Diaz
Renatas Vaisnys

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

P PROCEDÈNCIA
2
BATEA FILIAL 
FALSET
2
ARNES
ARNES
4
12
ARNES
OLIMPIC
6
PERELLÓ/FALSET
2
GANDESA JUV
8
2
2
BATEA FILIAL
BATEAL FILIAL 

BATEA
JUGADOR

Miki Boira 
Òscar Lahoz
David Domènech
Fernando Maña 
Marc Sabaté
Xavi Platero
Elvis  Machin 
Gerard Campos
Ivan Descarrrega
Lachem Ouhdadi
Ricard Maña 
Jaume Vela
Àlex Barrena
Wili
Oriol Lavella
Jordi López

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

P PROCEDÈNCIA
2
BORGES
2
3
3
2
CAMP CLAR
OLIMPIC JUV
2
7
3
4
GANDESA JUV
2
BORGES 
2

CORBERA
Erik Devadip
Gerard Cabré
Florin Taider
Héctor Benaiges
Marc Garcia Gaseni 
Robert Brooksbank
Xavi Callau
Sam Garcia 
Paco Casas 
Jaume Gregori 
Jordi Boyer
Sergi Brull 
Sergi Callau
Pau Gallego
Xavi Fages
Albert Bardi
Luca
Toni Calafat 
Jordi Llaó ‘Rullo’
Josep Madrid ‘Pepe’
Claudio López 
Fernando Ortega
Igors  Azizoovs

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

Avui oferim plantilles que mancaven de la Tercera catalana. Resta la de l’Alcanar que , a hores d’ara, no en disposa.    
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.     A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.

JUGADOR
Javier Fortea
Mati Palomares
Manel Piqueras
Paco Matamoros
Sergi Martí
Àngel Fernández
Hans Esteban
Jordi Gil
Efren Rosales
Joel Paloma
Roger Armengol
David Cano
José Pedro Marti
Pau Carceller
Josep Ramon 
Richard 
Xavier Curto
David Garcia
Josep Reverté
Àlex López
Roger Garcin
Dennis
Beranuy

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

P PROCEDÈNCIA
2
REDDIS/RODA
2
2
2
J CATALÒNIA
GODALL
JUVENIL 
JUVENIL
JUVENIL
EBRE E.  JUV
2
2
2
F SALA 
F SALA 
JUVENIL 
2
2
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
TAMARITE 

RAPITENCA B
JUGADOR

Manel Llaó
Àlex Rodenas
Alex Llaó 
Franch Navarro
David Flox
Jordi Gilabert
Vicent Brull
Raül Garcia
Narcís Franch
Didac Subirats
Eric Barberà
Eric Brull 
Joab Fatsini 
Robert Infantes
Cristian González
Xavi Farnós 
Jonatan Ruiz
Jusi
Jack Cid
Samuel Garcia

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

P PROCEDÈNCIA
4
BATEA
INACTIU
2
6
8
13
BATEA
9
4
4
8
2 
2
CAMBRILS
PERELLÓ B
XERTA
CAMBRILS
ULLDECONA 
CAMBRILS

PERELLÓ
JUGADOR

Àlex Iniesta
Pere Pitarch
Marcel Piñol
Gerard Cid
Fran Julve 
Manel  Ventura
Arnau Pallarés
Maikel Fernandez
Joel Roig
Òscar Gilabert
Xavier Genaro 
Gerard Reyes
Marc Alegre
Jordi Valls
Cristian Ventura
Marti Farreny
Roger Turch
Òscar Camarero

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

P PROCEDÈNCIA
AMPOSTA
4
2
2
4
2
2
4
2
Corbera
3
4
10
8
TORTOSA
BATEA
2
3

ROQUETENC
JUGADOR

Marc Masdeu
Manel Piñol
David Tomàs
Joan Pujol
Oriol Bertomeu
Marc Pardo
Marc Toledo   
Marc Garriga   
Abraham Casanova
Eric Fernández
Joan Navarro  
Sergi ‘Murri’ 
Joan Queral   
Carlos Curto 
David Nieto
Juan R Mars
Juanjo Magriña   
Abraham Navarro

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

P PROCEDÈNCIA
2
JUVENIL
2
RAPITEN JUV
DELTEBRE
2
3
3
4
2
3
4
3
3
3
CAMARLES
3
ALDEANA 

S JAUME
JUGADOR

Javi  Benito
Roger Garcia
Gerard Balada
Guillem Cana
Joan Martinez
Pau González
Oriol Ruiz
Aitor Cardona 
Oussama Kadri
Xavi Royo
Cristian Alvarez
Javi Navarro
Joan Callarisa
Josep Lorente
Josep Vives 
Abdeljalil
Aleix Royo
Nil Sabaté
Adrià Garcia Poy

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

P PROCEDÈNCIA
2
Roquetenc
2
3
2
Aldeana 
Amposta Juv
Inactiu
Deltebre
Vilalba
3
3
2
3
3
2
2
2
Deltebre

GODALL

JUGADOR
Marc Andreu
Angel Diu 
Fabi Crespo
Pere Jordà
Cristian Barajas  
Arnau De  Prada 
Pere Martinez
Andreu Carranza
Jaime Daniel 
Llorenç Peral
Angel de Diego 
Ignacio Aroca
Caco Casals 
Daniel Monforte
Joan Porta
Dani Robles
Magi Andreu
Albert Arranz ‘Tini’
Marcel Meseguer 
Jacob

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

P PROCEDÈNCIA
PERELLÓ
2
EL CATLLAR
ASCÓ  B
3
3
3
10
2
5
2
2
INACTIU
ASCÓ B
12
2
3
CAMBRILS
REUS B
LA FATARELLA

FLIX
JUGADOR

Josep Navarro  
Rafa Moreso 
Pau Monclús
Daniel Grau
Senhaji  Mustapha
Roger Antó  
Jordi Berbegal
Oriol Prat
Roger Rius
Marc Lucero 
Josep Casanova
Albert March
Isaac Llaó   
Quim Bru 
Adrià Vallsels
Jordi Rullo
Soufaine Barakat

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

P PROCEDÈNCIA
3
AMPOSTA B
J CATALÒNIA
TORREFORTA
VILALBA
3
JUVENIL 
2
ARNES
3
JUVENIL EBRE 
3
JUVENIL 
VILALBA
ALCANAR
4
2

JESÚS I MARIA
JUGADOR

Francesc Franch
Robert Carles 
Aleix Campos
Valenti Monfort 
Dani Accensi
Ruben Siguenza
Jorge Arnando
Alexandre Curto 
Eduardo Roig
Edu Albiol
Arturo Sacristia
Joel Rodriguez
Eric Safont
Gerard  Esquerré 
Moha
Juan Cortes
Luis David
Pau Tomàs
Francesc Tomàs
José Ronaldo

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

P PROCEDÈNCIA
2
2
3
3
3
2
CAMARLES B
CAMARLES B
3
3
3
3
2
2
AMPOSTA JUV
CAMARLES B
COLOMBIA 
3
3
CAMARLES B

MASDENVERGE
JUGADOR

Òscar Nogales 
Ruben Saladie
Alvaro Martinez
Isaac Martin
Jordi Jose Moya
Quim Vila
Fèlix Chorto
Àlex Cabré
Ramon Ibañez
Xavi Revuelta 
Dani Calvo
Sergi Vila
Joaquin Ripoll
Marc Alis
Jaume Soriano
Pol Bladé
Imanol Gómez
Àlex Caballos

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

P PROCEDÈNCIA
3
2
AMETLLA
ASCO B
10
6
3
3
ALDEANA 
4
5
6
JUVENIL 
2
4
2
CANONJA/ASCÓ B
TORREFORTA

OLIMPIC
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JOAQUIN CELMA 

ANàLISI EQUIPS DE LA TERCERA CATALANA (3)
Corbera, equip 

amb molt gol
No és fàcil la Tercera catalana i el Corbera ho sap.
Porta dues temporades patint pel descens. En la pas-
sada fou el club terraltí que va salvar-se (van baixar
Arnes, Vilalba i Pinell) però va haver de reforçar-se
per aconseguir-ho. I també fou gràcies al canvi de
mister: Robert Costa va passar de jugador a jugador-
entrenador. Va funcionar així com el fitxatge del
davanter Jordi López. 
Segueix com a president el jove David Ferré. Serà la
seva cinquena temporada. S’ha fitxat un míster de la
zona de Tarragona, Jorge Luis Parraga, que va estar
al futbol base del Lleida, Nàstic i Espanyol. De l'equip
bàsic de la passada campanya segueixen 6 jugadors:
Miki, Fernando Maña, Ivan Descarrega, Lachen, Xavi
Platero, Marc Sabaté i quedava el dubte de si Guillem
Aubanell es retirava. Arriben bons fitxatges i un d'ells
destacat: Oriol Lavella que fa dues campanyes va
acabar al Vilalba i que en la lliga anterior va fer 37
gols amb el Borges del Camp. Davanter que va tenir
un preacord fa dues temporades amb el Flix i ara
amb l’Ametlla però al final va signar pel Corbera des-
prés de negociar també amb el Perelló. L'equip s'ha
reforçat molt bé. La categoria enguany serà més
forta que mai però el Corbera surt amb l'avantatge
de que part del bloc continua i que han hagut bones
incorporacions amb un Oriol Lavella que ha de mar-
car un mínim de 25 gols. I cal destacar que Jordi
López continua. Equip terrible a nivell golejador. Serà
revelació, lluitant entre els 8 primers.

Aquest equip, després del seu descens de la Segona
catalana, la temporada 2013/2014, s’ha consolidat a
la Tercera on ha aconseguit dues vegades un setè
lloc, un desè i un vuitè. En les quatre últimes tempo-
rades, quatre entrenadors: Subi, Poy, Jordi Vallés, i
ara arriba un mister històric i savi: Guillermo
Camarero, amb 66 anys i amb un gran històric entre-
nant al Catalònia, R Bítem, Santa Bàrbara, Tortosa i
futbol base del Tortosa, Amposta i  Catalònia. Tenia
ganes d'entrenar i els fills van acabar d'animar-lo. De
l'onze bàsic continuen: Maikel, Òscar, Jordi Valls,
Arnau Pallarés, Roger Turch, Manel Ventura i Fran
Julve i de l'equip ideal van ser baixa Òscar Gómez,
Josep Otero (motius de treball), Josep i Quim
Martínez (Catalònia), Àlex Estorach (Amposta) i
Mimoun (Arnes). 
Molt bons fitxatges: el porter de l'Amposta, Àlex
Iniesta, tornada de Marti Farreny (Batea) i el fitxatge
estrella: Cristian Ventura del Tortosa que assumirà
tasques al futbol base, juntament amb Maikel. 
Un equip que lluitarà per la meitat de la taula però
de ben segur que, amb l'arribada de Guillermo
Camarero, serà competitiu i estarà molt ben preparat
físicament. 
Marc Alegre, que en el darrer tram de la passada
competició no va poder jugar, continuaria, si es recu-
pera, en un equip en el que pot aportar la seua qua-
litat i experiència, sent bàsic en les accions a pilota
aturada, amb la seua cama esquerra privilegiada. 

Club clàssic de Tercera catalana que després de la
seva estada a la segona (2013/2014) porta quatre
campanyes consecutives a la Tercera i sempre que-
dant en els llocs capdavanters. En les tres últimes
campanyes, dues vegades sisè i un setè lloc. Aquest
club viu d'una manera molt passional el futbol i en
relació habitants/espectadors és un dels que més
gent va al camp. El seu míster Molinos complirà la
seva 4 temporada i és el més veterà de la categoria
en un mateix club. Quatre baixes de l'equip bàsic:
Marc Andreu (Flix), Raúl Gonzalez (el Catllar),
Admed (S. Bàrbara), Xixo, Kuchimi i Arroyo. L'equip
s'ha reforçat molt bé, amb el retorn del fill pròdig,
Jack Cid ‘júnior’, que la temporada passada es va
lesionar al principi, i, a més, cinc fitxatges de molt
nivell: Ródenas, exporter del Batea, Tortosa i
Cambrils, Raül Garcia (Tortosa i Batea) i tres juga-
dors de molta qualitat del Cambrils Unió que va ser
campió de Segona catalana i van ser titulars: Cristian
González, Jusi i Samu. Tres jugadors que aportaran
gol. Destacar la gran tasca del president que com-
plirà la 4 temporada. Ha aconseguit que l'equip tin-
gui 8 jugadors de la localitat. 
Aquest any, en un grup que serà apassionant, hi ha
molts candidats a les places de dalt de la taula. El
Perelló és un dels equips que ha d’estar en el
podium dels capdavanters. Tot i la marxa de Xixo, el
Perelló ha sorprès pels grans fitxatges que ha fet. Li
donen etiqueta de favorit. Per gaudir de la lliga. 

El J. i Maria en els últims anys ha sofert canvis, després
de la renúncia a seguir competint a Primera catalana.
Per això, llavors, va baixar a Tercera i no podrà pujar
tampoc la temporada propera (dos anys de sanció).
Recentment hi van haver eleccions amb dos candidats,
Mario Ródenas, expresident, i Juan José Gilabert que ja
era president i que semblava que no es presentaria com
a màxim responsable, però va acabar guanyant les elec-
cions. Club històric de la 3a catalana. Va quedar quart
en la passada temporada quan a la primera volta va ser
novè. En la segona, amb els reforços, va ser el segon
millor equip, juntament amb el Móra la N. La pena és
que aquest equip no pot ascendir de categoria en
renunciar de la 1a catalana al seu dia. Fins a la següent
campanya no pot ascendir. 
Gran transformació del Jesús i Maria que de fa dues
temporades només segueixen 5 jugadors de l'equip
bàsic: Albert March, que torna del Camarles, Lucero,
Antó, Rullo i Josep Navarro. Moltes baixes: Dani Cruz,
Elliot, Guillem i Cristian, jugadors que venien del
Torredembarra, i que han fitxat pel Roda. A més, Marc
Prades (Catalònia), Jordi Borràs, Flore (Aldeana), Robert
Beltrán (Remolins-Bítem), Aleix Zaragoza (la Cava),
Toni Domingo (ho deixa) i Dani Fluixà. De l'equip bàsic
de la segona volta de la lliga passada, segueixen 5 juga-
dors: el golejador Soufiane, Lucero, Isaac, Oriol, Antó i
Rullo. El fitxatge estrella és Adrià que va fer 29 gols amb
l’Alcanar i ja va militar a l’Aube quan estava a 1a cata-
lana. Tindrà un acord amb el Deltebre com a filial. Serà
un equip que tornarà a donar guerra a la 3a catalana.
Molta. Bona feina del seu director esportiu: Ito Galve.

En la temporada 2015/2016 aquest club va tornar a la
competició després d'estar cinc anys sense jugar. I va
fer-ho per la porta gran: amb un ascens. I la passada
lliga va fer el debut en el retorn a la 3a catalana. Tot i
ser un equip candidat al descens per només tenir un
pressupost de 15.000 euros i ni un jugador que cobrés,
va salvar la categoria gràcies a una estrella com Cristian
Arasa, que va ajudar a la seva població, deixant al seu
moment el Catalònia malgrat tenir altres ofertes. 
La permanència no va ser fàcil, fins a la jornada 33 el
Masdenverge estava immers en el descens. Però va
salvar-se. Un dels mèrits també va ser del porter Aitor
Roiget, que ja havia deixat el futbol per la lesió i que
va agafar l'equip en les últimes jornades, substituint a
Toni Sánchez.
Per aquesta propera campanya, hi ha bones i males
notícies. Per un costat, se’n va el crac Cristian Arasa,
que va fer 16 gols i que tenia ganes de jugar una altra
vegada a la Segona catalana i ha fitxat per l’Ulldecona.
Altres baixes de l'equip bàsic han estat Ivan Arasa i
Mulet (St. Bàrbara). La notícia positiva és que el 75%
de l'onze ideal segueix i que arriba un bon míster que
coneix fil per randa aquesta categoria: Gerard Capera.
La passada campanya va estar al Camarles B i ara ha
rebutjat l'oferta de ser mister del filial de l’Ampolla per
fitxar pel Masdenverge. Entre les 4 incorporacions, 3
eren jugadors del Camarles B i tres d'ells van jugar al J.
i Maria: Armando, Ronaldo, Joan Cortés i Àlex Curto.
L'única missió és salvar la categoria, segur que hi haurà
millor equip que la passada temporada però costarà
molt. Un any més, caldrà patir.

És l'equip miracle. Va passar de 4a catalana a
Segona en dues temporades (2013/16) i entrava
en el guió que no podria mantenir aquesta catego-
ria i va baixar, guanyant pocs partits però un d’ells
sempre serà recordat perquè fou un 3-1 contra el
Tortosa, a Godall. 
En les dues últimes campanyes tenia un equip molt
limitat per mantenir-se a Tercera, però en fitxar el
míster Joan Subirats va fer el gran miracle en dues
temporades seguides, traient el màxim dels seus
jugadors i assolint la permanència en les dues cam-
panyes. El míster Joan se'n va al Sant Jaume perquè
creia que la seva etapa havia acabat. I ara arriba un
nou míster: Bartolí (Deltebre, Muntells i Remolins-
Bítem B). 
Moltes baixes en aquest equip i molt importants:
Manu, el capità i el jugador que portava més tem-
porades (marxa al Catalònia), Hans (Rapitenca B),
Reolid (R-Bítem), Jofre (la Sénia) i Ricard Reverter
que es retira. 
De les seves estrelles només segueix el jove Balada
que va arribar en la última fase de la lliga i va fer 7
gols en sis partits. 
No serà fàcil aquesta temporada. Un any més és
candidat a patir per al descens i és que els equips
de la categoria s’han reforçat molt.  
Tocarà fer un altre miracle per a un club modest
que gràcies a l’esforç de la seua junta i president
segueix consolidat en la Tercera catalana, amb el
mèrit que això suposa per a una població petita
com Godall. 

El Roquetenc 
serà competitiu

Perelló, fitxatges 
de molt nivell

Jesús i Maria, 
donarà guerra

Masdenverge, 
arriba Capera

Godall, 
l’equip miracle
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

INGREDIENTS (per a 4 persones):
• 2 manats d’espàrrecs verds 
•  /2 de litre de brou vegetal 
• 100 g de formatge fresc 
• 2 llesques de pa mig sec 
• 1 iogurt natural
• 1 cullerada sopera de suc de llimona 
• 3 cullerades soperes d’oli d’oliva 
• sal i pebre 

PREPARACIÓ:
Es netegen els espàrrecs i se’n tallen les parts més dures. Es
couen en una paella amb una cullerada d’oli, tapats i a foc
suau durant uns 10 minuts. Es deixen refredar. Es trituren
els espàrrecs un cop freds amb el formatge, el pa, l’oli i la
meitat del brou. S’hi afegeix el iogurt, la llimona, sal, pebre
i brou fins a aconseguir la textura desitjada i es posa a la
nevera un mínim d’1 hora abans de servir. 
Bon profit!

VALORACIÓ

Els espàrrecs conte-
nen un alt contingut
en fibra, però a
banda, cal destacar el
tipus de fibra, ja que
és un fructooligo-
sacàrids, afavoreixen
el bon funcionament
de la flora intestinal.
Té un efecte preven-
tiu en el càncer de còlon. És del mateix
tipus que de la carxofa, que ja us en vaig
parlar. També són rics en potassi, sofre,
àcid úric, vitamines i antioxidants.
Tal com es diu la recepta s'han de cuinar a
foc suau. S'ha d'evitar que es cremin o si
els fem a la brasa que es torrin massa , ja
que contenen asparagina que interactua
amb altres substrats provocant substàncies
cancerígenes

SOPA D’ESPÀRRECS
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PASSATEMPS
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FESTA MAJOR

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Assumptes familiars et poden tenir ben ocu-
pat. D'una banda pots viure certes angoixes
que no saps molt bé com resoldre i de l'altra,
vivències de gran contingut afectiu.

La sort es presenta en el transcurs d'un viat-
ge o un desplaçament habitual. El cas és que
ho pot fer en moviment. Si vens d'un període
apàtic, millora de l'estat d'ànim.

Taure
20/4 al 19/5

Et volta pel cap seguir estudiant. Sents que
aprendre alimenta la teva confiança i estima
personal i et fa sentir millor. Trobada amisto-
sa amb possibilitat d'anar a més.

La recerca de treball o els objectius laborals
sembla que resisteixen una mica i et donen més
feinada del que pensaves. Comptes amb algun
ajut, especialment de la parella.

Bessons
20/5 al 21/6

És un moment de canvis i transformacions
profundes. També de coses que no saps com
expressar. Però tot és temporal i en sortiràs
reforçat. En la família tens un bon aliat.

Els fills poden ser el punt d'atenció més
important. Sobretot si són adolescents i del
sexe masculí, sentiràs que t'absorbeixen l'e-
nergia. Millores en el sector laboral.

Cranc
22/6 al 21/7

Mires el futur amb il·lusió i et predisposes als
canvis per poder assolir el que planeges. No
permetis que algun familiar, sabotegi les
teves aspiracions professionals.

Compte amb els cunyats o cunyades. Poden
posar-se una mica insistents però és important
que no perdis la calma per evitar perjudicar la teva
relació amb altres familiars.

Lleó
22/7 al 22/8

Estàs una mica capficat amb un viatge o un
trasllat. Vés preparant-ho de mica en mica i
avançaràs feina. Això reduirà l'estrès i l'angoi-
xa. Captes el més subtil amb facilitat.

Aquari
20/1 al 18/2

Tens la porta oberta a exposar, vendre,
donar a conèixer... En resum, els altres estan
ara més receptius al que ofereixes. Aprofita-
ho si has decidit sortir de l'anonimat.

Verge
23/8 al 21/9

Hauràs de dir no a alguna persona que no
respecta la teva opinió. Amb fermesa i utilit-
zant el disc ratllat com a manera de reafir-
mar-te, avançaràs cap als teus interessos.

Peixos
19/2 al 20/3

Vius un moment prou especial, amb alguns
encontres que transcendiran cap al futur.
L'instint a flor de pell pot garantir que vegis
més enllà en les intencions dels altres.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ

TREBALLÑ 

VARISÑ RELAXÑ 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)  

639 594 527

TÈCNICS
TITULATS

EN JARDINERIA

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

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

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

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

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

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

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato exclusivamente 

personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS. 

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

YOTOO

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

450€

SE NECESITA
PERSONAL

AUTÓNOMO CON
VEHÍCULO PROPIO
DE 500 KG. PARA

REPARTO DE LUNES A
VIERNES EN CLIENTE
FIJO, ZONA AMPOSTA

Y ALREDEDORES
FACTURACIÓN
FIJA Y BUENAS
CONDICIONES. 
INTERESADOS

LLAMAR AL
935.193.193. 

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

MAESTRO 
DALOBA
VIDENTE 

CURANDERO
AFRICANO

RESULTADOS
INMEDIATOS

TEL I WHAT

603 317 154

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS



DIVENDRES 13
DE JULIOL
DE 201824

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

L'entrevista permet conèixer l'alcal-
de/alcaldessa de cara a les pròximes
eleccions municipals del maig 2019
com a persona explicant la seva tra-
jectòria, motivacions, visió de territo-
ri, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Lluís Soler, alcalde
de Deltebre, nascut l'any 1983. Va
entrar en política institucional l'any
2007 sent escollit regidor a
l’Ajuntament de Deltebre i, posterior-
ment, vicepresident del Consell
Comarcal del Baix Ebre. La darrera
legislatura 2011 – 2015 va ser el pre-
sident del Consell Comarcal del Baix
Ebre i cap de l’oposició a
l’Ajuntament de Deltebre.
Actualment, a més d'alcalde de
Deltebre també és diputat d’Hisenda
a la Diputació de Tarragona i membre
de la direcció executiva nacional del
Partit Demòcrata

Què destacaria de tots aquests
anys que s’ha dedicat al món
de la política?
Dedicar-me al servei públic m’ha
donat l’oportunitat de fer allò que més
m’agrada: ajudar a la ciutadania i faci-
litar el seu dia a dia amb totes aquelles
polítiques que fomenten la justícia
social i la igualtat. Aquesta és l’essèn-
cia de la política que realitzava al
Consell Comarcal, i també de la que
realitzo ara a l’Ajuntament de
Deltebre.

Recentment s’han complert
tres anys des de què és alcalde.
Quin seria el seu balanç de
mandat?
De coses n’hem fet moltes i totes dins
el mateix objectiu: enlairar Deltebre.
Així, per una banda i a nivell de gestió
interna, podem citar la reducció de
l’endeutament. En només tres anys
hem rebaixat l’endeutament a més de
la meitat i, actualment, aquest es situa
en mínims històrics.

Per altra banda, també podem citar la
nova biblioteca, la creació dels ajuts
socials, la millora de la imatge de
poble, la recuperació de DeltaFira i
l’impuls de Mescla, l’aposta per
Riumar, la implantació del carnaval o el
desplegament de les accions de partici-
pació ciutadana...

Tot i això, i el més important, encara
en tenim moltes per a fer com és el cas
de la urbanització de carrers, la reober-
tura del Complex Esportiu, el Pavelló
Fluvial, l’ampliació del Port de
Deltebre, el POUM...en aquest últim
cas, aquesta mateixa setmana hem
aprovat amb els vots favorables del
PDeCAT, CE- Socialistes, ERC i PP, i
l’abstenció de la CUP, un POUM que
manté la identitat del municipi, impul-
sa la dinamització socioeconòmica
amb visió turística i posa èmfasi en el
microurbanisme per a la resolució dels
problemes urbanístics de la ciutadania.

Per a les properes eleccions
municipals es torna a presentar
per alcalde? Per què?

Perquè tot i els projectes que hem
estat parlant, encara ens queda
molta feina per fer. El meu compro-
mís amb la ciutadania i amb el muni-
cipi de Deltebre segueix intacte. Fins
i tot amb més il·lusió encara per a
poder seguir dedicant els millors anys
de la meva vida al municipi que esti-
mo. A més, sempre he esmentat que,
sempre i quan ho vulgui la ciutada-
nia, la meva trajectòria com a alcalde
té un termini de dues legislatures. És
a dir, 8 anys. Hem avançat molt però
encara ens queda molt camí per
recórrer.

Quins serien per a vostè els
eixos principals del seu pro-
grama?
Nosaltres vam arribar amb la idea i
convicció de sostobar les estructures
de Deltebre. I en aquesta mateixa
línia ens presentarem. Som la gent
de la cultura dels fets, de fer possible
allò que semblava impossible a base
de treball, honestedat i il·lusió per un
municipi millor que mereixia molt
més del que tenia.  

Per tot això, continuarem apostant per
les polítiques socials, per impulsar l’eco-
nomia de Deltebre i per tots aquells pro-
jectes que ens ajudin a fer un pas enda-
vant i ajudin a consolidar la nostra con-
dició de capitalitat del Delta de l’Ebre.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-
calde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?
La política municipal és la més propera a
la ciutadania. La primera porta d’accés.
Per tant, primer que tot, hem de treba-
llar per a generar confiança amb els
veïns i veïnes a partir d’una gestió pulcra
i transparent, i aportant tots aquells
valors que han de forjar la bona ciuta-
dania i la bona convivència. En el meu
cas, sempre he parlat de les tres “h”. És
a dir, la humilitat, la honestedat i la hon-
radesa com a premisses d’actuació
pública.

En segon lloc, i pel que fa al territori,
hem d’aprofundir en unes Terres de
l’Ebre emergents, cruïlla dels Països
Catalans, i amb molt potencial per a
desenvolupar. En el cas concret del
Delta de l’Ebre, cal superar la resignació
que històricament ens ha precedit per
tal que puguem fer combinable una
estratègia d’acció en relació a la regres-
sió i a altres inversions bàsiques amb la
sostenibilitat i l’impuls econòmic.

Què opina de la situació política
actual?
Catalunya està ferida i viu moments
complexos. De fet, estem davant d’una
situació extraordinària i que no ens hem
de cansar de repetir: el nostre país dis-
posa de polítics empresonats i exiliats
per defensar les nostres idees. Malgrat
aquest context, hem de ser capaços de
sumar i treballar conjuntament per asso-
lir l’anhel de llibertat expressat de
manera ferma tant al referèndum de l’1
d’octubre com també en les darreres
eleccions.

Lluís Soler
L’ENTREVISTA

ALCALDE DE DELTEBRE

PRESENTEM UN POUM PENSAT PER A SOLUCIONAR ELS PROBLEMES URBANÍSTICS DE LA CIUTADANIA


