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Cap de setmana amb multitud d’actes, amb Festes Majors, Ascó Jazz Festival, Deltebre Dansa, el Renaixement a Tortosa...

Diverses poblacions ebrenques comencen avui a celebrar la seva Festa Major, en honor a Sant
Jaume... a més, Tortosa ja viu el Renaixement i Deltebre és la capital internacional de les arts escèni-
ques amb Deltebre Dansa, Ascó gaudirà avui i demà del Jazz Festival. I aviat, a Amposta, Música de
Cambra Internacional amb el DeltaChamber Festival. Oferta diversa i cap de setmana de reclam turís-
tic al territori amb un alt nivell d'ocupació hotelera. P3 

1000 coses per a fer

Actualitat

Xavier Pallarés
torna a ser
nomenat delegat
del govern a les
Terres de l’Ebre.
Avui divendres ja
es reincorpora al
seu despatx a la
delegació.

P3

Actualitat

Mar Lleixà ha
rellevat aquesta
setmana a Ismael
Piñas. És la nova
directora dels
serveis territorials
de Salut a les
Terres de l’Ebre.

P10

Avui és notícia
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

L'energia és aquella força vital que permet o provoca
que les coses es moguin o canviïn. Sabem que es pre-
senta en diverses formes, ja sigui calor, llum, vibra-
cions, etc. No obstant això, avui dia encara resulta
complicat definir el terme "energia". El que sí que
sabem és que l'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. 
L'energia que generen les ciutats molts cops es pot valorar amb el PIB, el
producte interior brut, la suma de tots els diners de tots els sectors que es
generen dia a dia durant un any. El PIB es pot calcular de les ciutats, de les
comarques, de les regions o de tot un país. En l'àmbit de comarques del
nostre territori, l'altre dia revisant estadístiques - hom fa el que pot quan
s'avorreix- vaig comprovar que la diferència entre Montsià i Baix Ebre no
era tan gran, d'uns 300 milions. Llavors em preguntava perquè hi ha tanta
diferència de valoració en la importància de cadascuna de les comarques
en l'àmbit institucional, representació, a govern... Justament ara quan fa
un any que hi va haver el trasllat definitiu de les Delegacions de la
Generalitat, la comarca del Montsià i, sobretot Amposta, es queda sense
representants al capdavant d'aquestes. Quina força té el govern actual de
la ciutat per fer valer el nostre talent? O potser no interessa i ens doble-
guem? 

Un altre exemple va ser la campanya que van muntar amb el tema dels
Jocs del Mediterrani. Com a comentari localista, crec va ser molt lamenta-
ble l'actitud de 'tiro la pedra i amago la mà' de l'alcalde Adam Tomàs i els
seus regidors amb el tema dels Jocs del Mediterrani. Sabien de fa temps
que s'havia intentat tot i tot per ser subseu dels Jocs i sabien de la negativa
per la distància, però un altre cop van posar el retrovisor i a tornar a fer el
relat. Això va generar molta desil·lusió a la gent, una frustració que fa que
no puguem generar un relat d'il·lusió, de generar confiança amb les nos-
tres possibilitats. La desil·lusió no mou muntanyes. El relat de la queixa
constant tampoc. Que no interessa sortir dels llocs baixos als rànquings del
PIB? És l'estratègia d'ERC, qui ara controla el territori, que a més de des-
tensionar al país amb una estratègia que només ells entenen, ens vol amb
la moral baixa? Això només s'aixeca si els polítics som motor. Motor de
canvi i si generem bon clima per a les inversions, i no que empreses histò-
riques estiguin pensant a marxar. Un motor d'educació i ensenyament, on
la gent que governa hi cregui. Que no tornin a passar casos com el
d'EUSES, que per les males gestions de l'actual govern de la nostra ciutat,
van estar a punt de perdre. Però en el temps de descompte, i gràcies a les
gestions de gent del meu equip no vam perdre uns estudis universitaris a
la ciutat i al territori. Això ens hagués fet tirar anys i anys enrere. Un motor
per generar energia positiva i renovadora. Una dinamo que, com amb les
bicicletes, ens il·lumini el camí. I hem de marcar el camí, i el camí ha de ser
com una marató però amb sprints que ens permetin avançar cap a camins
nous. Necessitem una mentalitat de dues velocitats. Això només ho can-
viem si generem idees pròpies. Adaptant temes que puguin estar funcio-
nant en altres indrets a la nostra realitat.  Necessitem ser un motor d'inno-
vació. Volem ser un pol d'atracció/retenció de talent. Motor social de
canvi, amb participació real i transparent. Motor ètic, implantant la nova
política de la veritat, la que creu en les persones, tot per i per a elles.
Pensant en el bé comú. 
Motor de transformació de la subvenció a rebre un bon sou per la nostra
feina i esforç. A generar el caldo de cultiu o l’ecosistema per tenir empreses
que vinguin de fora o que es generin aquí mateix amb els nostres empre-
saris. Que en tenim i d’excel·lents.
Hem de ser motor, generar energia, o no serem.

Manel Masià i Almudever
Cap local de l’agrupació d’Amposta del PDECat 

Generar

OPINIÓ

Editorial
Franco segueix donant guerra

El 25 de juliol de 1938 una ofensiva de l'Exèrcit republicà va donar comença-
ment a la que seria la batalla més llarga i una de les més cruentes de la Guerra
civil espanyola, La Batalla de l'Ebre que enguany compleix 80 anys. Van ser 115
dies de lluita que es saldarien amb més de 100.000 baixes (presoners, ferits i
morts) entre els dos bàndols en lluita. Aquella batalla frontal, va ser "la més
innecessària i absurda" de quantes es van lliurar durant la Guerra Civil. 
Per altra banda, milers de persones han anat aquest passat diumenge al Valle de
los Caídos per protestar contra la intenció del govern de Pedro Sánchez d'exhu-

mar les restes del dictador Francisco Franco, la qual cosa es va aprovar el mes
de maig en una votació al Congrés. L'acte es va convertir en una massiva con-
centració ultra.
Per rememorar els 115 dies de la Batalla de l'Ebre i amb una idea nascuda a par-
tir del programa Maiors de Canal Terres de l'Ebre i de L’Onada, demà dissabte
21 de juliol s'estrenarà la sèrie produïda per Canal Terres de l'Ebre i TAC12
‘Tremolors. Històries de la Batalla de l’Ebre’ de 18 capítols que ens farà reviure
setmanalment el conflicte coincidint amb el 80è aniversari.

El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre
Avant, ha iniciat al Viver d'Empreses de Camarles per segon any
consecutiu el programa d'assessorament integral per a micro-
empreses i autònoms. Es tracta d'una assistència professional i
individualitzada destinada a impulsar, consolidar i fer més com-
petitives un total de 12 petites empreses del Baix Ebre, que han
estat seleccionades entre les 23 que es van preinscriure per par-
ticipar en aquest programa subvencionat pel Servei d'Ocupació
de Catalunya. Totes les empreses participants tenen en comú
necessitats específiques de professionalització, consolidació i
desenvolupament del negoci. El programa s'estructura en tres
fases: diagnosi prèvia, assistència tècnica personalitzada i pro-
posta de pla d'acció.

Programa per consolidar i fer més
competitives les microempreses  

DEL BAIX EBRE

La Fundació Montsià va concórrer i ha accedit a un dels 45
ajuts al Practicum convocats per la Direcció General de
Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat
de Catalunya que permet als joves quedar-se o tornar al seu
territori per a fer les pràctiques obligatòries dels seus estudis de
Grau. El que pretén el Programa Odisseu és incentivar i facilitar
el retorn de joves cap el medi rural a partir de la creació d’un
programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el
compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d’orí-
gen. Donat que regions com les Terres de l’Ebre estan lluny dels
centres de formació universitaris, aquests ajuts incentiven a
empreses i institucions a que els joves puguin fer les pràctiques
dels seus estudis de Grau a prop de casa, donant valor afegit al
territori. En el cas de l’ajut atorgat a la Fundació Montsià, que
ja ha incorporat a una estudiant en Grau en Multimèdia a jor-
nada sencera fins a mitjans de setembre, li permetrà fer millores
en l’aspecte comunicatiu i de gestió del web.

La Fundació Montsià col·labora 
amb el Programa Odisseu

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
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El president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà l’acte
institucional d’inauguració de l’Espai Ilercavònia. Ibers a
Tivissa, que tindrà lloc demà dissabte. El president Torra
arribarà a l’Ajuntament de Tivissa a les 17 h, on serà rebut
per l’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí; els regidors del consis-
tori tivissà i els representants de les entitats locals. Després
de la signatura al llibre d’honor, el cap de l’executiu visi-
tarà l’Espai Ilercavònia. Ibers a Tivissa i presidirà l’acte ins-
titucional d’inauguració d’aquest espai al Casal Cultural
de Tivissa. L’Espai Ilercavònia. Ibers a Tivissa és un centre
de divulgació del jaciment de la Ciutat Ibèrica del
Castellet de Banyoles i, alhora, el centre de referència des del qual s’organitzen visites
i activitats curriculars i de lleure cultural i turístic per potenciar el coneixement de tot
el patrimoni del municipi.

El president de la Generalitat inaugurarà demà
l’espai Ilercavònia. Ibers a Tivissa

El Consell Executiu ha restituït aquesta setmana
a Xavier Pallarés com a delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, tal com va avançar Més Ebre
fa unes setmanes. Pallarés va ser cessat per l’ar-
ticle 155. Poc més de vuit mesos després – i 45
dies des de que Quim Torra va formar el seu
govern – s’han aprovat els nomenaments dels
nou delegats territorials. La delegació del
Govern a les Terres de l’Ebre ha anunciat que
avui divendres Pallarés ja s’incorpora al seu
despatx per “reprendre de nou la feina”. "Han
estat vuit mesos en els quals hem perdut mol-
tes oportunitats. Caldrà treballar molt per a
recuperar-les”.

Xavier Pallarès torna a ser nomenat delegat del
govern a les Terres de l’Ebre

Tortosa està immergida
de nou en l'enyorada
esplendor del segle XVI,
quan en ple
Renaixement, la ciutat
bullia i es convertia en un
dels principals centres
culturals i artístics del
país. Tot el llegat d'aque-
lla etapa reviu des de fa
23 estius en una de les
festes de recreació histò-
rica més consolidada de
Catalunya. 
Enguany, s'arriben a con-
centrar en una jornada
més d'un centenar d'ac-
tes i els carrers també són
escenari d'una quinzena
d'espectacles gratuïts on
enguany per primera
vegada es comptarà amb
una companyia mexica-
na, els Chronos Cantus,
donant un salt cap a la
internacionalització de la
Festa que ara serà també
coneguda a Mèxic. 
Des de l'àmbit privat
també s'impulsen visites

guiades, exposicions o
tallers. 
Per primer cop una dona,
l'alcaldessa Meritxell
Roigé, és Procuradora en
Cap de la Festa del
Renaixement, i el pregó
va anar a càrrec, ahir
dijous, de la consellera
d'Empresa i
Coneixement, Àngels
Chacón.

Contra agressions
sexuals

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat el nou pro-
tocol contra agressions
sexuals i comportaments
sexistes durant les cele-
bracions festives, en base
al reglament fet per
l'Institut Català de les
Dones. 
La Policia Local l'aplicarà
per primer cop en motiu
de la Festa del
Renaixement i més enda-
vant durant les festes

majors de la Cinta, al
setembre. 
Es tracta d'un protocol de
caràcter preventiu, ja que
no consta, fins ara, cap
denúncia d'agressió
sexual durant la Festa del
Renaixement. 
El consistori ha editat uns
tríptics informatius on
s'explica gràficament què

fer davant de qualsevol
acció que atempti contra
la llibertat d'una persona,
amb l'ús de la violència o
la intimidació. 
Es repartiran a les taver-
nes de la festa i per les
llars i inclou el missatge
'Ni agressions sexuals.
#NomésUnSíÉsUnSí. Ni
conductes sexistes'.

Des de dilluns i fins el 29 de juliol, Deltebre acull la
14a edició del Festival Deltebre Dansa, amb una pro-
gramació artística que inclou més de 40 espectacles
de dansa i circ contemporanis i moltes novetats. Entre
algunes de les principals novetats, cal destacar el
Circuit “Deltebre, atracció natural”. Aquesta iniciati-
va, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament,
es presenta en format de ruta de vuit espectacles que
tindran lloc entre Deltebre i el nucli de Riumar, creant
una experiència singular que fusiona les arts escèni-
ques i el patrimoni natural únic del Delta de l’Ebre. En
aquesta edició el Festival acollirà un total de 185 par-
ticipants professionals arribats de més de 50 països de
tot el món, amb fins a 22 tallers professionals. Dilluns
passat, va tenir el tret de sortida amb la presència de
la consellera de Cultura, Laura Borràs. La carpa va
obrir-se amb un homenatge a les dones.

Ahir dijous va començar la 23ena. Festa del Renaixement

Deltebre, capital internacional de les
arts escenèniques, amb Deltebre Dansa

Tortosa fa renàixer el segle XVI amb centenars
d'espectacles i recreacions al carrer

Tortosa celebra el seu Renaixement.

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 28 de juny de 2018, va aprovar, per una banda, deixar
sense efecte la tramitació de l’expedient de “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per
l’ampliació de la zona d’equipaments esportius”, aprovada inicialment per segona vegada pel Plenari de la
Corporació en data 20 de novembre de 2017. I, per l’altra, va aprovar inicialment  la Modificació Puntual de les
Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’ampliació de la zona d’equipaments esportius. Aquesta darrera apro-
vació se sotmet a informació pública pel termini d’un mes durant el qual es poden presentar les al•legacions que
es considerin adients, en compliment del que disposa l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11
a  les 13 hores,  i al  web municipal.

Móra d’Ebre L’Alcalde-President
Joan Piñol i Mora 

Plaça de Baix, 1 · 43740 Móra d’Ebre     
Tel.  977 40 00 12 · Fax 977 40 09 55     

Cif núm. P 4309400 B
e-mail  aj.moradebre@altanet.org
http://www.moradebre.altanet.org

Amposta, l’Aldea i Campredó avancen en la senyalitza-
ció dels espais on es va produir la maniobra bèl·lica de
distracció del 25 de juliol del 1938, en l’inici de la
Batalla de l’Ebre. Tal com informa ebredigital.cat, va ser
un episodi que ha passat força desapercebut per la his-
toriografia però on va morir més gent en menys temps.
Dimecres, coincidint amb l’aniversari del Alzamiento
nacional, els tres municipis han presentat més detalls
d’aquest projecte de divulgació, que busca posar en
valor els fets i atreure l’anomenat turisme bèl·lic. Els
ajuntaments d’Amposta, l’Aldea i Campredó treballen
per dignificar aquesta memòria. 

Amposta, l’Aldea i Campredó 
avancen en la senyalització dels
espais de la Batalla de l’Ebre
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EN UN MINUT

*LA PRESENTACIÓ D'UN
LLIBRE DE FOTOGRA-
FIES DE LA FESTA DEL
RENAIXEMENT es farà
demà dissabte a les 11
hores al Mercat municipal.

*LA CUP rebutjarà la
nova llei de memòria
històrica si no avala la reti-
rada del monument fran-
quista de Tortosa. Els
cupaires insten l'equip de
govern de Tortosa a recla-
mar a Madrid i Barcelona
els recursos per pagar el
desmantellament que
acabaria amb la disputa
sobre la propietat. També
ha fet una crida perquè
ERC i el PDeCAT perquè
siguin "coherents i
valents" amb els discursos
dels seus partits, i també
al PSC i Movem Tortosa
perquè “es posicionin
públicament sobre el futur
del monòlit de Franco”. 

*CAMPREDÓ gaudeix de
la seua Festa Major, des
d’avui divendres i fins el
dia 28. 

*DISTRIBUEIXEN 6.500
gots reutilitzables al delta
de l'Ebre per reduir els
residus generats en esde-
veniments lúdics. Es repar-
teixen en el marc de la
campanya 'Per un Delta
Net' a bars, guinguetes i
establiments de la zona
per festes majors i fires.
L'acció es materialitza
gràcies al suport de sis
ajuntaments implicats:
l'Ampolla, l'Aldea,
Amposta, Sant Carles de
la Ràpita, Sant Jaume
d'Enveja i Deltebre. 

Més 
Tortosa

El gerent de Ports de la
Generalitat, Joan Pere Gómez,
i l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, van visitar les
obres de remodelació de l’em-
barcador fluvial que
l’Administració portuària ges-
tiona a la ciutat. L’objectiu
dels treballs és modernitzar la
instal·lació per potenciar la
pràctica dels esports nàutics i
el turisme vinculat amb
aquestes activitats, i a més
integrar el passeig fluvial de
l’Ebre en el nucli de la vila,
amb la creació de nous espais
per a activitats ciutadanes.
L’actuació suposa una inversió
de 101.000 euros i un termini
d’execució de dos mesos.
El projecte ha de donar major funcionalitat a l’embarcador dins l’entorn de millo-
ra d’aquesta zona per tal que la instal·lació pugui oferir millor servei als usuaris,
impulsar activitats i donar continuïtat al passeig fluvial de Tortosa com un nou
espai d’ús ciutadà integrat al riu i al teixit urbà. Les obres comporten la construc-
ció d’un nou moll que s’elevarà 30 centímetres respecte a l’anterior, per reduir
l’afectació en cas de l’augment de cabal al riu. La línia per atracar es renovarà
per garantir un major grau de qualitat de servei per als vaixells. La rampa d’ava-
rada d’embarcacions també es restituirà. A més,  es faran les canalitzacions per
al servei d’aigua i enllumenat.

El Club Nàutic Riumar de Deltebre organitza el pro-
per demà dissabte una nova edició de l'activitat
turística Via Blava, "De l'arròs al vi". La proposta ja
compta amb una vintena d'embarcacions inscrites i
gairebé un centenar de participants. La jornada
lúdica arrenca des del port esportiu de Riumar, amb
dues hores llargues de navegació fluvial fins a
Tortosa. A la capital ebrenca, es farà una visita per
la Festa del Renaixement i més tard es desplaçaran
amb bus fins al Pinell de Brai on s'ofereix una visita
guiada a la Catedral del Vi i un tast de vins de la DO
Terra Alta. Un dinar al restaurant Villa Retiro, a
Xerta, i el retorn pel riu a la tarda, tanquen una acti-
vitat on es vol posar en valor la diversitat patrimo-
nial, gastronòmica i cultural ebrenca.

Per potenciar les activitats al riu

Unes 20 embarcacions tornaran a
recórrer demà la Via BlavaPorts inicia les obres de 

l'embarcador de Tortosa L'excursió que uneix riu, vi, patrimoni i gastronomia

El govern municipal respon a Movem

El govern municipal de Tortosa ha fet una nota en la que vol “recordar que el projecte
del port fluvial projectat l'any 2006 forma part del Pla Parcial Horta-Sant Vicenç, un pla-
nejament pendent de desenvolupar a l'altra riba del riu, a Ferreries, i que res té a veure
amb l'obra que està construint Ports a l'antic embarcador del Club de Rem.  D'altra
banda, una vegada més Movem Tortosa proposa fer una actuació que el govern muni-
cipal ja té prevista. El passat mes de juny, el ple de l'Ajuntament va aprovar una modifi-
cació pressupostària amb una partida específica per dur a terme l'expropiació de l'antic
Club de Rem, després d'haver arribat a un acord amb l'entitat esportiva. L’adquisició és
la fase prèvia per reordenar urbanísticament la zona de les antigues instal·lacions del club
esportiu”. Aquesta resposta es va fer després que Movem manifestés que vol que “es
recuperi el projecte de port fluvial” demanant que “la millora de l’embarcador de l’antic
club de Rem no deixi en oblit la construcció d’un port fluvial per a 40 embarcacions pro-
jectat per la Generalitat i l’Estat el 2006”. Movem també reclama que “es mantinguin les
infraestructures existents com el passeig de Ribera i que es faci una plaça on hi havia l’an-
tic club de Rem per connectar les avingudes de Lleida i Ribera, de Vora Parc”.

El grup ebrenc Subirats Berenguer Hotels ha invertit recentment 4 milions d'euros en
la reforma de l'hotel SB Icaria de Barcelona (4*superior) i l'SB Corona de Tortosa (4*),
una actualització, la de l'hotel ebrenc, que es va presentar la setmana passada. L'ac-
tualització li ha permès a l'hotel SB Corona de Tortosa incorporar una quarta estrella als
seus estàndards de qualitat. 
A la capital ebrenca s'han actualitzat les 102 habitacions i apartaments, s'ha incor-

porat un gimnàs amb sortida a la terrassa i també s'ha reformulat el restaurant, amb el
SOM Restaurant especialitzat en la cuina mediterrània. 
A Tortosa, per la proximitat a les vies verdes i l'impuls territorial del cicloturisme, l'SB

Corona ha creat instal·lacions i serveis "de primer nivell" destinats al públic ciclista, fa-
miliar, amateur o professional. 
Entre altres, l'hotel compta amb un taller de reparació, un guarda-bicis vigilat per vi-

deocàmeres o espais per a fisioterapeutes.

Subirats Berenguer Hotels inverteix 4 ME per
actualitzar l'Icaria de Barcelona i el Corona de Tortosa

La líder de Ciutadans a Catalunya i portaveu nacional
del partit, Inés Arrimadas, estarà a les Festes del Renaixe-
ment de Tortosa dissabte que ve 21 de juliol. Arrimadas
recorrerà els principals carrers de la ciutat acompanyada
per afiliats i simpatitzants de les Terres de l'Ebre, així com
per diferents representants del partit de les comunitats
autònomes de Catalunya, Aragó i València. La trobada fi-
nalitzarà amb un menjar al Parador i comptarà amb la
presència de la diputada provincial i portaveu a l'ajunta-
ment de Benicàssim, Cristina Fernández; amb el diputat
en les Corts d'Aragó, Ramiro Domínguez; els diputats de
Cs al Congrés i el Parlament de Catalunya, Sergio del
Campo, Matías Alonso i Lorena Roldán, així com els dife-
rents grups locals.

Inés Arrimadas estarà a les Festes del Renaixement
de Tortosa, demà dissabte

El PSC lamenta les pintades de llaços grocs aparegu-
des al casc antic i ha demanat a l’alcaldessa que es re-
tiri la pancarta dels “polítics presos” del balcó de l’A-
juntament durant la Festa. El grup municipal del PSC
ha comparegut en roda de premsa per denunciar “l’a-
gressió al patrimoni que ha comportat l’aparició de
pintades amb llaços grocs als principals carrers del nu-
cli antic, escenari de la Festa del Renaixement”. El por-
taveu socialista, Enric Roig, ha recordat que sempre ha
participat en la Festa i que mai ha volgut fer polèmica,
però “aquesta vegada els fets han estat prou greus
com per comparèixer davant la premsa”.

“Volem un Renaixement de tots
i totes, sense exclusions”

Presentació de l’activitat, aquesta setmana. 
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Aprovat inicialment en sessió extraordinària de ple municipal de data 10 de
juliol d’enguany, el POUM de Deltebre juntament amb l’estudi ambiental
estratègic, el catàleg de masies i cases rurals i tota la documentació que
acompanya, els quals es sotmeten a consultes de les Administracions públi-
ques afectades i del públic interessat, així com, a informació pública pel ter-
mini de QUARANTA-CINC DIES mitjançant anuncis que s’inseriran en el
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament i
en dos dels diaris de més divulgació (municipal o supramunicipal) durant els
quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients . També
se’n farà publicitat per mitjans telemàtics a la web de l’Ajuntament de
Deltebre..

Així mateix, ha acordat suspendre, de conformitat amb l’establert a l’article
73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i l’article 102 del Decret 305/2006,  de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb les determina-
cions de l’informe que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’in-
corpora a l’acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de pro-
jectes de gestió urbanística i d’urbanització, d’expropiació forçosa, atorga-
ment de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabili-
tació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial en els termes que es detallen a cada un dels àmbits.

En tot cas aquesta suspensió no produirà efectes, total o parcialment, en cap
àmbit i/o règim urbanístic en les que les determinacions del nou projecte de
POUM objecte d’aprovació inicial no suposin una modificació del règim urba-
nístic vigent.

Resten exclosos d’aquesta suspensió:

- Pla Especial Urbanístic de desenvolupament “Riumar, antiga depuradora”
- Depuradora de Riumar
- Gestió urbanística de la Unitat d’actuació UA1
- Gestió urbanística de la Unitat d’actuació UA3
- Pla Especial Urbanístic del Port de Deltebre
- Nova Centralitat “Lo Passador”

Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s’incorpora al pre-
sent acord, el qual resta a disposició del públic, durant tot el termini de la sus-
pensió. En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’en-
trada en vigor de l’instrument de planejament.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a la Biblioteca
Municipal Delta de l’Ebre (carrer Girona, s/n) d’aquest municipi.

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administra-
tiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Deltebre, 11 de juliol de 2018

El secretari acctal.,

David Torres Fabra

EDICTE

El grup municipal
Socialista ha explicat
que el C/ Sant Cristòfol,
popularment conegut
com el barri del Lligallo,
és una zona molt reco-
neguda pels ampostins
perquè antigament era
pas dels ramats en la
seva transhumància. De
tots els lligallos
d’Amposta aquest és el
més conegut, degut a
que es va constituir un
petit nucli de població i
que allí hi van viure la
gran majoria dels pas-
tors d’Amposta, més
d’una dotzena de famí-
lies. “Aprofitant que allí
està la Residència de la
Gent Gran i s’està dig-
nificant aquest indret,
els pastors que encara
hi viuen i el conjunt dels
veïns ens reclamen retre
homenatge a tots els
pastors que han viscut
en aquesta zona i, que
millor que amb una
escultura que representi
aquest treball, tan sacri-
ficat i poc reconegut,
com un dels oficis de
més tradició a la nostra
ciutat”.    

PSC Amposta

La música de cambra es deixarà sen-
tir a les Terres de l'Ebre del 3 al 5 d'a-
gost en el marc de la tercera edició del
DeltaChamber Music Festival, que
tindrà lloc a Amposta. Els directors del
certamen, Laura Ruiz i Pau Rodríguez,
es proposen "deixar petjada al territo-
ri" partint d'un festival "humanista"
amb voluntat "integradora" de totes
les arts amb "l'eix central de la música
de cambra". Per primera vegada, un
dels concert serà retransmès en directe

per la UER, Unió Europea de Radiodi-
fusió, de la mà de Catalunya Música.
Serà el concert del divendres 3 d'agost
amb obres de Lutoslawsky, Martinu i
Beethoven. Pel que fa als intèrprets,
aquest any hi participaran el violinista
Sebastian Böhren, el violoncelista Jan
Ickert, la pianista Yukako Morikawa o
la clarinetista Laura Ruiz, entre d'al-
tres. Dins l'apartat Young Talents hi
participaran els ebrencs Paula Aguiló,
violí, i Marc Garcia, trompa.

Música de cambra internacional amb
el DeltaChamber Music Festival

A Amposta, del 3 al 5 d’agost

El FabLab Terres de l’Ebre,
en funcionament 
a l’estiu del 2019

S’ubicarà a la planta baixa de l’edifici del Sindicat

El FabLab Terres de l’Ebre, que s’ubicarà a la planta
baixa de l’antic edifici del Sindicat, a Amposta, estarà
en funcionament d’aquí un any. Aquestes són les pre-
visions amb les quals treballen tant l’Ajuntament de la
capital del Montsià, com el Consell Comarcal del
Montsià, i els empresaris i makers impulsors d’aquest
projecte d’innovació i cooperació. Amposta i el con-
junt de territori se sumarà així a la xarxa mundial de
FabLabs, del MIT (Institut de Tecnologia de
Massachussets i de la xarxa Cat Labs de la
Generalitat). Es tracta uns espais de producció, fabri-
cació d’objectes físics i prototips que disposen de
maquinària digital i on hi podran accedir empreses,
emprenedors, alumnes, inventors i la ciutadania en
general. "L’objectiu del FabLab és actuar com a
motor del desenvolupament innovador i tecnològic
territorial", diu l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, tot
posant èmfasi amb el fet que és un equipament terri-
torial i que aposta pel cooperativisme i el treball en
xarxa. "Els fablabs són espais de col·laboració i coo-
perativisme al voltant de la innovació i la creació",
diu. El coneixement que s’hi genera "és en codi
obert". "El que es fabrica a un FabLab es pot copiar i
replicar a un altre FabLab", explica Joan Estellé, un
dels empresaris impulsors del projecte, per tant, el
FabLab d’Amposta estarà connectat a la xarxa MIT i
els seus usuaris podran accedir i ser beneficiaris de les
accions de formació i intercanvi que es produeixin
dins aquesta xarxa.

Presentació del Festival.
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EN UN MINUT

*ELS ARROSSAIRES
comencen a rebre els
5,4 milions d’ajuts agro-
ambientals pendents.
Els sindicats agraris
reclamen a Agricultura
un calendari ‘clar’ de
pagaments anuals.
Enguany el pagament
de les subvencions,
cofinançades per la UE,
s’ha tornat a retardar.

*EL PERELLÓ: dins dels
actes per commemorar
el 25é aniversari de
l'Agrupació Musical
l'Emburgada, avui
divendres, a les 22.30 h
i a la plaça Jaume II,
s’oferirà el Concert
d'Estiu a la Fresca. Per
acompanyar aquest
esdeveniment es comp-
tarà amb la Societat
Musical la Lira
Ampostina, sota la
direcció d'Octavi Ruiz.

*L'ASSOCIACIÓ FUN-
CIONAL PER A LA
INTEGRACIÓ SOCIAL
(AFIS) acaba de posar
en funcionament dos
nous serveis per millorar
la qualitat de vida de les
persones amb mobilitat
reduïda del territori, ja
siguin persones grans,
amb alguna discapacitat
o que pateixen alguna
patologia, i que residei-
xen o visiten les Terres
de l'Ebre.

Més 
notícies

Nou procés de participació ciutadana a Deltebre per tal d’escollir un
dels dos projectes finalistes que porten per objectiu reordenar tota la
zona de les instal·lacions del camp de l’Aube. El projecte guanyador,
serà inclòs en els pressupostos del 2019. L’alcalde, Lluís Soler, ha expli-
cat que “volem que la ciutadania tingui l’última paraula a l’hora d’es-
collir quin projecte, amb l’objectiu que es puguin celebrar tot tipus d’es-
deveniments”. Els dos projectes, sorgits a partir d’un concurs d’idees, es
poden visualitzar tant a la pàgina web de l’Ajuntament com també en
les butlletes de participació. En el cas del primer projecte, es destaca el
canvi de l’entrada principal al camp de futbol amb una nova zona d’ac-
cés per a vianants, la proposta d’unes noves graderies a dos vessants,
un vial per a vianants i carril bici, noves zones enjardinades, un parc
infantil, entre d’altres. En el cas del segon, es proposa un camí que con-
necti tot l’àmbit entre l’església i el centre neuràlgic del projecte, així
com l’acondicionament de l’entrada al camp i de la cantina, arranjar la
graderia, determinar dues zones d’aparcament, espai verds de transició,
zones de jocs de lleure i de pícnic amb barbacoes, entre d’altres. Fins el
31 de juliol es podrà votar.

La ciutadania de Deltebre decidirà
el projecte de reforma de l’Aube

Mitjançant un procés de participació ciutadana

És entre el 15 de juliol i l’1 d’octubre quan les embarcacions
d’arts menors autoritzades podran capturar fins a 260 quilo-
grams de tonyina roja cadascuna. El Ministeri d’Agricultura ha
reconegut els seus drets històrics i els ha destinat una part de
la quota estatal. 
L’Ametlla de Mar es converteix en el municipi amb més em-

barcacions que poden capturar tonyina roja a Catalunya, ja
que a les 18 artesanals autoritzades recentment s’hi sumen les
d’encerclament que van completar la seva campanya el passat
maig.

Una marca que identifiqui la tonyina roja pescada a l’ham
és el que estan treballant des de la Confraria de Pescadors de

l’Ametlla de Mar, conjuntament amb la resta de confraries im-
plicades, per donar un valor afegit al producte.

La Cala, municipi amb més embarcacions que poden capturar-ne

Les embarcacions d’arts menors recuperen
els drets per pescar tonyina roja

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l'Ajuntament de Paüls
a pagar l'import pendent de l'arranjament del camí de Sant Roc, una obra que es
va executar fa més d'una dècada i que “quan Convergència i Unió va arribar al
govern local el 2007 no va liquidar”. Segons nota de l’Ajuntament, la decisió judi-
cial complica ara la hisenda del consistori, ja que incrementa el deute heretat de
l'anterior govern fins els 610.000€ (capital més interessos). L’arranjament del
camí de Sant Roc el va iniciar a finals del mandat 2003-2007 l’equip de govern
del PSC. Al maig de 2007 es van fer eleccions municipals i Convergència i Unió
va assolir l’alcaldia. “Les obres es van acabar a finals d'aquell any, i restaven a
pagar 117.136,61€. L‘equip de govern de CiU no va fer front al pagament i l’em-
presa va demandar a l’Ajuntament per impagament l’any 2011. Tres anys més
tard, al 2014, el jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona va declarar culpable
l’Ajuntament de Paüls, però aquesta sentència es va recórrer davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)”. El TSJC també els ha declarat culpables
i ha condemnat l’Ajuntament de Paüls a pagar l’import pendent de l’obra
(117.136,61€) més els interessos de demora (108.019,05€) i les costes dels judi-
cis (2.622,12€). El cost dels advocats ha estat de 13.801,12€. En total, el cost
final que ha d'assumir l’Ajuntament de Paüls és d’uns 241.000€. Per poder fer
front a aquesta quantitat, l’Ajuntament ha de sol·licitar un préstec de 225.000€ i
fer-se càrrec dels interessos corresponents. L'actual alcalde de Paüls, Enric Adell,
ha explicat que “estem davant d’una situació econòmicament molt complicada.
Aquests quantitats són molt elevades i això ens afectarà molt els propers anys”.
L’alcalde recorda que en aquestes tres anys ja han retornat 136.000€, i que l’ac-
tual deute es situa al voltant dels 473.000€ (451.000€ són de capital). També
informa que tot i això han baixat l’IBI urbà i rústic i que també s’han executat mol-
tes actuacions al municipi. "Venen anys durs i complicats, però ho tirarem enda-
vant amb la mateixa fórmula que fins ara, treball i il·lusió”.

“Per unes obres acabades el 2007”

Paüls ha de demanar un préstec per pagar
una sentència judicial

El Consell Social de la URV i l’Ajuntament de Tortosa han premiat vuit treballs de
recerca de Batxillerat i treballs de síntesi de Cicles Formatius de Grau Superior del
curs 2017-2018 en l’onzena edició dels Premis Gerard Vergés del campus Terres de
l’Ebre. Cinc com a premis específics del campus i tres dins els premis generals de la
URV.  Pel que fa als Premis Generals, els tres treballs premiats han estat: From coco-
on to butterfly. Living as an amish woman, de Gemma Pagà, de l’Institut de
Deltebre; L’escolarització d’un infant al·lèrgic alimentari a les Terres de l’Ebre, de
Júlia Barberà Tena, de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta (treball que ha
rebut la màxima puntuació per part del jurat). I, finalment, ha estat també guardo-
nat el treball Realitat augmentada +3D, de Jordi Bayarri Planes, de l’Institut La
Sénia.

Millors treballs de recerca i
síntesi de secundària

Del Campus Terres de l’Ebre
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EN UN MINUT

*AVUI comencen les
Festes de la Ràpita amb
la música del grup
Obeses, Please 100%
U2 Barcelona, dj
Fernando Garcia
Patinando i dj Les lla-
gues. A la plaça 1 d'oc-
tubre.

*VUITANTA rapiten-
ques van protagonitzar
dissabte l’acte que ser-
veix de pròleg a les
Festes Majors de la
Ràpita 2018, la procla-
mació de la Reina de
Festes, la Pubilla
Infantil i les respectives
dames i pubilletes.

*ALCANAR: en marxa
la instal·lació de llums
LED, més eficients i sos-
tenibles. El seu consum
generarà un estalvi
anual de 12.000 euros.
La despesa s’amortitza
ràpidament per l’estalvi
en el consum energètic.

Més 
notícies

L’Ajuntament de la Ràpita ha posat en marxa al pavelló poliesportiu
el sistema de plaques fotovoltaiques que es va instal·lar amb el Pla Za-
patero i que mai havia entrat en servei des que es va acabar, el 2013.
Són 250 panells que aporten 50 kilowatts d’energia d’autoconsum
per al subministrament lumínic del pavelló i per escalfar l’aigua que
fan servir els usuaris. Ara fa un any, l’Ajuntament de la Ràpita, amb la
regidoria de Medi Ambient al capdavant, va prendre la decisió de pro-
duir per a l’autoconsum un cop comprovat en una auditoria duta a
terme l’any passat que les plaques continuaven en bon estat. Ara ha
calgut una inversió de 8.000 euros per posar-les en marxa, una inver-
sió que es preveu amortitzar en un any. Per posar en marxa les pla-
ques s’ha instal·lat és un acumulador que permet guardar l’energia
que es produeix en les hores de sol.

Des de divendres pas-
sat, quan va fer-se la
inaugració, fins al 29
de juliol, les Cases
d’Alcanar acolleix la
tercera mostra d’Art i
Flors als Balcons.
D’aquesta forma, la
façana marítima
casenca tornarà a ves-
tir-se amb les seues
millors gales per a ofe-
rir quinze dies d’emo-
cions, explosió artísti-
ca i transversalitat cul-
tural. Els guies d’a-
quest primer contacte
amb les peces artísti-
ques no seran altres
que els seus autors.
Ells i elles seran els
encarregats d’endinsar
entre les teles a tots
aquells que s’apropen
a l’acte.
Un any més, la creati-
vitat i el compromís dels artistes, canareus o vinculats al municipi,
quedaran palesos. A més, les 40 obres noves d’enguany estaran
acompanyades d’algunes de les teles d’edicions anteriors.
Aquestes, juntament amb les flors que es col·locaran a la resta de
balcons del circuit i el tarannà marí que ofereix la costa de les
Cases, acabaran de conformar un marc creatiu inèdit.

La Ràpita posa en servei la
instal·lació de plaques fotovoltaiques

3a Mostra d’Art i Flors als Balcons
als carrers de les Cases d’Alcanar

Al pavelló poliesportiu
Del 14 al 29 de juliol

Nou pla que gestiona la modalitat 
de marisqueig amb rastell de cadenes

La consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha
estat enguany la principal autoritat con-
vidada a la processó i ofrena de flors que
la Confraria de Pescadors del Verge del
Carme han organitzat per celebrar la
festivitat de la seua patrona, a la Ràpita.
En la jornada Jordà, va anunciar l’inici,
aquesta setmana, del nou Pla de gestió
de la modalitat de marisqueig amb ras-
tell de cadenes. Una vintena de barques d’arts menors del  municipi podran mantenir
l’activitat després de documentar a Brussel·les que es tracta d’una pesca autoritzable.
A la imatge, la consellera amb l’alcalde, Josep Caparrós. 

Mor un jove que va caure 
amb el seu vehicle al canal, a Roquetes

Un jove va morir la matinada de dissabte passat a Roquetes quan el seu cotxe va
sortir de la via i va caure al canal dret del riu Ebre. El cotxe, que circulava pel camí
del Llorón, va sortir de la calçada. La víctima, de 30 anys i veïna de Masdenverge,
viatjava sola i quan el vehicle va caure al canal va quedar atrapat entre les compor-
tes de la part alta. L’alcalde Roquetes, Francesc Gas, va explicar que els bombers
van haver d’abaixar el nivell d’aigua del canal per poder recuperar el turisme acci-
dentat. Gas va informar que la víctima és un home que tornava sol de la festa major
de Jesús aquella matinada. El batlle va detallar que el conductor molt probablement
desconeixia el camí on es va produir el sinistre mortal. "Es va desviar cap a l'esque-
rra i va caure a dintre del canal amb la mala sort que la zona on va caure és la part
alta de les comportes de regulació del canal i el vehicle va quedar submergit del tot
i atrapat en les comportes fet que va impossibilitar la sortida del seu conductor".
La notícia va commocionar el poble de Masdenverge. 

Edu Albacar, pregoner de la
Festa Major de Sant Jaume

Dissabte es van produir els primers actes de les Festes
Majors de Sant Jaume. D’entrada, a l'Ajuntament, el
premi Tallador 2018, el Dr. Josep Lluís Valldepérez Coll i
el pregoner 2018, Eduardo Albacar Gallego, signaven al
llibre d'honor. Edu és un gran ambaixador del seu poble,
sent un futbolista d’elit. Posteriorment, tota la comitiva
formada per autoritats, pubilles, hereus i representants
de les entitats, es desplaçavem pel carrer Major acom-
panyats per la Unió Musical l'Artística per procedir a la
imposició de bandes a les pubilles i hereus.
L'hereu infantil és Josep Prats Vallejo. La pubilleta infantil
la senyoreta Maria Pérez Aliau. L'hereu Major és Oriol
Llambrich Rullo. La Pubilla Major la senyoreta Nerea
Casanova Cabrera. Info i fotos: Joan S. Llambrich.
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DES D’AVUI

Avui comencen les
Festes Majors de
Camarles, en honor al
patró, Sant Jaume. El
tret de sortida serà
aquesta nit amb la
festa Imagina Ràdio, a
la pista de Ball d’estiu. 
El cap de setmana pas-
sata ja va tenir lloc el
concert d'estiu, a la
plaça del mercat.
D’altra banda, l'alcal-
dessa de Camarles,
Sandra Zaragoza, i
membres del consistori
van realitzar divendres
passat la primera visita
d'obres al Casal
Camarlenc, una vega-
da s’han iniciat les
obres.

Camarles 
en festes

L’Ajuntament de la Ràpita
impulsa la reactivació dels
locals dels baixos de Garbí,
tancats al públic des de fa anys,
amb l’objectiu de donar-los
una utilitat com a locals d’oci
i/o com a locals comercials, tal
com va escollir la ciutadania en
la consulta celebrada el 2016.
Per això ha iniciat un procés
previ a la licitació dels locals
que pretén detectar les necessi-
tats dels diferents operadors
econòmics per poder definir les
prescripcions tècniques per a
una futura licitació, amb els
coneixements adequats del
mercat, àmbit o sector. Així,
des d’aquesta setmana, i per un termini de 30 dies, els promotors inte-
ressats poden presentar les seues propostes per implementar les activi-
tats que es puguin implantar als locals. Aquest procés arriba un cop
l’Ajuntament de la Ràpita ha pogut renegociar amb Ports una nova con-
cessió, que s’allargaria a 30 anys, per garantir que les inversions a efec-
tuar siguin viables. “No tenia sentit treure els locals a licitació amb una
concessió a 5 anys que impedia la viabilitat de qualsevol inversió, i és
ara quan ha arribat el moment oportú d’analitzar quins projectes aspi-
ren a desenvolupar-se en aquest espai ubicat en un indret privilegiat del
nostre municipi per tal d’ajustar les prescripcions tècniques oportunes
per a la posterior licitació dels locals. Per a l’equip de govern aquest és
un projecte molt rellevant”, ha explicat l’alcalde Josep Caparrós. Un cop
finalitzat el procés previ, es procedirà a efectuar la corresponent licitació
amb el procediment de contractació adient.

Les Comunitats de Regants de la Dreta i l'Esquerra de l'Ebre, els
set alcaldes del delta de l'Ebre, el subdelegat del govern espan-
yol a Tarragona, Joan Sabaté, el director general de Polítiques de
Muntanya i Litoral, Albert Alins, i el subdirector general de
Costes i Acció Territorial, Xavier Berga s'han reunit aquest
dimarts per impulsar una Taula de gestió des d'on implementar
mesures concretes contra la regressió del Delta. D'entrada, s'ha
acordat reclamar a les administracions competents, un Pla de
protecció del litoral per mantenir la morfologia actual i un Pla de
regeneració de badies i llacunes, en segon terme. En aquesta
primera reunió s'ha establert "el full de ruta", amb un docu-
ment de consens on alcaldes, regants i administracions certifi-
quen que "és possible arribar a una petició consensuada per
part del territori, de mesures correctores davant la regressió",
segons han explicat els Regants de l'Esquerra. El document
assenyala que "correspon, de manera urgent i persistent, a les
entitats del territori la justa demanda a les administracions per-
tinents, per tal que compleixin les lleis que fan referència a la
protecció i restauració d’aquest espai tan valuós i singular".
Foto: acn.

La Ràpita impulsa la reactivació
dels locals dels baixos de Garbí

Reclamen un pla de protecció del
litoral contra la regressió

Amb l’objectiu de donar-los utilitat
Els regants i els alcaldes del delta de l'Ebre 

‘Rebem a Carme Forcadell’, l’ANC Ebre organitza un bus
ebrenc per viatjar avui a la presó del Catllar

L’Assemblea Nacional Catalana a l’Ebre ha
organitzat un autobús per avui divendres per
anar a rebre a la xertolina Carme Forcadell a
la presó del Catllar, on “molt probablement”
serà traslladada avançada la tarde. L’autobús
sortirà a les 17 hores de l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa. L’expresidenta del
Parlament va sol.licitar el canvi a la presó de
Mas Enric per estar més a prop de la família.

Joan Pere Gómez i Comes rep la insignia d’or
de la Confraria Verge del Carme de l’Ampolla

Joan Pere Gómez i Comes,
Gerent de Ports de la
Generalitat, va rebre el
dilluns passat, dia del Carme,
la insígnia d’or de la
Confraria Verge del Carme de
l’Ampolla. “Molt orgullós per
aquesta distinció”, va dir el
Gerent de Ports.

Sandra Zaragoza.

Diumenge, 15 de juliol, el vicepresident del Govern de Catalunya i president
adjunt d’Esquerra Republicana, Pere Aragonès, va presidir l’acte de presentació de
Joan Alginet com a candidat a l’Alcaldia de Deltebre per Més Deltebre – Acord
Municipal. En l’acte, al peu del pont Lo Passador, a més de Pere Aragonès i Joan
Alginet, hi van participar representants de la societat civil que fa anys que conei-
xen el candidat, representants del món local d’Esquerra Republicana, represen-
tants del Govern de la Generalitat a l’Ebre de la mateixa formació política. En un
primer bloc d’intervencions, la mestra, l’amiga i la companya de feina de Joan
Alginet van oferir als aproximadament 500 assistents a l’acte una visió del Joan
Alginet més proper i preocupat per la gent del seu entorn, pels seus veïns, pel seu
poble. Després de la projecció d’un vídeo protagonitzat per l’Alginet més íntim, va
ser el mateix candidat qui va prendre la paraula. Alginet afirmava amb rotunditat
que és “d’aquí” i se sent “d’aquí, d’aquells a qui no ens han regalat res, dels que
confien en la seva força i la dels que l’acompanyen. Dels que són capaços, però
conscients de tot el que queda per fer. La meva carta de presentació no és altra
que la d’un humil ciutadà que sempre s’ha compromès amb el seu entorn.

Orgullós dels valors que m’han transmès
els meus pares i que han fet gran este
poble: l’orgull, el respecte i la tolerància”.
Sobre Més Deltebre, afirmava que “ve per
quedar-s’hi, per oferir a la ciutadania una
alternativa de present i de futur, i superar
junts i amb el suport de la Generalitat els
reptes que tenim com a poble i com a
delta. Ens hem de guanyar la confiança de
la ciutadania i a això ens dedicarem a partir d’avui, per fer possible allò que tants
desitgem, que tants esperem i que tants somiem: que Deltebre tingui present però
sobretot tingui futur”. D’altra banda, Pere Aragonès va posar en valor la suma
amb moviments transversals i plurals com Més Deltebre, un propòsit que recorda
a cada instant Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana empresonat per
les seves idees polítiques. Aragonès va destacar “les capacitats del candidat, tot
destacant l’apreci i l’estima de la gent de Deltebre cap a Joan Alginet”. 

Presentació de Joan Alginet com a candidat a l’alcaldia de Deltebre 
per Més Deltebre-Acord Municipal
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*DISSABTE, a
Gandesa, es va celebrar
l’elecció de la pubilla
comarcal 2018, que és
Júlia Pallares, de Bot.
1a Damisel.la: Júlia
Descarrega, de la
Fatarella. 2a
Damisel.la: Júlia
Albesa, de Batea.

*TIVISSA: en honor a
Sant Jaume, Festa
Major a Tivissa, del 21
al 29 de juliol. 

*EL MUSEU DEL
FERROCARRIL de
Móra la Nova posa en
marxa per la Festa
Major l’activitat
“Bateig ferroviari”.
Adreçada a nens i
nenes a partir de 5
anys, consistirà en el
lliurament d’un “carnet
de ferroviari” i un viat-
ge amb amics i fami-
liars en la vagoneta de
passeig “El Tro” per les
instal·lacions del
Museu.

Més 
Notícies

Un any més, Gandesa es va mullar per l'Esclerosi Múltiple, amb
una nova jornada solidària, el cap de setmana passat. A la
imatge, l’alcalde gandesà, Carles Luz, la regidora de Cultura i
Festes, Maite Aubà, i la regidora de Benestar, Sandra Maña.

Gandesa es va mullar
per l’Esclerosi

La infermera i psicòloga Mar
Lleixà ha rellevat, aquest dilluns,
al doctor Ismael Piñas com a
directora dels serveis territorials
de Salut a les Terres de l'Ebre.
Lleixà, fins ara directora territorial
d'Infermeria de l'ICS de les Terres
de l'Ebre, ha deixat clar que la
seva línia de treball serà "conti-
nuista" i ha confiat en trobar
"complicitats" a l'hora de desen-
volupar projectes que garanteixin
la seguretat i la qualitat assisten-
cial de les persones. Un dels pri-
mers projectes que la nova directora ebrenca de Salut vol implementar és el Pla
Estratègic de Salut de les Terres, basat en les polítiques que s'adeqüen al Pla de
Salut de Catalunya 2016-2020. El pla se centrarà en les persones, la continuïtat
assistencial, i en diversos dispositius que donin resposta a les diferents etapes de
la vida de les persones, sobretot a la gent gran, tenint en compte l'envelliment
poblacional de les Terres de l'Ebre. Lleixà també espera resoldre els problemes de
manca de professionals mèdics a les Terres de l’Ebre. "Hem de captar i, sobretot,
saber retenir el talent al territori", ha defensat. Al mateix temps, Lleixà ha insistit
en què cal donar continuïtat als projectes ja iniciats pel seu predecessor, Ismael
Piñas, com la millora de l'accessibilitat i l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta, la ubicació de la Unitat de Radioteràpia al centre, com també la imple-
mentació de la nova empresa pública Salut Terres de l'Ebre que ha de gestionar
l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Aquest darrer és "un projecte complex" de
per si, i que ara “ha de seguir els tràmits d'elaboració de les memòries funcional i
econòmica, que ha d'aprovar després el Consell de Govern de Salut”. 

Mar Lleixà relleva Ismael Piñas al
capdavant de Salut a l'Ebre

Assegura que mantindrà "una línia de treball continuista"

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó acollirà
aquest divendres i dissabte 20 i 21 de juliol el 2n Ascó
Jazz Festival al Casal Municipal amb totes les entrades
exhaurides des de fa setmanes. La segona edició d’a-
quest esdeveniment musical arriba un any després
d’una primera edició que va assolir una gran acollida,
tant al municipi com a fora i que també va veure com
es venien totes les entrades amb pocs dies.
Enguany les orquestres que participaran seran la Sant
Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, que
obrirà el festival el divendres i la Bandarra Street
Orkestra que ho farà el dissabte. El disseny del 2n Ascó
Jazz Festival és el mateix que l’any passat. Així, després
dels dos concerts, que començaran a les 21.00 hores, es
prepararà un espai gastronòmic a la plaça del Casal on
els assistents als concerts podran degustar una selecció
de tapes i “platillos” per tancar la vetllada.

Ascó Jazz Festival, 
al Casal Municipal

Avui divendres i demà. Entrades exhaurides

El cap de setmana passat va tenir lloc una nova edició de la Vetlada d’Enversadors d’Ebrefolk al castell de Móra
d’Ebre. Aquesta tradicional trobada del cant popular improvisat va homenatjar el cantador de jota ebrenca roque-
tenc Juanito Aragonés. En aquesta ocasió l’acte musical va comptar amb la presència i les interpretacions de poetes
improvisadors catalans, valencians, balears, murcians i gallecs.
L’acte va esdevenir amb els anys una cita obligada del campus d’estiu de música i ball tradicional Ebrefolk, que
enguany es va celebrar per sisena vegada Móra d’Ebre i per primer cop a la Jana (País Valencià). Les activitats del
campus es van tancar dissabte.

Ebrefolk 2018 homenatja 
el cantador Juanito Aragonés
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Isabel Carrasco

Partinando Show és un produc-
te que s'ha anat consolidant
any rere any com una de les
millors festes multitudinàries
ambientades amb música i
espectacles dels anys 60,70,80
i 90's principalment.

Parlem amb Fernando Garcia,
creador i organitzador de
Partinando.

Partinando Show va néi-
xer l'any 2000 i segueix
col·leccionant força èxits.
Quins han estat per a tu
els millors concerts?
El millor concert sempre és el
següent (riu). Veuràs, tots els
preparem amb molta il·lusió. Los
Pecos, Boney M, Míticos 70,
Fangoria.... tots han tingut el
seu encant.

Explica'ns algunes anèc-
dotes, manies o peculiari-
tats d'algun grup o can-
tant.
Recordo que dels Pecos, lo que
em va sobtar, va ser que els dos
germans no es van dir ni parau-
la! Al concert de Míticos Setenta

estaven Lorenzo Santamaria,
Tony Ronald, Jeannette i Micky
que era el més trempat... fins i
tot es va posar una samarreta
del Partinando per actuar... una
persona molt simpàtica i agra-
dable. Amb els Boney M. encara
tenim contacte i ens anem par-
lant. De fet els agradaria tornar
per aquestes Terres perquè s'ho
van passar molt bé, i que dir
d'Alaska... és especial,
intel·ligent, simpàtica, atenta.
Recordo que ens va demanar al
càtering sobretot productes del
terreno i truita en pataca.

Partinando Show, una
festa/guateque, per a tots
els gustos. Enguany dis-
sabte 4 d'agost a l'Estadi
Municipal de la Devesa de
Sant Carles de la Ràpita
Partinando Show presen-
ta a la Unión, los Rebeldes
i Seguridad Social. Un car-
tell de luxe.
Sembla que si! És un format
diferent del que havíem fet fins
ara. A les 20h obrirem portes, a
les 20h30 actuarà el grup convi-
dat, La Finestra Buida, és un

grup de versions, possiblement
el millor de les Terres de l'Ebre, a
les 22h00 en punt actuarà un
dels grups més emblemàtics del
pop espanyol La Unión, i a les
23h30 Los Rebeldes i el seu
Rock i a la 01h00 Seguridad
Social en directe. Serà impressio-
nant ja que sonaran dels tres
grups les cançons que tots
recordem.

Les entrades ja estan a la
venda? On? Quin preu?
Les que queden es poden com-
prar al preu de 25€, venda anti-
cipada als Tradicionarius de La
Ràpita, Amposta i Tortosa, i el
mateix dia del concert a taquilla
per 30€.

I per als més marxosos,
després del concert, conti-
nuarà la festa.
Clar que si, no parem i després
Partinando Show fins a la mati-
nada per acabar de la millor
manera amb una de les festes
més multitudinàries de l'estiu.

Persona polifacètica amb
una llarga experiència

com a locutor de ràdio,
com a Dj. I també en la
realització d'esdeveni-
ments. Lo teu és vocacio-
nal, no?
La veritat és que m'agrada, són
reptes que intento any rere any
superar. Des dels 17 anys que
no he parat i espero tindre for-
ces per aconseguir-ne molts
més. El que més m'agrada quan
finalitza una festa és que la gent
em digui: “Que bé m'ho he pas-
sat!” És lo que més em satisfà.

Aquest estiu tornes a
tenir l'agenda força ata-
peïda
Sí, perquè la gent s'ho passa
molt bé a la nostra festa i tenim

tots els ingredients perquè
ballen i xalen i participen en
natros de la música i de la nit. Ja
hem actuat a Tortosa, Horta,
Ulldecona, i passarem per
Camarles lo 26 de juliol,
Alcanar-Platja 27 de juliol,
Serramar l'11 d'agost, La Ràpita
Festival Pop 4 d'agost, Deltebre
14 d'agost, La Cava 17 d'agost,
Les Cases-Estanyet 18 d'agost,
Gandesa 31 d'agost, Bitem 8 de
setembre, Festes del Barri de La
Ràpita 10 de setembre i el 15 de
setembre acabem amb una festa
Partinando a la Ràpita a benefici
de l'associació "Engrescats" 

Un estiu amb Partinando
que pinta molt bé!

Fernando Garcia
L'ÀNIMA DE “PARTINANDO”
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Aquest dissabte 21 de juliol els telespectadors de tota la
demarcació de Tarragona podran veure en estrena, a les
22:30h, el primer capítol de la sèrie documental ‘Tremolors:
històries de la Batalla de l’Ebre’, coproduïda per les televi-
sions locals Canal Terres de l’Ebre (CTE) i TAC12. Els capítols
(divuit en total) s’emetran tot els dissabtes dels pròxims 4
mesos, visualitzant els 115 dies que va durar la Batalla de
l’Ebre, i que va tenir lloc ara fa 80 anys, entre el 25 de juliol
i el 16 de novembre de 1938.

El projecte audiovisual compta amb la participació dels
periodistes Toni Orensanz, en la coordinació i guió; Sara
Sans, en la presentació dels capítols; i Joana Zapata, en la
producció. La gravació i postproducció són a càrrec de
Morris Produccions i la banda sonora original és de Pep
Vila. Un equip tècnic, reduït però expert, que ha comptat
amb la participació d’una quinzena d’historiadors, i d’una
vintena de testimonis directes. 

El primer dels capítols, el que s’emetrà aquest dissabte, du per
títol “El preludi de la Batalla”, i sintetitza l’episodi bèl·lic i les
principals raons per entendre’l. El segon dels capítols se centra
en el pas del riu Ebre la nit del 25 de juliol de 1938 per part
de les tropes republicanes; mentre que el tercer explica quina
va ser la reacció franquista i com marcar l’enfrontament. La
sèrie documental incorpora mapes i grafismes facilitats pel
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COME-
BE), que permeten seguir al llarg de totes les setmanes els fets
més destacats que anaven succeint al front ara fa 80 anys. 

El projecte parteix de la premissa que, malgrat tot el que
ja s’ha escrit, encara no està tot dit sobre la Batalla de
l’Ebre. El pas del temps ha permès noves mirades i fer uns
càlculs precisos que fan feredat: 30.000 morts, 75.000
ferits i 15.000 presoners. En aquest sentit cal destacar la
participació d’historiadors i investigadors com Josep
Maria Solé i Sabaté, Josep Sànchez Cervelló, David
Tormo, Queralt Solé, Francesc Xavier Hernàndez, Jordi
Piqué, Roc Salvadó, Joan Maria Thomàs, Andreu Caralt o
Ramon Arnabat. També avalen la sèrie el Memorial
Democràtic a través del COMEBE.

Toni Orensanz ha recordat que “el pas dels anys ha permès
conèixer el testimoni de protagonistes que han guardat
silenci tota la seva vida i que, a poc a poc, han anat sortint
a la llum”, com una de les aportacions que fa la sèrie, fugint
de la crònica bèl·lica exclusiva i aportant altres perspectives.
La sèrie, a més, arriba en un moment en què “l’interès per
tot allò que té a veure amb la memòria històrica permet
revisar els estigmes i recuperar i homenatjar qui s’havia obli-
dat”, afegeix Josep Maria Arasa, director de CTE. La sèrie
doncs, fruit de la memòria oral que aporten diversos testi-
monis, construeix un relat singular.

La sèrie mostrarà l’evolució del front durant la guerra civil

Una de les peculiaritats és que, cada setmana, cada capítol
situa el telespectador en allò que va passar els mateixos dies
de fa 80 anys. És a dir, els divuit capítols mostraran, amb

mapes i grafismes, com evolucionava el front de guerra
durant les divuit setmanes de la batalla. Per això la sèrie
s’estrena i coincideix amb l’estiu i la tardor, dates d’emissió
poc habituals per estrenar i emetre aquest tipus de produc-
cions.

La sèrie no s’ha volgut centrar tan sols en allò que passava
en el front de l’Ebre des d’una perspectiva estrictament mili-
tar, sinó que també posarà el focus sobre la rereguarda,
entesa en un sentit ampli. Aporta una visió nacional ja que
la Batalla de l’Ebre no va tenir lloc tan sols a tocar del riu,
sinó que s’emmarca en un escenari de “guerra total”, en els
bombardeigs de ciutats i pobles, i en el paper de la rere-
guarda catalana i de la indústria bèl·lica com a peces fona-
mentals. “Tarragona, Reus o Falset van ser poblacions
bombardejades durament, i amb aquests documentals en
volem mirar d’entendre quina era la lògica que seguien
aquestes accions militars, i quina relació tenien amb allò que
estava passant al front“ explica Xavier Abelló, director de
TAC12.

Entre els episodis previstos, n’hi ha ja en producció sobre la
lleva del biberó, les trinxeres, els bombardeigs de la rere-
guarda, el paper de les dones, el Terç de Nostra Senyora de
Montserrat, i els hospitals de guerra, entre d’altres. La sèrie
compta amb el copatrocini de diferents institucions i orga-
nismes públics, i és, com coincideixen a dir Xavier Abelló i
Josep Maria Arasa,  “el projecte més ambiciós que hem
emprès conjuntament TAC12 i CTE”.

Canal Terres de l’Ebre i TAC12 
produeixen una sèrie que rememora 
els 115 dies de la Batalla de l’Ebre

‘Tremolors. Històries de la Batalla de l’Ebre’ s’estrena el dissabte 21 de juliol, a les 22:30h

LA SÈRIE, DE 18 CAPÍTOLS, REVIURÀ SETMANALMENT EL CONFLICTE, COINCIDINT AMB EL 80È ANIVERSARI
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A l'hora de redactar aquest article la situació de l’Alcanar
és crítica. Curiós que aquest any que se celebra el 100
aniversari pot no haver futbol pel que respecta el primer
equip. Surrealisme total. La pregunta és: ¿per què tots els
que formen la junta del centenari no agafen també el
club com a gestora?. L'anterior junta del club va deixar la
documentació a l'Ajuntament. Era el més facil. ¿No
hagués estat millor al gener haver convocat eleccions i no
deixar el club orfe a poques setmanes de l’inici de la pre-
temporada? Ara no hi ha directiva, ni plantilla, ni entre-
nador. Donar la culpa a l'Ajuntament és el més fàcil. Però
no és la solució. 
Abans que desaparegui, per a mi, una solució era que els
jugadors del juvenil juguin al primer equip juntament amb
d’altres del poble que no han fitxat per cap equip. I que
futbol base es faci càrrec del club, juntament amb mem-
bres de la junta del centenari. No obstant, aquesta possi-
bilitat, que es contemplava, passant juvenils al primer
equip, sembla que també s’ha acabat descartant. I les
poques vies que quedaven, també. Quan en una pobla-
ció tan important com Alcanar no surt ningú per posar-se
al capdavant és que el club es mereix estar sense futbol.
Ha estat el club amb més canvis de presidència a l’Ebre en
els darrers 6 anys. I potser s’ha tocat fons. Potser un any
sabàtic anirà bé. I el club s’obrirà i sortirà del bucle en el
que ha estat els últims anys. El futbol base i els del cente-
nari tenen la paraula. Tot i que sembla que ja l’han mani-
festada. La realitat és que a hores d’ara no hi ha solu-
cions. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

CD Alcanar: 
no hi ha solucions

La situació a Alcanar, pel que respecta la continuitat del
primer equip, és més que complicada. L’opció que
plantejava Joaquin Celma, que els juvenils formessin el
primer equip, amb altres jugadors que vulguessin impli-
car-s’hi, també s’ha esvaït. I la d’un soci, entusiasta
seguidor, també pot quedar en res. S’esgoten les
opcions.  És la realitat. Si es produeix, no serà la prime-
ra desaparició que veiem. A Santa Bàrbara, per exem-
ple, també va succeir. Llavors va ser més greu perquè
l’equip estava a Primera regional. I va haver de tornar,
dues temporades després, a Tercera. Jo penso que una
entitat ha de regenerar-se en marxa. Un club no és
patrimoni de ningú, encara que en ocasions, i parlo en
general, així es creu. Tot els interessats en agafar
l’Alcanar, fins ara, han trobat dificultats. El compte
enrera ha començat. Encara hi ha reunions pendents
per a fer. Però ja no serà fàcil reconduir l’afer. Si aviat
no hi ha solucions, caldria pensar, baix el meu punt de
vista, en fer oficial la retirada. 
Estar inscrit i no competir tindria una penalització amb
descens i dos anys sense poder pujar. Cal pensar ja en
el futur. Pinell, si finalment hi ha futbol, o l’Amposta B
(si Pinell no pot fer equip) estan esperant.   

Michel 

Compte enrere
*L'ASCÓ ja està en marxa. Aquest dimecres, el nou

tècnic, Leo, ha pres contacte amb els jugadors. Els fixat-
ges, Gabri, Sardà, Diego, Xavi Jaime i Miranda han en-
trenat amb els nous companys. Comença la pretempora-
da, i demá dissabte jugaran el primer amistos, al camp
del Reus B.
*RAPITENCA: dimecres vinent, dia 25, ofrena en fes-

tes i primer entrenament.
*AMPOSTA: novè fitxatge: David Ruiz del Vilaseca. En

mancarà només un altre.
*TORTOSA: en principi, si no surt res interessant i as-

sequible econòmicament, no es preveuen més fitxatges.
*GANDESA: les 4 últimes altes del Gandesa procedei-

xen del Morell, tal com vam dir: Victor Vila, Moha, Da-
niel Torné i Adrià Sales. Aquest darrer és davanter i va ju-
gar també en Reddis i Batea.
*MAIKEL EMPERADOR, ex R.-Bítem i Tortosa, nou ju-

gador de Vendrell. Figo (Ascó B), nou porter del Valls
*GARCIA SANJUAN, ex míster de la Rapitenca, For-

mentera i Toledo, és el nou míster de l’Ejea (Saragossa),
nou equip de la Segona divisió B.
*FLIX: un altre fitxatge estrella: el davanter Luis Garcia

del Catllar. La temporada passada va marcar 24 gols. Sú-
per equip flixanco.
*RODA DE BARÀ: el president Mario Cros portava

pocs mesos en el càrrec. Es va presentar una moció de
censura amb 46 vots a favor i dos en blanc. Remei és la
nova presidenta.
*SERGI CASTAÑO, jugador de la Cava, es perdrà bo-

na part de la temporada. S'ha d'operar per una lesió de
pelvis i maluc. Jaume Canalda, del mateix equip, per una
lesió de turmell estarà 4 mesos de baixa.
*MADERO, ex Ascó B, fitxatge de l’Olímpic.
*DANI FLUIXÀ (J i Maria), alta al Masdenverge
*GERARD MORENO, exporter del Pinell, s’incorpora

al  Catalònia on ha estat baixa Miguel Gasparin que mar-
xa com a director de l'Academy del Barca a Estats Units.
*4a CATALANA: equips que al final no competiran Pe-

relló B i Ascó B. El Deltebre és dubte ja que al final no va
arribar a un acord d'afiliació amb el Jesús i Maria. Fins
ara, només un equip nou, la Cava B. El seu míster és Sis-
co, exXerta. A Pinell, a expenses d’una nova reunió,
moltes possibilitats de que hi hagi futbol. I a Vilalba, en
principi, hi haurà equip. 

L’Ascó comença els entrenaments
BREUS

Aclariments del CD Tortosa

Després de vint anys de servei al CD Tortosa amb dolor i tris-
tesa, em veig obligat a donar per acabada la meva relació amb
el club. Agrair als presidents que van confiar amb mi, Luis Sa-
porta, que en pau descansi, Joan Vidal, Santi Pelejà, Ximo
Rambla i Arturo Llorca. Els fets ocorreguts perquè se sàpiga la
veritat és que vaig tenir aquesta setmana una reunió cordial
amb Mariano Curto, president actual del club, qui em va oferir
continuar com a delegat del primer equip. Fins aquí tot bé. La
discrepància arriba al dir-li que jo desitjava entrenar com sem-
pre un equip de futbol base, encara que fos de benjamins. Lla-
vors em diu que no és possible, que aquesta és una decisió
presa per part de Nacho Pérez, director esportiu, i de la junta
directiva actual (la qual cal recordar que procedeix del futbol
base dels darrers anys), al·legant la meva vinculació amb l'an-
terior junta del club i per prendre decisions i altres qüestions en
aquell instant. Això és totalment fals, ja que jo no vaig prendre
cap decisió en cap moment. Jo estava al servei del primer
equip, sent fidel i professional al que m'indicava en aquella
època el president Arturo Llorca i la seua junta directiva. Mai
vaig decidir res. Clar, en exposar-me aquest inconvenient, jo
no accepto continuar com a delegat. No obstant, Mariano Curto em va demanar unes hores perquè ell em va co-
mentar que volia tornar-ho a parlar amb la junta. Una vegada va fer-ho, em va comunicar que no és possible la meva
continuïtat  l futbol base perquè ni la junta ni el director esportiu dónen el seu braç a tòrcer i confirmen que no podré
portar cap equip. D’aquesta forma, donem per trencada la negociació. Crec que és de sentit comú. Veig complicat
conviure amb uns directius i un director esportiu que em veten. Potser això, d’entrada, li serveix al President per po-
der dir cara el soci que sóc jo el que me’n vaig. Però no és cert. No continuo per tot l'exposat.
M'ha molestat molt no poder tenir cap conversa personal amb el director esportiu. Tot ha estat per whatsapp. I

tampoc m’ha agradat que membres de la junta parlin per darrera, amb calúmnies que em perjudiquen a nivell per-
sonal. Però bé, allà ells amb la seva consciència. Jo me’n vaig amb dolor, però amb la consciència tranquil·la. Darrere
és gratuït parlar, quan un no es pot defensar. 
Només em resta dir que em quedo amb les bones estones que he viscut en aquestes etapes al club, oblidant els

moments dolents. No guardo rancor a ningú i penso que el club està per sobre de les persones. Aquestes desaparei-
xen, però el club sempre segueix. Continuaré sent soci fins al final de la meva vida. Desitjo el millor i si en alguna
ocasió em necessiten, sempre estaré disposat a fer el que sigui convenient. Visca el CD Tortosa.

Comunicat de Josep Maria Lleixà

NO SEGUIRÀ AL CD TORTOSA

Des del CD Tortosa, el seu president, Marià Curto, sobre l’afer Lleixà, aclaria que “sé que estem parlant d’una
persona molt valuosa com a delegat i per totes les gestions que efectuava al club. Per això vaig plantejar-li i
vaig insistir en què continués com a delegat. I la junta estava totalment d’acord amb això. Però ell, a més, volia
entrenar un equip de futbol base. D’entrada, l’estructura tècnica del futbol base ja estava definida, tal com vam
manifestar en un comunicat. No obstant, davant de l’interés que jo tenia en què Lleixà pugués continuar, vaig
demanar-li que esperés unes hores per tornar-ho a parlar amb el director esportiu i la junta, a veure si es podia
fer res. Vaig fer-ho i em van tornar a comentar que l’estructura d’entrenadors ja està feta i els equips ja tenien
els seus tècnics, els quals ja estaven compromesos. És el que vaig comunicar-li a Lleixà i ell em va respondre que
no volia continuar com a delegat si no podia entrenar un equip de la base, encara que fos dels petits. Sap greu
perquè sóc conscient de la seua bona feina i de l’experiència que disposa. Però això és el que ha passat”.
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El 14 i 15 de juliol va tindre lloc la III Copa del Món de rem a Lucerna, Suïssa. La competició
internacional va comptar amb la participació de quatre remers ebrencs. Els tortosins Pau Vela
i Alex Sigurbjörnsson, en categoria M2-, i l’ampostina Aina Cid amb Anna Boada, en W2-.
Tots ells amb la selecció espanyola i Xavi Vela amb la selecció brasilera. Pau Vela i Alex Si-
gurbjörnsson van guanyar a la final B, aconseguint així la setena plaça absoluta. La mateixa
que l’ampostina Aina Cid i Anna Boada després de guanyar també la final B en dos sense. A
partir d’ara, la preparació estarà orientada per al  mundial de rem, que se celebrarà a la ciutat
de Plovdiv (Bulgària) del 8 al 16 de setembre de 2018. L’equip estatal surt reforçat de Lucerna
que ha servit com a prèvia per a una de les competicions més importants de rem. (notícia d’e-
bredigital.cat)

Pau Vela, Alex Sigurbjörnsson i Aina Cid, 
setens a la Copa del Món 

REM

Les germanes rapi-
tenques, Marta i Carla
Munté Carrasco es van
proclamar campiones
d’Europa Juvenil, de la
classe olímpica 49er
FX. 
El campionat va tin-

dre lloc a Polònia i les regatistes ebrenques, que formen part
del Nàutic Cambrils, van acabar en quinta posició de la classi-
ficació general. Van donar mostra de l’alt nivell, ja que van
arribar a l’última jornada liderant la classificació absoluta.
(ebredigital.cat)

Rapitenques
campiones 
d’Europa

VELA. EN CATEGORIA JUVENIL, 49ER FX

El CB Cantaires Tortosa fa oficial la incorporació del jugador Victor Verdicia.
Verdicia (a la foto), de 26 anys, fa 1,85 metres d’altura i és originari de Perth Am-
boy (Rep. Dominicana). Jugador format al Niagara County Community Collegee,
compta amb una dilatada experiència jugant a la lliga nacional Dominicana, for-
mant part de CB Huella del Siglo i a la LNB Leones de Santo Domingo. Les dos
darreres temporades ha estat uns dels jugadors més importants del ADT Tarrago-
na de Copa Catalunya. La seva posició natural és base. Així mateix, el CB Can-
taires fa també oficial la incorporació del base Jose Antonio Hernandez (1996,
Murcia, 1’83 cm, 75kg) en la estructura del 1er equip del club. Procedent dels
equips preferents del CB Capuchinos, la darrera temporada va assolir el campio-
nat de 1er Nacional amb el AD Infante.  Pepe es caracteritza per ser un base amb
bona capacitat ofensiva i per assistir als companys. Base amb molta intensitat de-
fensiva i velocitat amb i sense pilota. Finalment, el CB Cantaires ha comunicat el fitxatge de l’entrenador Francesc Xavier
Hernández (Granollers, 1981). Xavi arriba al Cantaires per formar part del cos tècnic del club per a la propera tempo-
rada. Té una dilatada experiència com a entrenador en totes les categoríes, destacant la seva etapa als equips de for-
mació del Femení Sant Adrià, un dels clubs més prestigiosos del bàsquet base espanyol. Xavi serà el director Tècnic dels
equips de formació (pilota petita) i 2on entrendor de l'equip de Copa Catalunya, dirigit per Jaume Bouguarout.

Més incorporacions per al Cantaires

BÀSQUET

Climarti es va emportar l’Open de Futbol Platja Sènior. El combinat de jugadors del Perelló i Móra la Nova va imposar-se als penals, a la final, contra els Gremlins. De fet, la rivalitat
va ser màxima en els partits decisius, amb empats al marcador i decidint les posicions del podi amb xuts a porta des del punt de penal. El bon joc i bon ambient va regnar tot el cap
de setmana a la platja de Pixavaques. El 21è Torneig de Futbol Platja Sènior va estar organitzat per la Secció Esportiva de la SCER. La final fou d’infart. El partit entre Climarti–Restaurant
Bistrou i Gremlins va acabar amb un empat a 4 gols al marcador. El desempat a la ronda de penals va donar la victòria a l’equip visitant, per 1 a 3. Climarti es va emportar el trofeu i
600 euros de premi. El mateix va passar amb el partit per decidir el tercer classificat, entre els Bull Boys i JPQ amb un ajustat empat a 1 final i un desempat als penals per 4 a 3. En
total, van ser 9 els equips que van prendre part d’un torneig, que va omplir la cèntrica platja calera divendres i dissabte.

Climarti guanya un disputat Open de Futbol Platja Sènior

PLATJA PIXAVAQUES, L’AMETLLA DE MAR



DIVENDRES 20 DE JULIOL DE 201818 diarimés
ebre www.mesebre.cat

»

ESPORTS

Tercera catalana
3a. catalana

Grup 1
Temporada

2018/19

Partits de pretemporada 

CALENDARI TEMPORADA 2018/2019

JULIOL
21 Reus B-Ascó

Arnes-Mazaleon 

25 Camarles-Ascó

28 Copa catalunya Asco

AGOST
2 Pobla-Ascó

Rapitenca B–Gandesa
3
4 San Jaume–Tortosa

Jesús i Maria–S Jordi
Perelló-Catllar
Camarles–R Bonavista 
Godalll–Ulldecona 
Cambrils Unió-Reus Bb
Fatarella-Corbera 
Olímpic–Roda Berà 

5 Amposta–Castelló B
Móra la Nova–Reus B 
Batea-Gandesa
Masdenverge–Castelló juv 
La Fatarella-Corbera
Aldeana–Amposta B
Ginestar-Tortosa juvenil

6 Batea-Floresta

7 R Bítem–Rapitenca B

8 Catalònia-Amposta
Ampolla-Jesús i Maria
Hospitalet-la cava
Rosell- la senia
S Bàrbara-Ulldecona 
Rapitenca–Camarles

9 Catalònia–Amposta

11 Móra Nova-Ginestar
Sant Jaume–Ulldecona 
Camarles–Rapitenca B
La Sénia–Rapitenca 
Ginestar–Móra Nova 
Godall–S. Bàrbara 
Ametlla-Salauris
R Bítem-Benicarló
Falset–Flix
Benissanet–Batea
Catalònia-Tortosa
Olímpic–Fatarella
Perelló-Gandesa
Ascó–Reus juvenil div. Honor
Hospitalet-Roquetenc
Arnes-Valderrobres

12 Amposta–Reus B
Catalònia B-Roquetenc 
Móra nova–Catalònia 

15 Triangular
Rapitenca–Amposta- 
Pobla de Mafumet.

Jesús i Maria-Camarles
Flix-Mequinença
San Jaume-la Sénia
Tortosa–Roquetenc 
Aldeana-Ampolla
Salauris-Olímpic
Valderrobres-Catalònia

16 Rapitenca B-Ulldecona
La Cava-Gavà

17 Masdenverge–Amposta
juv preferent 

18 Gandesa-Mas Pellicer
La Sénia–S. Jaume 
Móra Nova–Reus  depor
tiu juv preferente
Ebre escola-S Bàrbara 
Ametlla-Montroig
Triangular: Camarles, 
Valderrobres i R Bítem

Altafulla-Perelló
Corbera-Ginestar
Benicarló-Rapitenca 
Olimpic-Ampolla 

Maella-Arnes
19 Falset-Ginestar

Jesús i Maria-Amposta
Mora Nova-Batea
Ametlla–Riudoms  memorial
Aldeana-Ulldecona
Amposta B–Rapitenca B

21 Amposta juv pre–Catalònia B
R Bítem-Ebre Escola 
Valls-Reus juvenil div. d’honor
Benisanet-rival sense confirmar 

22 La Sénia-Amposta B
Aldeana-Camarles
Ampolla-Rapitenca B

23 La Cava-Ullldecona
S Bàrbara-Tortosa 
Rapitenca–Reus juve-
nil div d’honor
Amposta-Catalònia
Catalònia B-J i Maria

24 Flix–Gandesa

25 S Jaume-Amposta juv
Triangular:Santa Bàrbara, 
Godall i Masdenverge
Triangular: Rapitenca B,
J. i Maria i Roquetenc. 

3x1. Aldeana, Ampolla
i la Cava

Cambrils Unió-Móra nova 
Ametlla-Alcover
Ginestar–Tortosa juv 
Perelló-Camarles
Batea-Benissanet 
Vilaseca–Salauris
Olímpic–la riera
Perelló-Camarles
Catalònia-Rapitenca juv 
Calaceite-Arnes

26 Torneig Mariano Toha
(Amposta, Rapitenca, 
Tortosa i Rem Bítem)
Tortosa juv B-Catalònia B
Ebre escola-Masdenverge 
Constantí–Corbera
Valderrobres-Roquetenc 

28 Flix–Hospitalet 
Amposta B-Amposta juvenil
Altafulla-Canonja

Jornada 1. 2/9/18               

La Cava-Flix
R. Bítem-Rapitenca B
Ametlla-S. Bàrbara
Catalònia-Aldeana
Roquetenc-S Jaume
Alcanar-Batea
Olímpic-Godall
Perelló-Corbera

Masdenverge-Jesús i Maria
Jornada 18. 20/1/19

Jornada 2. 9/9/18               

Flix-Masdenverge
Rapitenca B-La Cava
S. Bàrbara-R. Bítem
Aldeana-Ametlla

S. Jaume-Catalònia
Batea-Roquetenc
Godall-Alcanar
Corbera-Olímpic

Jesús i Maria-Perelló
Jornada 19. 27/1/19

Jornada 3. 16/9/18             

Flix-Rapitenca B
La Cava-S. Bàrbara
R. Bítem-Aldeana
Ametlla-S. Jaume
Catalònia-Batea
Roquetenc-Godall
Alcanar-Corbera

Olímpic-Jesús i Maria
Masdenverge-Perelló
Jornada 20. 3/2/18

Jornada 4. 23/9/18             

Rapitenca B-Masdenverge
S. Bàrbara-Flix
Aldeana-La Cava
S. Jaume-R. Bítem
Batea-Ametlla
Godall-Catalònia

Corbera-Roquetenc
Jesús i Maria-Alcanar

Perelló-Olímpic
Jornada 21. 10/2/19

Jornada 5. 30/9/18             

Rapitenca B-S. Bàrbara
Flix-Aldeana

La Cava-S. Jaume
R. Bítem-Batea
Ametlla-Godall

Catalònia-Corbera
Roquetenc-Jesús i Maria

Alcanar-Perelló
Masdenverge-Olímpic
Jornada 22. 17/2/19

Jornada 6. 7/10/18             

S. Bàrbara-Masdenverge
Aldeana-Rapitenca B

S.Jaume-Flix
Batea-La Cava
Godall-R. Bítem
Corbera-Ametlla

Jesús i Maria-Catalònia
Perelló-Roquetenc
Olímpic-Alcanar

Jornada 23. 24/2/19

Jornada 7. 14/10/18           

S. Bàrbara-Aldeana
Rapitenca B-S. Jaume

Flix-Batea
La Cava-Godall
R. Bítem-Corbera

Ametlla-Jesús i Maria
Catalònia-Perelló
Roquetenc-Olímpic
Masdenverge-Alcanar
Jornada 24. 10/3/19

Jornada 8. 21/10/18           

Aldeana-Masdenverge
S. Jaume-S. Bàrbara
Batea-Rapitenca B

Godall-Flix
Corbera-La Cava

Jesús i Maria-R. Bítem
Perelló-Ametlla
Olímpic-Catalònia
Alcanar-Roquetenc

Jornada 25. 17/3/19

Jornada 9. 28/10/18           

Aldeana-S. Jaume
S. Bàrbara-Batea
Rapitenca B-Godall

Flix-Corbera
La Cava-Jesús i Maria
R. Bítem-Perelló
Ametlla-Olímpic
Catalònia-Alcanar

Masdenverge-Roquetenc
Jornada 26. 24/3/19

Jornada 10. 4/11/18           

S. Jaume-Masdenverge
Batea-Aldeana

Godall-S. Bàrbara
Corbera-Rapitenca B
Jesús i Maria-Flix
Perelló-La Cava
Olímpic-R. Bítem
Alcanar-Ametlla

Roquetenc-Catalònia
Jornada 27. 31/3/19

Jornada 11. 11/11/18         

S. Jaume-Batea
Aldeana-Godall

S. Bàrbara-Corbera
Rapitenca B-Jesús i Maria

Flix-Perelló
La Cava-Olímpic
R. Bítem-Alcanar
Ametlla-Roquetenc

Masdenverge-Catalònia
Jornada 28. 7/4/19

Jornada 12. 18/11/18         

Batea-Masdenverge
Godall-S. Jaume
Corbera-Aldeana

Jesús i Maria-S. Bàrbara
Perelló-Rapitenca B

Olímpic-Flix
Alcanar-La Cava

Roquetenc-R. Bítem
Catalònia-Ametlla

Jornada 29. 14/4/19

Jornada 13. 25/11/18         

Batea-Godall
S. Jaume-Corbera

Aldeana-Jesús i Maria
S. Bàrbara-Perelló
Rapitenca B-Olímpic

Flix-Alcanar
La Cava-Roquetenc
R. Bítem-Catalònia
Masdenverge-Ametlla
Jornada 30. 28/4/19

Jornada 14. 2/12/18           

Godall-Masdenverge
Corbera-Batea

Jesús i Maria-S. Jaume
Perelló-Aldeana

Olímpic-S. Bàrbara
Alcanar-Rapitenca B
Roquetenc-Flix

Catalònia-La Cava
Ametlla-R. Bítem

Jornada 31. 5/5/19

Jornada 15. 16/12/18        

Godall-Corbera
Batea-Jesús i Maria
S. Jaume-Perelló
Aldeana-Olímpic
S. Bàrbara-Alcanar

Rapitenca B-Roquetenc
Flix-Catalònia
La Cava-Ametlla

Masdenverge-R. Bítem
Jornada 32. 12/5/19

Jornada 16. 23/12/18         

Masdenverge-Corbera
Jesús i Maria-Godall

Perelló-Batea
Olímpic-S. Jaume
Alcanar-Aldeana

Roquetenc-S. Bàrbara
Catalònia-Rapitenca B

Ametlla-Flix
R. Bítem-La Cava

Jornada 33. 19/5/19

Jornada 17. 13/1/19           

Corbera-Jesús i Maria
Godall-Perelló
Batea-Olímpic

S. Jaume-Alcanar
Aldeana-Roquetenc
S. Bàrbara-Catalònia
Rapitenca B-Ametlla

Flix-R. Bítem
La Cava-Masdenverge
Jornada 34. 26/5/19
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JOAQUIN CELMA 

Alberto López (Morell) completa el quadre de 
tècnics de la categoria. Entrenarà al Gandesa.

NO DESCENDIRÀ CAP EQUIP EBRENC
La Segona catalana té un sabor ebrenc.
I això que a la nostra zona hi ha
179.000 habitants enfront dels 511.000
del Camp de Tarragona. Cada tempora-
da conviuen 8/9 equips ebrencs en
aquesta categoria i si sumem els equips
que més anys han participat en aquesta
categoria, la meitat són ebrencs:
Rapitenca, que està a Primera catalana,
la Cava, Alcanar, Remolins-Bítem,
Catalònia, Ametlla, que estan a Tercera i
Tortosa, Amposta, Gandesa, Ampolla,
Ulldecona i la Sénia. Quan la mitjana
d'equips de la provincia era de 5, per la
propera campanya només n’hi ha dos
(Rapitenca i Cambrils) i és per això que
el nivell a Segona ha pujat.  Canvi de
terç en aquesta categoria: dels equips
ebrencs que militaven la temporada
2011/12 només en queda un, el
Gandesa, mentre Jesús i Maria, Alcanar,
Remolins-Bítem, Alcanar, Roquetenc, la
Cava, Catalònia i Olímpic ara estan a la
Tercera catalana i van agafar el relleu
Camarles, Ulldecona, la Sénia, Móra
Nova, Ampolla mentre Amposta i
Tortosa, que estaven a Tercera divisió i
Primera catalana, van baixar fins la
Segona. Dada curiosa: dels darrers 12
campions no es repeteix ni un equip i
dominen, en aquest sentit, els del camp
de Tarragona amb 9 campions davant
de només 3 de la nostra zona (Tortosa,
Jesús i Maria i Roquetenc). Una catego-
ria molt difícil i molt competitiva i amb
diversos equips que tenen pressupostos

importants mentre d’altres a la zona de
de Tarragona cada vegada més tenen
polítiques en les que els seus jugadors
cobren una mica o gairebé res. I fins i tot
es dóna el cas que a l'Escola Pastoreta
els jugadors es paguen ells les fitxes. Tot
plegat, ha tingut efecte amb els quatre
descensos de la temporada passada:
Morell, Torredembarra, Roda de Barà i
l'Hospitalet, que cadascun a la seua
manera han passat moments difícils per
a la supervivència del seu club. 
Es presenta una temporada interessant
amb el descens de Valls, Vilaseca i
Tortosa i un Amposta que porta dues
temporades que se li escapa l'ascens.
D’aquests, dos conjunts poden marcar
el rumb d'aquesta lliga i poden estar al
pòdium dels capdavanters. Podria unir-
se un equip tapat que podria ser
l’Ulldecona que aquesta temporada ha
fet grans fitxatges i té una davantera
amb molt de potencial. Va marxar el seu
màxim crac, Nacho, i com a substitut
han portat a 4 jugadors i la plantilla
encara no està tancada. Podria arribar
un altre crak. Moltes incògnites per a 3
equips que van fer una gran temporada
en la lliga passada, Amposta, Gandesa i
Camarles doncs dels onze bàsics, la mei-
tat dels jugadors no segueixen i costarà
adaptar els nous fitxatges i més amb 3
nous entrenadors, Alberto López, kiki i
Jordi Font. Aquesta temporada hi haurà
menys pressió per als descensos, si no
baixa el Cambrils U. només hi hauria 4

descensos. Recordem que a la tempora-
da 2015/16 i a la passada van haver-hi
7 descensos, una autèntica barbaritat
per a una lliga de 18 equips. I la
Federació no mou fitxa perquè la lliga
sigui de 20 equips o perquè només
ascendeixin, de Tercera catalana, un
màxim de 3 equips o de 4, com a possi-
bilitat, però no cinc com és actualment. 
Els equips que pugen s'adeqüen molt bé
a la nova categoria. En la 2015/2016,
dels cinc nous conjunts, Batea, Vendrell
i Cambrils Unió van aconseguir mante-
nir-se. I en la passada campanya dels
cinc, quatre van fer-ho (La Sénia, Pobla
B, Torreforta i Canonja). Aquest any pot
passar més del mateix. De sobte, tres
equips s'han reforçat molt bé: Móra la
Nova, Riudoms i el Catllar. Tenen molt
bons equips. I l’Ampolla, Móra la Nova
i el Catllar una marca de punts a la
Tercera catalana de 88 i 91.
Generalment, els equips que pugen
solen portar una inèrcia guanyadora.
L'únic dubte és l’Escola Pastoreta, que
no tenia als seus plans l'ascens i es van
trobar exitosament amb una nova cate-
goria on estarà en la lluita per evitar els
descensos. Però han fitxat a un bon
entrenador, Joe, expert en reptes impos-
sibles.

(continua a la plana següent)

EQUIP

TORTOSA
VILASECA
VALLS
GANDESA
AMPOSTA
CAMARLES
POBLA  B
REDDIS
TORREFORTA
ULLDECONA
CANONJA
VENDRELL
LA SENIA
El CATLLAR
E PASTORETA
MÓRA NOVA
AMPOLLA
RIUDOMS

TÈCNIC

GERMAN INGLES
SANTIAGO  “PEQUE”
PALLARÉS
ALBERTO LÓPEZ
JORDI FONT
KIKI
IVAN CRISTINO
YURI
SERGIO PAZ
EDU MARIN/CARDONA
DIEGO REYES
NANDO CANTON 
SERRANO
ÀLEX GONZALEZ
JOE 
NANDO GARCIA
ENRIC ALAIXENDRI
JOSÉ LUCHA 

ENTRENADORS
Temporada
2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Campió Subcampió
Cambrils Unió

Tortosa

Cambrils

Vilaseca

Reddis 

Jesús i Maria 

Morell 

Valls

Reddis

Camp Clar

Torreforta

Roquetenc 

Vilaseca

J Catalònia

Amposta 

Amposta

Valls

Tortosa

Jesús i Maria

Morell

Catllar

Torredembarra

Camp Clar

R-Bítem

J. Catalònia

Vilaseca

Catllar

Catllar

Camp Clar

La Sénia

CAMPIONS I SUBCAMPIONS SEGONA

Participacions a la categoria
EQUIP

LA CAVA
ALCANAR
R-BÍTEM
GANDESA
CANONJA
VILASECA
VENDRELL
AMPOLLA
REDDIS
AMPOSTA
CAMBRILS
TORREFORTA
J CATALÒNIA
ULLDECONA
VALLS
S P S P
RAPITENCA
LLORENÇ
RODA DE BARA
AMETLLA
LA SÉNIA
BONAVISTA
SALOU
ALDEANA
CALAFELL
TORREDEMBARRA
CAMP CLAR
POBLA MAFUMET 
HOSPITALET
MORA EBRO
OLEASTRUM
ROQUETENC
CAMARLES
INDEPEN. REUS
TORTOSA
EL CATLLAR
MONTLANCH
MORELL
TANCAT
BISBALENCA
CAMBRILS UNIÓ
NÀSTIC  B
OLÍMPIC
S BÀRBARA
JESÚS I MARIA
CUNIT
REUS B
VANDELLÓS
ASCÓ
S JAUME
DELTEBRE
ALTAFULLA
LA RIERA 
RIUDOMS
GINESTAR
BATEA
R BONAVISTA
ICOMAR
SELVA CAMP
SEGUR
POBLA MAFUMET B
ALHAMBRA
E PASTORETA
FLIX
PERELLÓ
ASCÓ ESCOLA
GODALL
MÓRA LA NOVA 

ANYS

31
28
26
25
22
20
19
19
18
18
17
17
17
17
16
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
11
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INFORME SEGONA CATALANA (1)
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VALLS, MÀXIM FAVORIT AL TÍTOL
(ve de la plana anterior)

Un altre candidat en la lluita per la permanència és el
Vilaseca, que ha fet un equip molt renovat i molt jove.
Segons el seu mister, Peque: "quan no hi ha diners per
pagar als veterans cars, millor apostar per joves de
qualitat. Tenim un equip molt jove de, 19/20 anys,
menys el porter que en té 34".
D’altra banda, el candidat més clar per a l'ascens és el
Valls. Per moltes raons. I la principal és el seu entrena-
dor, Pallarés, que va aconseguir dos ascensos consecu-
tius amb el Morell, de Segona catalana a Tercera divi-
sió, i si no va aconseguir mantenir-lo és perquè va ser
cessat. El van fitxar a la Rapitenca, en les últimes jor-
nades per salvar l'equip, i ho va aconseguir. I la passa-
da temporada, a meitat lliga, va agafar el Valls quan
només tenia 3 punts. Arran d’una Segona volta espec-
tacular, es va acostar gairebé al miracle de la per-
manència amb 24 punts. D'aquest equip segueixen sis
jugadors. 
La passada campanya, abans de començar, vaig dir
que la Segona podria ser una lliga ebrenca. Així va ser:
entre els 7 primers classificats, cinc ebrencs (Amposta,
Gandesa, Camarles, La Sénia i Ulldecona). La meva
aposta per aquesta propera campanya és que no bai-

xarà ni un equip ebrenc o com a màxim en seria un. Els
equips que acaben de pujar faran feina. Un Móra la
Nova amb una gran directiva que ha fet ja dos ascen-
sos consecutius amb una mateixa filosofia. L’Ampolla,
amb un gran president, Paco Gilabert, també farà una
bona temporada. 
En general, serà una lliga amb moltes incògnites: si els
descendits de la primera catalana hi tornaran; si
l'Amposta i La Sénia seran els equips de la passada
campanya i podran mantenir el ritme; si Gandesa i
Camarles oferiran el mateix nivell; si a Ulldecona acon-
seguiran les expectatives creades amb l’equipàs que
tenen; si a Tortosa, tot i fer un equip nou amb jugadors
de tot arreu, no tindran una nova desil·lusió: si el Móra
la Nova aconseguirà el seu tercer ascens consecutiu. 
El que està clar és que els equips ebrencs han fet molt
bé els deures. Després d'un mes d'acabar la competi-
ció, tenien el 85% de les seves plantilles tancades
mentre els de Tarragona estaven al 60%. 
Un bon nombre de jugadors han arribat de la zona de
Tarragona: al Gandesa i al Tortosa (4) i al Camarles (7).
El que confirma que molts equips han d'apostar per
portar jugadors d'aquellaa zona perquè aquí el mercat
és limitat. 
Ull a la dada: dels 18 entrenadors, només repeteixen

(en els mateixos equips): José Lucha (Riudoms),
Serrano (La Sénia), Pallarés (Valls), Enric (Ampolla),
Nando (Vendrell) i Diego Reyes (Canonja). En resum:
campió pot ser el Valls; molts dubtes per a la segona
plaça; descensos ni un equip ebrenc i compte amb la
dada: Cambrils Unió podria baixar amb la qual cosa
poden haver-hi 5 descensos. 
Ens espera una temporada amb molta emoció i molts
dubtes, a la jornada 34 hi haurà temps d’analitzar els
encerts i errors dels meus pronòstics. Cada any ho faig.

Temporada Campió

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
1992/1993
1991/1992
1990/1991
1989/1990
1988/1989
1987/1988
1986/1987
1985/1986
1984/1985

8
7
9
9
9
9
8
9
9
10
9
8
9
10
10
8
6
8
9
9
10
9
9
9
7
6
8
8
8
9
9
8
8
8

EQUIPS EBRENCS

Cambrils Unió
Tortosa
Cambrils
Vilaseca
Reddis
J Maria
Morell
Valls
Reddis

Camp Clar
Torreforta
Roquetenc
Vilaseca
J Catalonia
Amposta
Oleàstrum
Roda 

Rapitenca
Llorenç
Roquetenc
P. Mafumet
Cambrils
Ascó
Ginestar

Torredembarra
P Mafumet
Alcanar
La Cava
Valls
Roda 

Torreforta
Cambrils
Rapitenca
Ampolla

Tortosa, Amposta, Gandesa, Ulldecona, Camarles, La Sénia, Móra la Nova i Ampolla. 
Amposta, Gandesa, Ulldecona, Camarles, La Sénia, Batea, La Cava i J. Catalònia
Tortosa, Amposta, Camarles, Gandesa, Ulldecona, La Cava i Batea
Tortosa, Gandesa, La Cava, Ulldecona, Camarles, R-Bítem, Catalònia, Ampolla i Alcanar
J Maria, R-Bítem, Gandesa,  La Cava, Tortosa, Catalònia, Alcanar, Camarles, Ampolla i Deltebre
Tortosa, Alcanar, Ampolla, Gandesa, R-Bítem, La Cava, Catalònia, Perelló i Roquetenc 
J Maria, La Cava, Alcanar, Gandesa, Tortosa, Roquetenc, R-Bítem, Ampolla i Catalònia
J Maria, Gandesa, R-Bítem, Alcanar, Roquetenc, La Cava, Catalònia i Olimpic 
Alcanar, La Cava, J Maria, Catalònia, Gandesa, Ampolla, La Sénia, Aldeana i Ulldecona 
R-Bítem, Alcanar, Asco ES , La Cava, Gandesa , Ulldecona, La Sénia, Ampolla , aldeana
Catalonia, La Cava, Gandesa, R-Bítem, Alcanar,Ulldecona, Aldeana, Sénia, Deltebre i Ametlla 
R-Bítem, La Cava, Gandesa, Alcanar, Catalònia, Deltebre, Ulldecona, Aldeana i Ametlla
Roquetenc, Alcanar, Ulldecona, Gandesa, La Cava, Aldeana, R-Bítem i La Senia
Roquetenc, La Sénia, Aldeana, La Cava, Gandesa, Ulldecona, R-Bítem, Alcanar i S Jaume
Catalònia, R-Bítem, Aldeana, La Sénia, Alcanar, Gandesa, Ulldecona, La Cava, S.Jaume i Perelló
Amposta, La Sénia, Catalònia, La Cava, Aldeana, Ulldecona, Gandesa, Alcanar, S Jaume i Ascó
Gandesa, Ulldecona, Ampolla, Aldeana, R-Bítem, Amposta, Alcanar i La Cava
Amposta, Gandesa, Alcanar, La Cava, R-Bítem i Ampolla
Rapitenca, Ampolla, Amposta, La Cava, R-Bítem, Gandesa, Alcanar i Ametlla
Ulldecona, La Cava, S. Bàrbara, Amposta, Rapitenca, Ampolla, R-Bítem i Alcanar
Roquetenc, S.Bàrbara, Amposta, La Cava, Ulldecona, R-Bítem, Rapitenca, Ampolla i Gandesa
Roquetenc, Rapitenca, La Cava, Ampolla, R-Bítem, S.Bàrbara, Amposta, Ametlla, Olimpic i Alcanar
Amposta, Rapitenca, S. Bàrbara, Roquetenc, La Cava, Alcanar, Ametlla, Olimpic i Ginestar 
Ascó, La Sénia, Amposta, Olimpic, La Cava, Rapitenca, Ametlla, Alcanar i R Bítem
Ginestar, La Cava, Alcanar, Ascó, R-Bítem, Amposta, Ametlla, La Sénia i Rapitenca 
Amposta, R-Bítem, La Cava, Rapitenca, Ametlla, La Sénia i Ampolla
Ametlla, La Sénia, R-Bítem, Rapitenca, Ampolla i Olimpic
Alcanar, Rapitenca, Ampolla, La Sénia, R-Bítem, Ametlla, Olimpic i Camarles
La Cava, Amposta, Alcanar, Rapitenca, Ampolla, Olimpic, Camarles i Ametlla, 
Amposta, La Cava, Rapitenca, Ampolla, Ametlla, Alcanar, Olímpic i Ulldecona 
Rapitenca, Ametlla, La Cava, Canonja, Móra Ebre, Ulldecona, Catalònia, Gandesa, R-Bítem
Ametlla, La Cava, Rapitenca, Gandesa, R-Bítem, Móra Ebre, Catalònia, Aldeana i Alcanar 
Amposta, Rapitenca, Móra de Ebre, Aldeana, Catalònia, Remolins, Alcanar i Gandesa
Amposta, Aldeana, Gandesa, Alcanar, Remolins, Catalònia, Móra Ebre i Flix, 
Ampolla, Catalònia, Remolins, Alcanar, Gandesa, Aldeana, Móra Ebre i La Cava

Participació ebrenca en la categoria

Temporada
2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Pichichis Gols
36
31
26

32
28
15

32
31
30

27
25
23

26
24
21

28
23
21

29
25
21

34
30
29

33
27
26

Dilla
Callarisa
Nacho

Virgili
Dilla
Tini

Chimeno
Mochi
Dilla

Àngel Sánchez
Romero/Teixidó
Javi Asín

Samu Blanes
Romero
Regolf

Aleix Robert
Ivan Gonzalez
Nico

Rosado
Robert
Jaime Llorente

Rosado
Òscar Garcia
Aleix

Manel Cazorla
Nico
Marc Baiges/Aleix

Golejadors de Segona
catalanaPA

PRONÒSTIC

CANDIDAT NÚMERO 1 A L’ASCENS: VALLS  
ELS MILLORS EBRENCS PODEN SER:  
ULLDECONA I AMPOSTA.
D’AQUESTS 4 EQUIPS, DOS PODRAN SER LA
REVELACIÓ:
MÓRA LA NOVA, RIUDOMS, CATLLAR I L’AMPOLLA.
INCÒGNITES: TORTOSA, CAMARLES, GANDESA,
CANONJA,  VENDRELL I LA SÉNIA.
UN DELS 3 POT DESCENDIR:
TORREFORTA, REDDIS I POBLA. 
ELS CANDIDATS AL DESCENS: 
E. PASTORETA I VILASECA. 
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INFORME TERCERA CATALANA

LA MILLOR LLIGA D’AQUESTA DÉCADA
El nivell de la Tercera catalana,
enguany, serà gairebé d'una Segona.
Cal avaluar que a la temporada
2011/12, dels 8 equips ebrencs que
estaven a Segona, tots excepte el
Gandesa han baixat a la Tercera: Jesús i
Maria, Alcanar, R-Bítem, Roquetenc, la
Cava, Catalònia i Olímpic. Altres van
agafar el relleu: Camarles, Ulldecona, la
Sénia, Móra Nova i l’Ampolla. 
Per tant, es presenta una de les lligues
més apassionants dels últims anys en
tenir tres nous equips de la Segona
catalana, la Cava, Catalònia, i Batea
més altres de gran tradició que van bai-
xar anys enrera. Això confirma que
competir a la Segona catalana suposa
molt esforç econòmic, i alguns equips
valoren més estar a Tercera on hi ha
més emoció, més derbis i on amb un
pressupost módic, poden fer una bri-
llant temporada. 
Si analitzem alguns dels ascensos en les
últimes cinc campanyes veurem que
n’hi ha que són sorprenents: Móra la
Nova i Godall, que venien d'un ascens
de 4a catalana, Batea, que mai en la
seva història havia estat a la Segona
catalana, i Camarles que no pujava a la
Segona des de 1991. 
No és fàcil assolir l'ascens. En la tempo-
rada 2010/2011, van descendir de la
Segona catalana Ampolla, la Sénia,
Aldeana i Ulldecona i només un va
aconseguir l'ascens una campanya des-
prés, l’Ampolla, mentre l'Ulldecona va
trigar 4 temporades, la Sénia 6 i
l’Aldeana encara no ha aconseguit el
seu retorn. 
Enguany, hi ha molts candidats per a
l'ascens, però ni un clar. A priori hauria
de ser l'històric la Cava, que no trepit-
java la Tercera catalana des de 1986.
Molt ha plogut des de llavors. Però no
li serà gens fàcil el retorn, perquè molts
equips s'han reforçat de valent i tots fit-
xant cracs per la categoria: Sam
(Ametlla), Adrià Vallsells (J. i Maria),
Cristian Ventura (Roquetenc), Xescu i
Manu (Catalònia), Oriol Lavella
(Corbera), Marcel Meseguer i Luis
Garcia (Flix), Eugeni del Cerro (R-
Bítem), Raul Garcia, Ródenas, Samu,
Jusi i Cristian González (Perello)...i el
mercat de fitxatges no s'ha tancat:
Miguel Reverté, Mochi o Nico podrien
ser alguns següents en arribar o podrí-
em fer-ho durant la campanya. 
Molta pólvora veurem aquesta tempo-
rada, gairebé tots els equips tenen un o
dos artillers. 
I poden haver-hi equips sorpresa. El
Santa Bàrbara, que amb motiu del 100

aniversari, ha fet millor plantilla amb 8
fitxatges; l’Ametlla, que augmenta el
seu pressupost amb un equip de més
qualitat i amb un mister, Rovira, que a
l'Hospitalet, tot i el descens, va demos-
trar la seva vàlua; l’Olímpic que
comença una nova etapa comptant
com sempre amb la pedrera però afe-
gint jugadors d'altres localitats perquè
l'equip tingui més qualitat amb una
davantera destacada amb un Pol recu-
perat i amb Imanol; el Jesús i Maria, el
segon millor equip de la segona volta
passada, que encara que no pot ascen-
dir també donarà guerra i ha fet un
equip competitiu amb Soufiane i Adrià
per marcar distàncies; el Perelló, que ha
fitxat força bé amb cinc jugadors de
segona catalana. A més, és un equip
expert en fer bones campanyes amb un
Molinos que és un míster guanyador i
un president, Joan Mauri, que ha fet
una bona gestió amb amb els fitxatges.
L'Aldeana, que porta 4 campanyes
vorejant la promoció, en les últimes 4
temporades ha fet dos tercers llocs, un
quart i un cinquè. Un Flix que no vol
patir com fa dues campanyes que li va
suposar el descens a la Quarta i ha pre-
parat un equip competitiu amb el
retorn estel.lar del fill pròdig, Marcel,
que militava al Reus B de la Tercera
divisió. A Sant Jaume han apostat per
un míster que sap treure tot el suc als
jugadors com ho va demostrar durant
dues temporades al Godall. També han
fet bons blocs el Catalònia i el R-Bítem,
que estrenen místers joves amb ambi-
ció, mentre el Batea, que ha tingut mol-
tes baixes, serà el dubte si inicia una
temporada de transició o és finalment
un tapat per a l’ascens. 
I ull amb el filial de Rapitenca que pot-
ser repeteix la gesta del Godall i Móra
la Nova amb dos ascensos consecutius.
Com veuen aquest any hi ha més can-
didats que mai, els que baixen de
Segona catalana perquè han fet equips
per tornar de nou a la categoria perdu-
da i els altres que no s'han quedat enre-
re. 
Cadascú ha mogut les seves peces i si
bé en les tres últimes temporades els
conjunts que han pujat Ampolla, Móra
la Nova, la Sénia, Catalònia i Batea van
ser superiors a la resta, aquest any no
ho tinc tan clar i es pot veure molta més
igualtat i potser podríem veure fins a la
jornada 30 un ventall d’equips lluitant
per les dues primeres places. 
Si bé altres temporades era molt clar
encertar els 4 favorits, en aquesta seria
molt complicat posar els dos candidats .

Per això, és possible que per primera
vegada tingui un error després de que
en les quatre darreres campanyes el
meu encert va ser total.
Només una cosa clara: el campió ja es
sabrà a la jornada 4. En les últimes 25
lligues, entre els primers 5 classificats en
aquesta jornada, està el futur campió. 
Una lliga, com he dit, on hi ha molts
aspirants. També hi ha altres equips ja
definits per la mitja taula i poden pagar
els plats trencats els candidats per al
descens que a priori poden ser Alcanar,
Godall i Masdenverge per les dificultats
de fer plantilles i aquestes poden ser
amb menys potencial, tot i que al futbol
pot passar qualsevol cosa i segur que
que seran equips complicats de batre. 
A l'hora del tancament d'aquest article
encara hi ha el dubte de si a Alcanar hi
haurà futbol pel que fa el primer equip.
Si és que no, llavors seria el Pinell el
gran beneficiat. I si el Pinell no vulgués
o pugués pujar, seria el filial de
l’Amposta qui tindria l’opció d’estar a
Tercera.
Només dos entrenadors segueixen de la
passada campanya en el mateix equip:
Molinos al Perelló i David Torres a la
Cava. Canvien d'equip: Subi de
l’Ametlla a l'Aldeana, Parra del R-Bítem
al S. Bàrbara, Joan Subirats del Godall al
S. Jaume i debuten en aquesta catego-
ria: Cristian (J i Maria), Javaloyes i
Albert Forcadell (Catalònia), Jorge
Párraga (Corbera), Bartolí (Godall),
Ramon Sancho (Rapitenca B) i David
Garcia (Remolins - Bitem). N’hi ha d’al-
tres que ja han estat en aquesta catego-
ria i que tornen: Piqué, Narcís, Capera,
Jordi Roca, Guillermo Camarero.

EQUIP
BATEA
LA CAVA
CATALÒNIA
ALCANAR
CORBERA 
GODALL
JESÚS I MARIA
MASDENVERGE 
PERELLÓ
ROQUETENC
ALDEANA
AMETLLA
R-BÍTEM
S BÀRBARA 
SANT JAUME 
OLIMPIC
FLIX
RAPITENCA B

TÈCNIC
PIQUE/TOÑO
DAVID TORRES 
FORCADELL/JAVALOYES

JORGE PARRAGA
BARTOLÍ
CRISTIAN TORTA 
GERARD CAPERA
MOLINOS
CAMARERO 
SUBI
JOSEP MARIA ROVIRA
DAVID   GARCIA
PARRA
JOAN SUBIRATS
JORDI ROCA 
NARCÍS  LABORIA
RAMON  SANCHO

ENTRENADORS

EQUIP
PERELLÓ
FLIX
S BÀRBARA
CAMARLES
J I MARIA
GINESTAR
FALSET
ALDEANA
HORTA
AMETLLA
OLIMPIC MÓRA 
PINELL
MÓRA NOVA
BATEA
S JAUME
DELTEBRE
CORBERA
ROQUETENC
ULLDECONA
J CATALÒNIA
AMPOLLA
BENIFALLET
MASDENVERGE
BENISANET
GODALL
LA SÉNIA
VILALBA 
ASCÓ
RASQUERA
LA GALERA
R-BITEM
MÓRA DE EBRO 
BOT
GANDESA
ALCANAR
RAPITENCA B
AMPOSTA B 
ASCÓ ESCOLA
ALCANAR B
CAMPREDÓ
J CATALÒNIA B
TIVENYS
LA CAVA
J MARIA B
R-BÍTEM B
ROQUETENC B
AMPOSTÍ
RAPITENCA
ALDEANA B
ARNES
ASCÓ B
ATLAS
REGUERS
MARÇÀ

ANYS
34
30
29
28
24
22
22
22
21
21
21
19
18
18
18
17
17
17
16
14
13
13
13
12
12
11
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Participacions a la
categoria

PRONÒSTIC

ELS CANDIDATS A L’ASCENS:
LA CAVA, CATALÒNIA, R-BÍTEM I
PERELLÓ.

ELS EQUIPS QUE PODEN SER REVELACIÓ:
RAPITENCA B, CORBERA, S. JAUME
I SANTA BÀRBARA.

EQUIPS FORTS QUE PODEN SER
UNA INCÒGNITA DE FINS ON
PODEN ARRIBAR:
OLIMPIC, ROQUETENC,  J. I
MARIA, FLIX, AMETLLA, ALDEANA i
BATEA.

CANDIDATS AL DESCENS:
GODALL, MASDENVERGE I
ALCANAR.
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INGREDIENTS (per a 4 persones):
• 8 tomàquets mitjans vermells i durs 
• 150 g d’arròs 
• 1 manat d’alls tendres 
• 40 g de pinyons 
• 50 g de panses sultanes 
• 50 g de formatge ratllat 
• 2-3 cullerades soperes d’oli d’oliva
• sal i pebre 

PREPARACIÓ:
Es cou l’arròs en aigua bullent i salada uns 15 minuts. Passat aquest temps, s’escorre i s’es-
campa en una safata perquè es refredi. Es netegen els tomàquets i es talla mínimament la
part superior. Es buiden amb l’ajut d’una cullera petita i es col·loquen de cap per avall en
una plata. Es pelen els alls, es netegen i es tallen a rodanxes fines. Es passen per la paella
amb l’oli, les panses i els pinyons, fins que agafin color. Es barregen amb l’arròs, la sal i el
pebre. S’omplen els tomàquets amb aquesta preparació i s’hi reparteix el formatge ratllat
pel damunt. Es posen en una plata que pugui anar al forn untada amb oli i es couen al forn
a 200 ºC durant uns 15 minuts. Bon profit

VALORACIÓ

És una altra
manera de fer
l ' a m a n i d a
d'arròs. Però
aquest cas el
protagonista és
el tomàquet.
Aquesta horta-
lissa té poques
k i l o c a l o r i e s ,
només 19kcal
/100 g. Rica en
fibra, en vitamina C, provitamina A i
licopè.
El licopè és un potent antioxidant que
ajuda en la prevenció del càncer gastroin-
testinal. En cru s'afavoreix l'absorció si hi
ha oli. Val a dir, que es troba en major con-
centració en els tomàquets que han estat
madurats a la planta. Per això, es recoma-
na sempre consumir productes de tempo-
rada i de km0.

TOMÀQUETS FARCITS D’ARRÒS
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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. 

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.ca

No t’ho pensis
més!

Me urge vender: telas
de tapicería, de con-
fección varios colores

a buen precio.
Maquinas de coser,

compresor, pistola de
grapar y grapas.

TELEF.
645 234 639

15.000
EXEMPLARS
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les prò-
ximes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de terri-
tori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Paco Gas, alcalde
de Roquetes. Paco Gas (Roquetes
1953). El 1973 va començar a vincular-
se a l’activisme antifranquista. El 1976
s’integrà al PSAN (Partit Socialista
d'Alliberament Nacional dels Països
Catalans) i emprengué la militància
política. L’any 1991, va ser elegit
Regidor de l’ajuntament de Roquetes,
primer encapçalant les llistes de
Catalunya Lliure i després (1999) les
d’Esquerra Republicana. Des de l'any
2003 forma part del Consell Comarcal
del Baix Ebre com a Conseller, ocupant
diferents responsabilitats. Actualment,
és membre de l'equip de Govern i
President del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l'Ebre
(COPATE) i des del 2016 és President
de la Fundació Observatori de l'Ebre.
L’any 2007 va ser elegit Alcalde de
Roquetes (ERC), alcaldia que va conso-
lidar, tant a les eleccions de l’any 2011
com al 2015 en ser ERC la candidatura
més votada.

Al llarg d'aquests anys, i dintre
del món de la política, que des-
tacaria?
L’haver format part d’un petit grup de
gent que ja a mitjans dels anys 70 rei-
vindicàvem la independència de la
nació catalana. Més endavant, la possi-
bilitat de participar –primer com a regi-
dor i després com alcalde- en la trans-
formació i millora de la meva ciutat; de
poder realitzar polítiques que afavorei-
xin les classes socials més vulnerables;
de contribuir a conservar i divulgar l’en-
torn natural i paisatgístic del nostre
territori; de preservar-ne i promocionar
el patrimoni històric, cultural, i lingüís-
tic; o de participar activament en tots
aquells moviments que, des de la matei-

xa dictadura fins avui en plena regressió
franquista, han lluitat per uns Països
Catalans independents i socialistes.

Avui quin seria el balanç del seu
mandat?
Modestament, crec que és positiu. Tot i
la llargada de la crisi econòmica i el boi-
cot sistemàtic de l’estat impedint el crei-
xement de les inversions dels ajunta-
ments més enllà del 2% quan tenim
prou recursos per a fer-ho, considero
que a  Roquetes s’ha dut a terme una
transformació important en els últims
10 anys, tant pel que fa a equipaments,
infraestructures, millora de serveis,
atenció social, integració i convivència,
suport al teixit associatiu, o reducció del
dèficit.

Es tornarà a presentar com
alcaldable a les pròximes elec-
cions municipals?
Encara no està decidit. La meva volun-
tat era de fer el relleu en aquesta legis-
latura però no ha estat possible. Crec
que tres legislatures són suficients, ja
que no ens hem de perpetuar en els
càrrecs, ha d’haver relleu en les institu-
cions, entitats, organismes..., els partits

polítics han de tindre la capacitat per a
promocionar noves persones al capda-
vant de les institucions i així ho farem a
Roquetes, tot i que per a la propera
legislatura, des d’ERC i de moment,
encara no ens hem decidit per ningú.

Seguirà com a conseller del
Consell Comarcal del Baix Ebre i
a la presidència de COPATE?
En el moment en què prengui possessió
com a nou diputat provincial deixaré el
càrrec de conseller comarcal, crec que
no he d’ocupar dos càrrecs a la vegada
en institucions d’aquestes característi-
ques.  Respecte a COPATE possible-
ment seguiré fins al final de legislatura.
En tot cas, aquesta decisió la prendré de
forma  conjunta amb els companys
d’ERC.

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?
Com a màxim responsable de la institu-
ció més propera a la ciutadania és, en
primer lloc, escoltar, donar suport i solu-
cions a les seves necessitats i reivindica-

cions, i en segon lloc, traslladar a les ins-
titucions del territori totes aquelles
necessitats que superen el marc local i,
des d’aquestes, si cal, exigir als governs
corresponents que donin resposta a les
demandes, necessitats i reivindicacions
que tenim i volem aconseguir per a les
Terres de l’Ebre.

Què opina de la situació política
actual?
Estem vivint una situació difícil, amb els
nostres màxims representants polítics
segrestats a les presons per l’estat
espanyol, o a l’exili per haver donat
compliment al mandat de les urnes.
Amb molts càrrecs públics amenaçats
per part de la Fiscalia de l’Estat, i amb
una intervenció econòmica de l’Estat
contra Catalunya asfixiant, i tot i així
seguim endavant. Però també vivim un
moment històric en què l’independen-
tisme ja té la majoria al Parlament i
frega la majoria del vot a Catalunya. Per
no recordar la majoria absoluta per a la
proclamació d’un estat independent en
forma de República sorgit del referèn-
dum de l'1-O. És per tant un moment,
alhora que difícil, històricament molt
il·lusionant i que em fa pensar que en
un futur no massa llunyà, si no ens ren-
dim i continuem lluitant i ampliant la
base social que doni suport al dret a
decidir, Catalunya esdevindrà un nou
estat d’Europa.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
En estes tres legislatures en què he estat
alcalde hem conformat uns equips de
govern amplis i plurals, hem treballat
com un sol equip i hem superat situa-
cions complexes i molt difícils.
L’experiència acumulada és una garan-
tia de cara al futur més immediat, i les
noves propostes del nostre grup muni-
cipal seran un revulsiu de cara a la pro-
pera legislatura. Perquè, més enllà de
les persones que configuren la llista,
tenim un projecte per a Roquetes i mol-
tes ganes de dur-lo a terme.

Paco Gas
L’ENTREVISTA

ALCALDE DE ROQUETES

TENIM UN PROJECTE PER A ROQUETES I MOLTES GANES DE DUR-LO A TERME


