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Després de 20 anys de negociacions, el municipi del Baix Ebre adquireix infraestructures d’ADIF per gairebé mig milió d’euros

Actualitat

Xavier Pallarés,
delegat del
Govern a les
Terres de l’Ebre,
vol que l’acord de
l’N-340 inclogui
la  gratuïtat de
l’AP-7 per als
cotxes particulars.
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Actualitat

La senienca
Victòria Almuni,
guardonada amb la
Creu de Sant Jordi
per la seua recerca
en temes històrics i
arquitectònics.

P8

Avui és notícia

L’Ajuntament de l’Aldea va signar dimarts el document de compra de les propietats que fins ara ADIF tenia al muni-
cipi. L’operació, que permetrà tirar endavant nous projectes, s’ha fet per 448.684,70 euros: “és l’adquisició més
important” que ha fet el consistori aldeà “en la seva història”. A la imatge, el 1er. Tinent d’alcalde, Simón Falcó; la
Secretaria de l’Ajuntament, Rosa Pons, l’alcalde, Dani Andreu, Juan Manuel de las Heras i Manuel Salgueiro, Delegat
de Patrimoni d’Urbanisme i el Cap de Gestió Patrimonial de la Zona Nord-Oest d’ADIF.             P3
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Un cop acabat el Renaixement del 2018 és moment de
fer balanç de les particularitats de la Festa que ens fan
inimitables i ens identifiquen com un dels millors esdeveniments de recreació
històrica d’Europa. En primer lloc l’estructura de la Festa on hi conviuen fins
a tres àmbits diferenciats en la programació. D’una banda, la seva vessant
comercial, al centre de la ciutat,  en els horaris habituals de matí i tarda.
D’altra banda, l’oferta de l’emplaçament dels mercats d’època al cor dels
barris més antics agafant molta força a les tardes, i la tercera desplegant el
gruix d’espectacles de carrer i d’espais tancats a la tarda i nit, moment on la
màgia de la ciutat monumental acompanya les nostres passes. Sense dubte
aquesta estructura és un dels pilars de la Festa, i així ens ho traslladen els
observadors externs que ens visiten.  Creuen que és un èxit haver conjugat
d’aquesta manera els diferents àmbits de la Festa. En segon lloc podem asse-
gurar que la riquesa del nostre teixit associatiu acaba sent la clau que fa que
tot s’activi i funcioni com un engranatge del qual totes les peces són impres-
cindibles. Sense voler semblar pretensiós, en aquest punt, puc assegurar que
som l’enveja de molts programadors privats i públics així com d’observadors
internacionals. Una fortalesa que té la seva base i origen en l’experiència de
cadascun dels col·lectius i en la facilitat d’adaptar els seus projectes funda-
cionals a la Festa i les seves necessitats.D’aquí surt un llarg llistat de forma-
cions de cant en la seva condició de cors produint espectacles exclusius; de
gaiters passats a sonadors de carrer acompanyant pregons, crides, balls de
cavallets, i danses antigues; dels geganters de la ciutat portant de manera
especial el conjunt d’imatgeria festiva de la Festa; de diables i entitats de foc
reconvertits en fanfàries de trompetes i tabals o piquers de guàrdia i custò-
dia; dels abanderats sorgits de la base d’una formació de música tradicional
i popular; i de l’Escola municipal de Teatre produint espectacles diversos i
activant només associacions d’exalumnes. Capítol a part mereix la implicació
individual de totes les persones que acaben formant part dels campaments
de recreació de la vida quotidiana, del grup de famílies nobles, amb vestits
únics elaborats per ells mateixos, i que permeten aportar un complement
d’excel·lència a la nostra recreació històrica. Des d’aquestes línies també vol-
dria fer un reconeixement als diferents col·lectius i entitats que aquest any
no han participat a la Festa. Sabem el que costen les coses i els esforços i
renúncies que s’han de fer per poder oferir el nivell que el públic espera, per
experiència en altres moments i formacions estem convençuts que aviat us
incorporareu de nou i amb més força per tirar els vostres projectes endavant.
Tot això en una extraordinària oferta de serveis a la ciutat: allotjaments,
àmplia diversitat d’establiments on poder menjar i beure, ja sigui a les taver-
nes que tenim en tot el recorregut de la Festa, a les terrasses dels entorns, o
els esmorzars i productes de proximitat que ens disposa el Mercat. Una Festa
que després de 23 edicions està molt ben posicionada dins i fora de les nos-
tres comarques i que ho notem amb la seva repercussió que tenim en diver-
sos mitjans de comunicació nacionals però també internacionals. Ens hem de
sentir molt satisfets i orgullosos del treball fet entre tots i totes els que vivim
i fem la Festa, també del veïnat dels barris que hi participen, i un reconeixe-
ment a la feina dels col·lectius de tots els àmbits que aquests dies treballen
per tal que tot surti bé: policia, mossos, bombers, protecció civil, brigades
municipals, serveis d’electricistes i neteja viària. Però voldria també posar de
relleu la generosa contribució d’aquells que no tenen hores, que han demos-
trat ser infatigables, i que treballen en la premissa màxima de l’estima a la
Festa i a la ciutat, i amb el companyerisme necessari per solucionar qualsevol
aspecte sobrevingut. Gràcies als voluntaris, empreses, i treballadors del nucli
organitzador. Un plaer haver estat el regidor de tots aquests saraus.   

Domingo Tomàs, 
regidor de Festes a l'Ajuntament de Tortosa

Tothom és protagonista de la
Festa del Renaixement

OPINIÓ

Editorial
L'ESTIU I LES VAGES

Arriba l'estiu i ja tenim les aturades, les vages, les cancel·lacions, la falta de pun-
tualitat d'aerolínies i altres mitjans de transport. Els tripulants de cabina de
Ryanair mantenen una vaga que ha suposat la cancel·lació de 400 vols a
Espanya i ha afectat 75.000 passatgers. Per altra i de moment, queda descon-
vocada la vaga de personal de terra d'Ibèria que estava prevista pels dies 27 i
28 de juliol i 3 i 4 d'agost. Sembla que els sindicats han aprovat de desconvocar
la vaga de personal de terra a l'Aeroport de Barcelona-El Prat que estava previs-
ta aquests dies en un 'acte de confiança amb la direcció de l'empresa mentre

continuen les negociacions'. I ara també El taxi de Barcelona amplia a 48 hores
la vaga del 25 de juliol. Les associacions del sector reaccionen contra el recurs
de Foment a la normativa de l'AMB que limita les llicències de companyies com
ara Uber o Cabify. El crit del Govern espanyol que ha apel·lat a la marca Espanya
i al mal que se li està causant a la indústria turística nacional ha fet una crida a
la direcció i els sindicats perquè trobin una solució negociada que permeti posar
fi a les aturades que s'han convocat. Si els representants sindicals són com els
que hem tingut fins ara a les nostres terres, poca cosa solucionaran. 

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana,
i el primer Majordom de la Reial Arxiconfraria Nostra Senyora
de la Cinta, Javier Colina, han signat avui un conveni de
col·laboració per impulsar la campanya “2018 Any de la
Cooperació i la Solidaritat” de l’Arxiconfraria que té com a
objectiu, lluitar contra la pobresa infantil a la ciutat de Tortosa.
Han assistit també a l’acte, el Prior de la Reial Arxiconfraria, M.
Il·ltre. Sr. Josep Mª Membrado i el director de l’oficina Store
Tortosa de CaixaBank, Jordi Farré. L’Obra Social “la Caixa” for-
malitza una aportació de 10.000€ a la campanya que es desti-
naran a ajudar a cobrir necessitats dels infants tortosins en risc
d’exclusió social mitjançant beques escolars, beques menjador,
beques energètiques, beques mèdiques i per a l’adquisició de
productes de farmàcia. 

L’Obra Social “la Caixa” col·labora
contra la pobresa infantil

CAMPANYA DE L’ARXICONFRARIA NOSTRA SENYORA DE LA CINTA

Des d’aquesta setmana, els vehicles elèc-
trics certificats amb el distintiu ambiental
blau de la Direcció General de Trànsit
(DGT) poden estacionar de forma gratuïta
a la zona blava d’Amposta. L’Ajuntament,
segons explica el regidor de Governació,
Miquel Subirats, "ha arribat a un acord
amb l’empresa gestora de la zona blava,
Eysa, per endegar un pla pilot en aquest sentit". 
L’alcalde, Adam Tomàs, ha volgut posar èmfasi amb el fet
que aquesta acció té una doble vessant "important". "Per
una banda, posem en valor el transport amb energies reno-
vables, per avançar cap a una ciutat més sostenible", assen-
yala Tomàs. "Per l’altra, demostrem que no tenim cap pro-
blema en incorporar aquelles propostes de l’oposició que són
beneficioses per a la població", diu l’alcalde, tot recordant
que aquesta proposta era una mesura inclosa en una moció
del grup dels socialistes.

La zona blava, gratuïta 
per als vehicles elèctrics

AMPOSTA. AMB EL DISTINTIU AMBIENTAL BLAU DE LA DGT
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Per motiu de jubilació del cap de secretaria del Col·legi
d'Advocats i Advocades de Tortosa, es busca persona per
substituir-lo mitjançant un contracte de relleu a mitja jornada.
Imprescindible ser llicenciat o graduat en Dret, tenir coneixe-
ments de català -nivell C o equivalent- i acreditar coneixements
d’informàtica superiors als d’usuari, del tipus nivell 2 de les
acreditacions competencials tecnològiques (ACTIC) o similar.
També es valorarà estar en possessió del màster d'accés a la
professió, de màster acreditatiu de coneixements específics en
matèria de relacions laborals i de màster acreditatiu de conei-
xements específics en administració i direcció d'empreses.
Tots els interessats poden enviar currículum vitae a
icator@advocatstortosa.org abans del dia 10 de setembre de
2018.

OFERTA DE TREBALL

COL·LEGI D’ADVOCATS 
I ADVOCADES 
DE TORTOSA

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, s'ha proposat pré-
mer l'accelerador per a què es compleixi l'acord per descongestionar l'N-340 i
ha exigit que, com es va negociar amb l'exconseller Rull fa mesos, més enllà de
les bonificacions als camions, l'AP-7 ha de ser gratuïta per als residents de les
Terres de l'Ebre en el tram afectat. Pallarès ha celebrat el primer consell de
direcció de l'administració territorial, després de retornar al càrrec del qual va
ser destituït pel 155. El delegat també prioritza resoldre abans de la tardor la
polèmica de la gestió de l'Illa de Bous. 
El més probable és que es faci una cessió de la gestió dels bous a algun rama-
der, previ control i anàlisi veterinari del seu estat. Finalment, Pallarès també s'ha
compromès a convocar la Taula de Mobilitat (TM) de les Terres de l'Ebre durant
el mes d'agost, així com el Consell Econòmic i Social (CES). La TM només es va
reunir fa un any per constituir-se, i els sindicats van plantar el CES al juliol de
2017 fins que no es reorganitzés la seva composició.

El delegat del Govern a l'Ebre exigeix que l'acord de l'N-340 
inclogui la gratuïtat de l'AP-7 per als cotxes particulars

acn

La data del 24 de juliol de
2018 es recordarà com
un dels dies importants
de la història de l’Aldea.
Juan Manuel de las
Heras, Delegat de
Patrimoni d’Urbanisme
de la Zona Nord-Oest de
ADIF i l’Alcalde Dani
Andreu, acompanyats de
Manuel Salgueiro, Cap
de Gestió Patrimonial de
l’àrea Nord-Oest de
ADIF, el 1er Tinent
d’Alcalde Simón Falcó, i
la Secretaria de
l’Ajuntament de l’Aldea
Rosa Pons, van signar el
document pel que es
transfereixen les propie-
tats fins ara en mans de
ADIF a titularitat del
municipi de l’Aldea. “És
l’operació quantitativa-
ment més important que
ha protagonitzat el nos-
tre municipi
(448.684,70€)  i amb
tota seguretat la més
important adquisició

municipal de la nostra
història. Amb aquesta
signatura l’Aldea rep les
propietats de la Plaça
Estació, l’edifici
d’instal·lacions elèctri-
ques, el del moll de càrre-
ga, l’emblemàtic espai de
l’Antiga Estació de tren,
utilitzat des de fa molts
anys per l’Associació de
Dones, un edifici de 8
habitatges més magat-
zem en el que s’està
estudiant la possibilitat
de destinar-lo a seu
d’emprenedors, casa
d’entitats o serveis socials
i a més els 45.290 m2
que  corresponen a l’anti-
ga traça de la via al seu
pas pel casc urbà de la
població”. Segons nota
de l’Ajuntament, “ha
estat una oportunitat ben
aprofitada fruit d’unes
llargues negociacions i
que finalment posen a
disposició de l’ús públic
aquestes propietats de

tanta importància urba-
nística. És una gran satis-
facció destinar els espais
a ús de la ciutadania
aldeana i en aquesta línia
ja s’ha habilitat la nova
ubicació del mercadet

dels dimecres,  zona d’a-
parcament per la Festa
Major, tindrem a disposi-
ció un lloc de passeig o
de pràctica esportiva i
estem estudiant la ubica-
ció d’un pàrquing d’au-

tocaravanes per aprofitar
la via de comunicació
directa dotada de carril
bici que ens portarà a la
nostra Ermita i per tant a
la porta d’entrada al
Delta”.

L'Ajuntament compra les propietats d’Adif al municipi per gairebé mig milió d'euros

L'Aldea realitza l'operació quantitativament 
més important de la seua història

A l’esquerra, l’antiga Estació de l’Aldea. A la dreta, el moll de càrrega.

Xavier Pallarés, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.

L'Hospital Sant Joan de
Reus defensa que l'atura-
da de l'accelerador lineal
de l'antic centre durant
l'estiu respon a "criteris
organitzatius" i no d'es-
talvi econòmic. El centre
ha explicat que l'accelera-
dor de l'hospital vell es va
aturar el 16 de juliol i que
els pacients es van pro-
gramar als altres dos
acceleradors del centre
nou. Segons les seves
previsions, l'accelerador
de l'antic centre tornarà a
obrir-se al voltant del 30
de setembre. El cap de
servei de l'Institut
d'Oncologia de la
Catalunya Sud, Joan
Borràs, ha afirmat que
l'accelerador ara aturat
"no està tancat" i que
està "contínuament pre-
parat i en manteniment"
per poder-se obrir quan
faci falta, sigui perquè
augmenta el nombre de
pacients o en cas d'avaria
de la resta d'equips.
D'altra banda, s'apunta
que al nou hospital està
previst instal·lar un nou
accelerador lineal d'últi-
ma generació per substi-
tuir el que ara s'ha aturat
quan es tanqui de manera
definitiva, en dos o tres
anys. L'Hospital Sant
Joan atén 3.500 nous
casos anuals de càncer.
1.800 requereixen tracta-
ment de radioteràpia,
practicat entre els tres
acceleradors de Reus i el
de Tortosa.

L'aturada de
l'accelerador
respon a

“l'organització
d'estiu”

HOSPITAL DE REUS
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Uns 200.000 visitants visiten la capital ebrenca en els quatre dies del certamen

La Festa del Renaixement de Tortosa tanca portes amb 
“xifra rècord en venda d'entrades i recaptació”

El sector serveis i el primari, especialment el turisme, la construcció i també la indús-
tria, no han parat de créixer durant el 2017 a les Terres de l'Ebre, una tendència positiva
que es manté des de 2014. Només els indicadors laborals són relativament negatius do-
nat l'alt percentatge de contractació temporal. L'atur, en canvi, s'ha tornat a reduir un
12,75% durant l'any passat. Així s'extreu de l'Informe anual d'Economia Local i Regio-
nal que elabora la URV i on també s'ha tornat a alertar de la davallada demogràfica del
territori -que ha perdut 12.000 habitants en 5 anys-, per components naturals i per mi-
gració. El més preocupant és la fuga de talent jove, sobretot en edats compreses ens
els 25 i 40 anys -uns 4.300 joves-. La implantació de nova indústria i desmuntar la cre-
ença que el territori pateix "depressió" podria ajudar a frenar aquesta evasió de jovent
preparat. El director de la Càtedra d'Economia Local i Regional (CELIR) de la URV, Juan
Antonio Duro, ha assenyalat que el territori té "molt marge per a la subindustrialitza-
ció" i que cal posar en valor el recursos per atreure "l'aterratge de noves empreses".
"La retenció del talent ha de ser un dels principals reptes del territori”.

L'economia ebrenca torna a créixer el 2017 amb l'excés de
la contractació temporal com a única dada negativa

El programa NEURICE per desenvolupar noves varietats comercials d’arròs més re-
sistents a la salinitat, ha començat a fer les proves a camp de les primeres varietats
modificades cromosòmicament perquè siguin més resistents a la sal. De moment, s’-
han provat 20 línies. Obtingudes a partir del creuament de dues varietats, una
autòctona i una asiàtica portadora de la regió cromosòmica en qüestió, un fragment
del cromosoma 1 conegut com Saltol (Salt Tolerance). De cara l’any vinent es po-
dran provar fins a 60 línies i la previsió, el 2020 entrar a registre dos varietats de ca-
da país del programa, Itàlia, Espanya i França, i tenir informació genètica de 500 va-
rietats de tot el món per afegir-los més resistència a la salinitat. La salinitat, un
problema creixent amb el canvi climàtic al cultiu de l’arròs es pot convertir en la mi-
llor arma de control de la plaga del caragol maçana, que infesta tot l’hemidelta es-
querra i part del dret. 
Si s’aconsegueix adaptar el cultiu a la sal, la inundació dels camps amb aigua del

mar acabarà sent el millor remei contra el caragol maçana.

El programa NEURICE comença a provar al camp la
resistència a la sal de noves varietats d’arròs

La Festa del Renaixement de Tortosa va tancar portes diumenge a la nit, i va fer-ho literalment al Portal del Romeu, als peus de l'absis de la catedral, on es concentra
el final de festa. L'alcaldessa Meritxell Roigé va valorar molt positivament l'esdeveniment, que, en la seva 23a edició, fou la festa en què s'han venut més entrades
i s'ha fet més calaix. "Estem molt satisfets, vam tenir espectacles de moltíssima qualitat que van fer ple", va dir. L'espectacle 'Meraki', una de les principals novetats
del programa d'enguany, va esgotar tots els passis -el van veure fins a 1.500 persones-. En d'altres espectacles també es va fer ple en moltes sessions, especialment
dissabte, quan gairebé tots van penjar el cartell de complet. La festa va acollir uns 200.000 visitants, una xifra que es manté any rere any. A més de la visita de la
consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que va fer el pergó dijous (foto esquerra), també cal destacar la que va fer Elsa Atardi, consellera de Presidència
del Govern (al centre), o el mateix president de la Generalitat, Quim Torra (a la dreta). Elsa Artadi va estar a Tortosa, per primer cop en aquesta legislatura, en motiu
de la presentació de la segona convocatòria dels ajuts econòmics del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Aquest és un instrument de la Unió Europea  que
contribueix al finançament de projectes municipals que van dirigits a reforçar la cohesió social,

econòmica i territorial. Els consistoris
municipals tenen fins al 5 de desembre
per presentar els projectes. Aixi mateix,
l’acte d'inauguració del Taulell al Carrer
de la Festa del Renaixement 2018, fou
a càrrec de la directora general
d'Indústria de la Generalitat, Matilde
Villarroya. A la imatge adjunta, apareix
entre l’alcaldessa Meritxell Roigé i Ma
José Ferrer, presidenta de la Federació
Comercial i Serveis de Tortosa. Per aca-
bar recordar que la pancarta que dema-
na la llibertat dels ‘presos polítics’ des
de fa mesos no va ser despenjada de la
façana de l’ajuntament, com havia
demanat el grup del PSC. Això va fer
que els regidors socialistes s’abstingues-
sen de sortir al balcó en l’inici de la
Festa.

El grup municipal del PSC ha fet una valoració de la Festa del
Renaixement “donat que han passat fets singulars que obli-
guen a fer-ho: el clam popular de desencant per part de la ciu-
tadania i els sectors econòmics i la politització de la Festa per
part dels independentistes del govern de Junts X NO”. Tal i
com ha dit el portaveu socialista, Enric Roig, "la nostra Festa
del Renaixement ha de tornar a seduir, ens ha de tornar a se-
duir!”. Des de Movem, per la seua part, han indicat que “la
Festa del Renaixement fa anys que ja comença a evidenciar al-
guns símptomes que requereixen una atenció i un canvi. La
participació dels tortosins i tortosines a la Festa ha baixat per-
què cada vegada en són més els que no veuen atractiva una
Festa que any rere any es repeteix”.

L’oposició creu que 
“cal canviar la Festa”
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Des de l’inici de la
legislatura el grup
municipal Socialista
està proposant tota
una sèrie de mesures
per reduir l’emissió de
carboni i utilitzar
energies renovables
per un futur sosteni-
ble amb el medi
ambient. En aquest
sentit cal també cons-
cienciar a la ciutada-
nia cap a una mobili-
tat sostenible, "per
això els Socialistes
d’Amposta presenta-
rem una proposta en
el proper Ple per a
que l’Ajuntament
d’Amposta participi
activament de "La
Setmana Europea de
la Mobilitat 2018" i
que se celebri anual-
ment".

PSC
Amposta

Empremtes dactilars de diferents co-
lors sobre un fons blanc i ubicades al
voltant de les paraules Festes Majors.
Són els elements principals del cartell
de Festes Majors d’Amposta 2018, de
Samuel Bertomeu Aguilera, estudiant
d’Esardi. "Cada empremta dactilar re-
presenta una persona individual i úni-
ca", explica l’autor, "i com a conjunt,
com a identitat col·lectiva fem possible
que les festes majors signifiquen algu-
na cosa més, alguna cosa necessària".

"Som nosaltres qui fem possibles les
festes quan ens ajuntem i fem pinya",
diu Bertomeu, tot afegint: "per aques-
ta raó les festes majors només tenen
significant i existeixen si nosaltres hi
som allí per recolzar-les".
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs,

per la seva banda, ha tornat a posar en
valor el fet que siguin els alumnes d’E-
sardi els que elaboren el cartell de Fes-
tes, com un element motivacional en
la seva formació.

Unes empremtes que fan la festa
major, protagonistes del cartell 

Amposta. Obra de l’estudiant d’Esardi Samuel Bertomeu

Estabilitzat l'incendi
forestal de Tivissa

També els d’Amposta, ahir dijous

Els Bombers van estabilitzar ahir dijous, poc després
de dos quarts de quatre de la tarda, l'incendi forestal
de Tivissa. Segons van informar els Bombers, el foc es
va produir poc després d'un quart de dues del migdia
al costat de la carretera C-44, a l'alçada del quilòme-
tre 15,5. Segons els Agents Rurals, en una primera
valoració, l'incendi va afectar una superfície aproxi-
mada de tres hectàrees de pi blanc i matoll de l'Espai
d'Interès Natural de la Serra de Tivissa-Vandellòs-
Llaberia-Colldejou. 
Així mateix, també ahir, a Amposta, es van produir
dos focs. El primer, sobre les 15 hores, al Camí de
Mas Miralles. El segon, poc després, a l’antiga carre-
tera de Freginals, a prop de la urbanització Favaret.
Agents Rurals calculen que aquest segon foc va cre-
mar uns 6200 m2. Els dos focs estaven controlats en
el moment del nostre tancament. 

Presentació del cartell. 
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*DELTEBRE: avui diven-
dres 27 de juliol, a les
20.30 hores, acte públic
de presentació del Pla
Especial del Port de
Deltebre. Tindrà lloc  al
Port de Deltebre
(Riumar). L'acte comp-
tarà amb la participació
del gerent de Ports de la
Generalitat de
Catalunya, Joan Pere
Gómez, i l'alcalde de
Deltebre, Lluís Soler.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE va
fer ahir la cloenda del
curs de “Mixologia: tèc-
niques de cocteleria”,
que estava adreçat a
treballadors en actiu del
sector de la restauració i
que s’ha impartit a l’es-
pai de cuina d’EbreTerra
a Deltebre. En l’acte va
efectuar-se el lliurament
de diplomes.

*AVUI DIVENDRES, a
les 10 hores, sessió
plenària de caràcter
ordinari, a la seu del
Consell Comarcal del
Baix Ebre.

*LA CENTRAL NUCLE-
AR VANDELLÒS torna a
estar connectada a la
xarxa elèctrica, un cop
finalitzats els treballs
corresponents a la 22a
recàrrega de combusti-
ble, donant pas a un
nou cicle d’operació de
la planta.

Més notícies

Amb l’inici de les obres, comença el compte endarrere per reobrir una
de les instal·lacions més demanades a Deltebre. És per aquest motiu
que, l’alcalde, Lluís Soler, ha manifestat que “des del govern municipal
sempre hem explicat que un dels nostres objectius era el d’obrir nova-
ment el Complex Esportiu de manera que la ciutadania pugues gaudir
novament de les seves instal·lacions i serveis”. Les instal·lacions es van
tancar fa 4 anys, en la darrera legislatura. Les obres, que ascendeixen a
gairebé 672.000€ i que compten amb el suport de la Diputació, està
previst que tinguin un període d’execució de 8 mesos per donar com-
pliment a les diferents fases del projecte. Entre aquestes fases, també es
contempla la reobertura de la piscina exterior, la qual fa 16 anys que
està tancada. Tot i iniciar les obres amb l’acta notarial corresponent que
certifica el mal estat de les instal·lacions, el desenllaç del complex entra-
mat judicial segueix el seu curs. L’Ajuntament també ha anunciat que el
nou nom del Complex sorgirà de la participació ciutadana. Es proposa-
ran diferents noms que, després, la ciutadania podrà escollir a partir del
seu vot. El tret de sortida a l’inici de les obres es va fer amb la visita de
la portaveu i consellera de la presidència de la Generalitat, Elsa Artadi.

Deltebre inicia les obres
d’obertura del Complex Esportiu

Tenen un cost de gairebé 672.000 euros

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha iniciat els tràmits per-
què l’edifici de l’hotel Bon Repòs formi part del catàleg local
de béns culturals d’interès. 
Això permetria donar un valor afegit a l’hotel i suposaria

evitar que s’enderroqués en el futur.
L’alcalde Jordi Gaseni ha explicat que ara els propietaris po-

dran aportar les seves opinions al respecte, però que el BCIL
Bé Cultural d'Interès Local)no els limitarà a poder fer una ac-
tivitat comercial. 
En aquest sentit, Gaseni ha afirmat que l’Ajuntament està

molt interessat en què els propietaris tornin a obrir l’hotel per-
què permetrà crear noves places d’allotjament. 
L’alcalde reconeix que aquesta figura de protecció es vol de-

clarar per evitar enderrocs d’edificis històrics com el de les Es-
coles Velles.

De l’Ametlla de Mar

L’hotel Bon Repòs serà catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local

La Guàrdia Civil va dete-
nir la setmana passada un
veí d'Amposta com a pre-
sumpte autor d'un delicte
de tinença il·lícita d'armes
i dipòsit d'armes de gue-
rra. Els agents van detec-
tar que l'home tenia
diverses armes de foc
sense la documentació
legal exigida en el marc
d'un control fet al juny. En
concret, tenia un rifle 'la
Corunya', un fusell
metrallador conegut com
a 'naranjero' i dues armes
d'avantcàrrega. Les armes estaven en perfecte estat i no tenien cap tipus
d'inutilització que pogués impedir el funcionament i els agents van proce-
dir a intervenir-les. Posteriorment, l'home va fer entrega voluntària de tres
projectils d'artilleria de 150 mm, procedents de la Guerra Civil i que tenia
al seu domicili de manera il·legal. Una investigació per esbrinar l'origen de
les armes va conduir a un comerç de Sant Carles de la Ràpita, denunciat el
2016 per distribuir armes i munició de la Guerra Civil sense autorització.
Els agents van fer una inspecció a l'establiment, on van acabar intervenint
15 granades de mà i un projectil de morter, tots ells sense documentació i
certificació d'inutilització corresponents. Per tot plegat es va denunciar el
comerç amb una infracció greu sobre protecció de la seguretat ciutadana.

També es va denunciar un comerç de la Ràpita

Detenen un veí d'Amposta
per tinença il·lícita d'armes

La decisió del Ministeri d’Agricultura de reconèixer els drets històrics de les flotes arte-
sanals no ha agradat al Grup Balfegó. Segons la Cala Ràdio, la principal empresa d’en-
greix i comercialització de tonyina roja a l’Estat considera que s’han pres decisions de
manera “arbitrària”. Per això, tot i assumir el nou repartiment, reclamen que les mesu-
res de control siguin iguals per a tothom, sense distincions entre les flotes, per evitar
que pugui tornar a perillar l’estoc de tonyina roja. Són 79 embarcacions a tot
Catalunya, 18 de les quals del port de l’Ametlla, les autoritzades per poder capturar
aquesta espècie. Cadascuna de les barques pot pescar fins a 260 kg. El període per
poder-ho fer és entre el 15 de juliol i l’1 d’octubre. De cara a l’any vinent hi haurà can-
vis en els increments de quota per pescar tonyina roja. El nou repartiment interior,
sumat a que el govern estatal n’ha cedit part a països tercers, farà que els increments
siguin d’un 6% el 2019 i d’un 12% el 2020 per al sector de l’encerclament.

Balfegó assumeix la quota de
tonyina roja per les arts menors

Tot i que no la veu “justa”
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Un home, de 71 anys i
veí del Prat de
Llobregat, va morir el
cap de setmana passat
en ser rescatat després
d'haver caigut d'una
musclera a l'aigua a la
Ràpita. Salvament
Marítim va rebre l’avís
alertant  que una perso-
na havia patit un acci-
dent i havia caigut a
l'aigua. Quan va arribar
l'embarcació Salvamar
Achernar va poder treu-
re l'home de l'aigua
però aquest no es tro-
bava conscient, per la
qual cosa van començar
a fer-li les maniobres de
reanimació cardiopul-
monar. A l'arribar al
port de la Ràpita, el
SEM va continuar les
tasques de reanimació,
però finalment, no van
poder salvar-li la vida.
Segons els Mossos, es
tractaria d'una mort
natural o accidental. 

Més 
notícies

El tennista rapitenc Albert Montañés va oferir un pregó de Festes
Majors carregat d'emotivitat i experiències viscudes al llarg de la seua
trajectòria professional. En acabar, l'alcalde Josep Caparrós va recollir
la raqueta amb què Albert va obsequiar a l'Ajuntament de la Ràpita. 

Creu de Sant Jordi per una ebrenca: la senienca Victòria Almuni.
Ha estat guardonada per la seva recerca especialitzada en temes
històrics i arquitectònics de les Terres de l’Ebre i del nord del País
Valencià. L’ebrenca és doctora en història de l’art. La seva tesi s’ha
centrat en l’estudi de diversos monuments i edificis rellevants de
les comarques de la diòcesi de Tortosa. És associada al
Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira
i Virgili i ha presidit la Comissió cívica de Patrimoni de les Terres
de l’Ebre. El Govern ha concedit enguany la Creu de Sant Jordi a
31 personalitats i 24 entitats que s’han destacat pels serveis pres-
tats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic
i cultural.  (ebredigital.cat)

Emotiu pregó del tennista rapitenc
Albert Montañés

La senienca Victòria Almuni,
guardonada amb la Creu de Sant Jordi

Esportista universal, gran ambaixador de la Ràpita
Per la recerca especialitzada en temes històrics i arquitectònics

L’Ametlla lidera el rànquing de platges verges
amb set distintius

Ecologistes en Acció ha premiat amb
el guardó les platges de l’Ametlla de
l’Estany Podrit, Torrent del Pi, Santes
Creus, la Llenya, la caleta del Cap
d’Àlia, l’Illot i Port Olivet. A banda
de les set caleres, a les Terres de
l’Ebre també han rebut distintius
Deltebre amb la Bassa de l’Arena, la
Marquesa i la punta del Fangar;
Alcanar amb les Timbes de Sòl de Riu
i els Aiguamolls de Sòl de Riu;
l’Ampolla amb la cala Maria i cala Capellans; Sant Jaume d’Enveja amb el Serrallo;
la Ràpita amb el Trabucador; i Amposta amb els Eucaliptus.

La Guàrdia Civil deté sis persones per abusos
sexuals a menors a Vinaròs i a la Ràpita

Sis persones han estat detingudes per la Guàrdia Civil a Vinaròs, Sant Joan del
Moro (Castelló) i Sant Carles de la Ràpita en una investigació sobre abusos
sexuals a menors. Estan acusats de delictes d'abusos sexuals i corrupció de
menors, tinença de pornografia infantil i tinença il·lícita d'armes, corrupció de
menors i contacte amb finalitats sexuals. Quatre dels detinguts han ingressat a
presó. La investigació es va iniciar a Vinaròs arran de la denúncia d'una mare que
sospitava que el seu fill de 12 anys hauria intercanviat arxius amb contingut
sexual amb persones adultes. A través dels correus electrònics del nen, la policia
estatal va advertir que el menor havia estat víctima d'abusos sexuals i d'altres
delictes contra la seva intimitat sexual per part dels detinguts. En els registres fets
a diversos domicilis de les tres poblacions, la Guàrdia Civil ha comissat més de 20
gigues de material pornogràfic infantil i set armes, entre altres.

Albert Montañés, amb l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.

Victòria, rebent la distinció, de mans del President, Quim Torra. 

Es presenten al Montsià les “Recomanacions contra les
agressions sexistes en espais públics d’oci a les TE”

El passat divendres es van presentar, a la seu del Consell Comarcal del Montsià, les “Recomanacions
per a l’abordatge de les agressions sexistes i violències sexuals en espais d’oci i festius a les Terres de
l’Ebre”. Un cop feta la benvinguda a la jornada per part de la Presidenta del Consell, Carme Navarro,
van fer la presentació Maria José Royo Mulet, Tècnica de l’Institut Català de les Dones (ICD), Maria
Teresa Lletí, Directora del Servei d’Intervenció Especialitzada de les TE (SIE) i Àngels Castellà,
Coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Montsià.
Entre els assistents, van estar-hi regidors de les àrees, tècnics municipals i algunes entitats i empreses
del sector d’oci i jove. Després de la presentació, es va obrir un torn de debat, on es van posar en
comú les preocupacions de cada col·lectiu i es van traçar possibles línies d’intervenció a curt termini i
també de treball de fons a més llarg termini a través de la creació de grups de treball interdepartamen-
tals de les diverses administracions. “Tothom va convindre que tenim molt camí a recórrer en la igual-
tat de gènere i que cal fer un esforç des de tots els àmbits, començant per l’administració i seguint per
les entitats i empreses que treballen als entorns de l’oci i són qui millor poden intervindre per garantir
un oci segur en les festes que es duen a terme als nostres municipis”.
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*ALCANAR: els pro-
pers dies 1 i 2 d’agost,
a Alcanar, es podrà
cursar el primer pro-
grama monogràfic “La
cultura ibèrica com a
eina educativa i de
lleure”. 
Una proposta formati-
va que té com a objec-
tiu capacitar tothom
que hi participe en les
diferents activitats
educatives i de lleure
que es poden realitzar
amb la cultura iber
com a eix vertebrador.

*ACTIMA (Associació
Contra la Tortura i el
Maltractament Animal)
ha presentat dues
denúncies contra la
comissió de bous i els
organitzadors i contro-
ladors dels espectacles
d'Alcanar, “per un
correbous campestre
amb bous i cavalls i
l'ús de pals en un altre
correbous”, a les fes-
tes de maig. 

Més
notícies

El proper diumenge dia 29 de juliol tindrà lloc la Marxa per la República
i la llibertat a les Terres de l'Ebre. L'ANC de les Terres de l'Ebre “estem
organitzant una marxa de vehicles que creuarà les nostres terres des
del delta fins a Riba-Roja d'Ebre, travessant totes les poblacions troba-
des al seu pas. Columnes provinents de La Sénia, de l'Ametlla de Mar
i de Deltebre confluiran a Amposta per continuar la marxa en direcció
a Flix, on ens trobarem amb una altra columna de la marxa provinent
de les terres de ponent. Finalment, des de Flix es partirà cap a Riba-
Roja d'Ebre on hi haurà un acte amb parlaments, un dinar solidari i una
mica de música amb La Rondalla dels Ports”. Per poder apuntar-se al
dinar, “hem posat a la venda uns tiquets a un preu de 15€, els quals
podeu adquirir contactant amb qualsevol membre de qualsevol assem-
blea territorial, contactant amb l’ANC Terres de l’Ebre al correu terres-
delebre@assemblea.cat o bé als punts de venda establerts”.

Unes 1.500 persones es van concentrar divendres passat a la
presó de Mas d'Enric, al Catllar, per reclamar la llibertat dels
polítics presos i per mostrar el seu suport a l'expresidenta del
Parlament, la xertolina Carme Forcadell, traslladada des de la
presó de Puig de les Basses, de Figueres. En el torn dels discur-
sos, els assistents van reclamar "unitat" entre els partits polítics
independentistes. El primer secretari de la mesa, Eugeni
Campdepadrós (JxCat) i la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, es van
comprometre a aconseguir-la. A més dels lemes per la llibertat
dels presos o reclamant que no es faci "ni un pas enrere", a la
concentració es va clamar per la unitat dels partits independen-
tistes, després de la polèmica al Parlament entre JxCat i ERC sor-
gida la setmana passada sobre l'aplicació de suspensió de dipu-
tats decretada per Llarena.  Xerta, poble de Carme Forcadell,
també va donar suport a la seua veïna. 

Marxa per la República i la
llibertat a les Terres de l’Ebre 

Unes 1.500 persones fan arribar
"l'escalf" a Carme Forcadell 

El diumenge dia 29 de juliol
Amb una concentració a la presó de Mas d'Enric

El Partit Demòcrata de Deltebre inicia una campanya porta a porta per escoltar les
inquietuds de la ciutadania. No és nova atès que, durant els anys d’oposició, el par-
tit també la realitzava amb l’objectiu d’escoltar als veïns i veïnes.

L'Eufònic tanca cartell amb Lloses, Rothman,
Betacam i Aupí, entre altres

L'Eufònic, el festival d'arts sonores i visuals de les Terres de l'Ebre, acaba d'anun-
ciar els darrers noms del cartell 2018. A Maotik, Melmann, AVEC, Huma, Los
Ganglios, North State, Jorge Caiado, Alicia Carrera, Marion Harper o Nightcrawler,
se sumen Xavi Lloses, NUS, Lawrence Rothman, Konx-om-Pax, NUS, Mariona
Aupí, Playback Maracas, Linalab && !Me, STA i Betacam. El darrer festival estiuenc
a l'Ebre comptarà amb més de 50 artistes de 10 nacionalitats diferents i molta gran
presència femenina. Les actuacions i propostes es repartiran en 20 espais o esce-
naris de 6 poblacions. La setena edició de l'Eufònic se celebrarà del 30 d'agost al
2 de setembre però inaugurarà les instal·lacions artístiques a partir del 23 d'agost.
Eufònic és un festival al voltant de les arts sonores i visuals, amb 4 dies de durada
i amb seu a la Ràpita, al Montsià però que expandeix les seves instal·lacions artís-
tiques a diversos espais: Amposta, Miravet, Tortosa, Ulldecona i Vinaròs. 

El Partit Demòcrata Català ja té nou president. La candidatura de David Bonvehí, que tenia
el suport de l'expresident Carles Puigdemont, fou escollida per un 65% dels vots, mentre
que la llista de David Torrents -crítica amb el sistema de votació-, va obtenir un 29% dels
vots. Marta Pascal va renunciar dissabte a un nou mandat com a màxima responsable de la
formació en assegurar que no tenia la confiança de Carles Puigdemont. 
Bonvehí reclama l’ajuda de tot el partit i demana a tots els associats que se sumin a la Crida
Nacional impulsada pels presidents Torra i Puigdemont. Tal com informa ebredigital.cat, a
la nova executiva hi haurà tres ebrencs: el diputat al Congrés i exalcalde de Tortosa, Ferran
Bel, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el gerent de Ports de la Generalitat i portaveu del
PDeCAT a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Joan Pere Gómez. Bel i Soler ja formaven part
de l’anterior direcció. El president de la Generalitat, Quim Torra, va intervenir en la cloenda
amb un missatge d’alerta: “vindran setmanes i mesos enormement difícils. Amb més sacrificis que fins ara”. Per això va demanar unitat i organització. Torra va
assegurar que no veu cap divisió al PDECat i confia que conflueixi amb la Crida Nacional.

Tres ebrencs a la nova executiva del PDeCat
El nou membre és el calero Joan Pere Gómez, que se suma a Ferran Bel i a Lluís Soler
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L’expresident Artur Mas va ser el convidat d’honor per fer el pregó de les Festes Majors de Tivissa el passat dimarts. Així mateix, dissabte, el president de la Generalitat,
Quim Torra, va estar al municipi de la Ribera per inaugurar el nou “Espai Ilercavònia. Ibers a Tivissa” (imatge de la dreta)

TIVISSA. PREGÓ D’ARTUR MAS I VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, QUIM TORRA

CORBERA D’EBRE/MIRAVET. 80 ANYS DE LA BATALLA DE L’EBRE

La Consellera de Presidència, Elsa Artadi, va inaugurar la sendera del Castell de Móra d’Ebre i la segona fase dels talussos (a l’esquerra). Al centre, Joan Pere Gómez i
Comes, gerent de Ports, pregoner de les festes d’Arnes. A la dreta, visita i reunió de treball del subdelegat del govern, Joan Sabaté, a l’Ajuntament de Gandesa. 

Corbera d’Ebre va acollir un acte homenatge als supervivents de la Batalla de l’Ebre en la commemoració dels 80 anys, amb la presència del president de la Generalitat,
Quim Torra, i la consellera de Justícia, Ester Capella. Miravet també va viure un emotiu acte, amb placa commemorativa a la vora del riu  (foto de la dreta). 
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Isabel Carrasco

Un jove rapitenc que en només 23 anys
ja és tot un expert en ball esportiu i que
a més fusiona diferents estils de ball.
Possiblement molts l'haureu vist al pro-
grama Top Dance d'Antena 3 i darrera-
ment al programa de TVE «Bailando con
las Estrellas».
Abel Gil va començar a formar-se en
ballet clàssic i balls de saló amb tan sols
9 anys per després fer el salt, als 11
anys, al ball esportiu començant una
carrera que l'ha dut a participar en dife-
rents competicions per tot Europa i a
diferents programes televisius.

Parlem de "Bailando con las
Estrellas" i en particular de la
teua companya de ball la Gemma
Mengual.
La Gemma és un àngel i una magnífica
persona. És una gran lluitadora que trans-
met la més pura essència de la vida espre-
ment-la gota a gota. Aquesta és la seua
filosofia de vida i a mi m'encanta!

Valorem el jurat?
Mira, dels membres del jurat d'aquesta
edició l'únic membre que entén de ball
esportiu o ball de saló és Isabel Pérez. La
resta de membres no tenen massa idea
de lo que estan jutjant, de fet, la seua for-
mació i els seus currículums així ho reflec-
teixen. Això tothom ho està notant per-
què no puntuen amb criteri.

Es respira bon ambient.
Realment és així o entre bambo-
lines és aixà?

Sí hi ha molt bon ambient, entre tots som
com una gran família.

Quin és lo /la concursant més
competitiva?
Sens dubte la Gemma (riu)

Quin és el teu millor company/a
de l'equip de ball?
El millor company per a mi
és Iván Salgado perquè passem moltes
estones junts pel fet que tots dos vivim a
Barcelona i fem els viatges a Madrid junts.

Aquest programa podria ser un
trampolí de cara al teu futur?
Sí. Tant és així que ja tinc projectes a curt
termini. De fet amb la
Gemma Mengual estem preparant un
espectacle de dansa i aigua que trencarà
motlles. (riu)

Qui creus que guanyarà aquesta
edició?
David Bustamante, perquè té un cognom
que l'avala, molts seguidors/es i perquè té
art, i s'ho mereix. 

Una eliminatòria agredolça amb
una ullada a les Terres de l'Ebre i
a la teua Ràpita
No ho podia obviar! Va ser molt fort tot el
suport que vaig rebre de les Terres de
l'Ebre i la Ràpita a través de les xarxes
socials, per telèfon, ... Tant la Gemma
com jo ens vam sentir molt estimats i ani-
mats. Al·lucinava quan en acabar les
gales, i a la matinada, la gent que em
seguia em trucava i m'animava! Estic molt
content i súper agraït.  

Abel Gil
BALLARÍ RAPITENC
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Ningú ho ha fet, ni la Federació Catalana, ni el Mundo
Deportivo, fundat el 1906, ni cap altre mitjà de comunicació
català. Només Joaquin Celma amb domicili a Madrid i
amant del futbol tant nacional, català i, com no, ebrenc.
Des d'aquesta setmana i en les dues següents, trobaran a
Més Ebre un gran estudi: els millors equips de Catalunya, de
Tarragona i de les nostres terres. ¿Saben que 605 clubs han
participat en les principals categories des de la 1a divisió fins
a la 2 catalana, sense comptar la Tercera i la Quarta catalana
que és on hi ha el gruix dels equips?. Actualment hi ha 101
equips a la província (inclosos filials) però en tota la història
han participat 301 conjunts i 85 de les nostres terres,
enfront dels 39 actuals. Les primeres competicions del fut-
bol de Tarragona federades daten de l’any 16 i ja al 22, a
Tortosa, hi havien dos clubs: Ateneu tortosí i Iberia, que
competien en una campionat provincial amb equips com
Tarragona, Reus, Gimnàstic, Vallenc, Valls, Vilafranca... Les
competicions es regulen des de la temporada 41/42 i en la
dècada dels 40 només competien Tortosa, Rapitenc,
Amposta, la Cava, Ulldecona, Móra d'Ebre...i en els 50 va
ser el petit despertar del futbol ebrenc: Jesús i Maria,
Ametlla, Alcanar, Camarles, S. Jaume i Flix s'inscriuen en els
campionats, i el furor comença en molts pobles que no
tenien diners per inscriure’s a la federació però si per com-
petir en petits tornejos de Primavera, d'aficionats i
Educacion y descanso. Perquè s'adonin de com estava lla-
vors el futbol, a la temporada 67/68, només la Cava i
Tortosa eren a categories superiors, la resta d'equips esta-
ven tots en una categoria, la 2a regional: Rapitenc, Alcanar,
Amposta, la Sénia, Móra d'Ebre, Jesús i Maria i Flix que
estaven en un grup amb rivals de Barcelona i de Tarragona.
L'autèntica revolució va començar a la 72/73 amb el naixe-
ment de la Preferent i la creació d'un sol grup a la província,
que era la Segona regional. Un any més tard va nàixer la 3a
regional, amb tres grups. Aquí comença el gran enlairament
del futbol ebrenc i català i molts municipis, que jugaven
campionats d’aficionats, van passar a competir d'una forma
regular. Molt ha canviat tot. Durant molts anys no existia ni
la Preferent ni la 1a catalana. Hi havia només dos grups de
Primera regional A i B dels que s’ascendia a Tercera divisió.
En l'època daurada (1957/1960) van arribar a competir
Tortosa, Amposta, La Cava i Rapitenc 4 temporades a la
Tercera divisió, que era de molt potencial. No existia la
segona B. I en la  55/56, Tortosa i Amposta van quedar per
sobre del Nàstic. Gaudeixin d'aquests rànquings que veuran
avui i les dues properes setmanes, de gran valor per la feina
per recopilar totes les classificacions de futbol de Catalunya,
de la província i de les nostres terres.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Un regal per a vostés

Al mes d’abril vam anunciar que Zaera si incorporava a
la Rapitenca, dins de l’estructura esportiva del club.
Encara no era oficial. Poques setmanes més tard, va
ser-ho. Llavors ja van sorgir les especulacions sobre el
futur de Fernando Garcia, sobre si li havien buscat un
relleu. D’entrada es va dir que, dins de la secretaria tèc-
nica, es treballaria en equip i que cadascú tindria la
seua àrea. I així va ser. Hi havia experiència i intel.ligèn-
cia per totes les parts per a dur el projecte endavant.
Malgrat això, es detectava que no seria fàcil encaixar-
ho tot. L’aposta de la directiva, que compta amb pares
del futbol base, era clara amb Zaera com a nou impul-
sor. 
El polifacètic Fernando Garcia diu ara que marxa per-
què té altres projectes. És una possibilitat.  
És evident mai no deixa indiferent a ningú. Hi haurà
socis que estaran molt satisfets de la seua marxa.
D’altres, en canvi, no entendran res i ho lamentaran.
Qui considerava que la UE Rapitenca era un monopoli
de Fernando, a partir del setembre podrà veure-ho
d’una altra forma. De totes formes, més tard o més
d’hora, estic segur que tornarà a la Rapitenca de la
forma que estava. El temps dirà. 

Michel 

Fernando Garcia

*CD ALCANAR: els darrers intents d’un exjugador i exentrenador del filial tampoc han tingut èxit malgrat la crida al
sentiment pel club. Els dies passen i res sembla poder canviar la situació actual. Ahir dijous, darrer cartutx amb una reu-
nió de membres de la junta del centenari per a parlar-ne de la problemàtica. A més de fer directiva, el problema ja és
fer equip. El femení, si no hi ha direcció al primer equip, s’englobaria amb el futbol base. També hi ha consciència que
si el conflicte no es pot revertir, s’haurà de comunicar amb antelació la retirada del primer equip a la Federació. 
*CD TORTOSA: ahir es va fer l’assemblea en què la nova directiva havia de presentar-se oficialment i també s’havia

de conèixer el nou pressupost i el nou projecte per a la temporada vinent.
*4A CATALANA: pobre balanç aquesta temporada. Només un nou equip, la Cava B. Desaparicions de Perelló B, Batea

B, Ascó B i Pinell. Falta confirmar si Vilalba fa equip. L’Amposta B dependrà de la decisió final de l’Alcanar. Si l’Alcanar
comunica la retirada, el filial ampostí jugaria a Tercera. Fa 3 campanyes, 18 equips van militar en la 4 catalana. La pas-
sada 15. I per la propera, de moment, només n’hi ha onze. Avui, a la plana 18, les plantilles de 4a, per Celma. 
*ROBERTO MÁRQUEZ (ULLDECONA), alta al Sant Jordi de Castelló. 
*ALEIX LLOBET, EX AMPOSTA, alta al Borges Blanques que entrena Cazorla a la 1a catalana. 
*DANI GISHABERTI, ex Alcanar, alta a Jesús i Maria on el porter Moreso no acabarà fitxant. Seguirà a l’Amposta B.
*EL LATERAL ESQUERRÀ, ORIOL VALLESPÍ, exRapitenca, torna a Gandesa.
*ALEIX GALVE, porter de l’Ampolla, alta a Masdenverge. 
*EDGAR OLVERA alta a Batea. Procedeix del Falset. Causa baixa Diego Moreno, que fitxa pel Casp.
*ASCÓ tindrà un camp de gespa híbrida (combinarà la gespa artificial amb la gespa natural). Serà l’únic d’aquestes

catacterístiques a la demarcació de Tarragona. Les obres d’instal·lació van començar la setmana passada i s’allargaran
fins la tardor. El primer equip haurà de començar la temporada, juganat a casa, al camp annexe.
*SEGONA CATALANA: Móra la Nova, Gandesa, Amposta i Ampolla, d’entrada, tenen les plantilles tancades, a Ull-

decona, Tortosa, La Sénia, i Camarles encara falten incorporacions.
*TERCERA CATALANA. 11 equips tenen tancades les seves plantilles. Jesús i Maria, Perelló, Jesús Catalònia, R-Bítem,

Aldeana, Olímpic, Flix, Santa Bàrbara, Rapitenca B, Sant Jaume i Roquetenc.
*XIXO, ex Perelló, encara no ha decidit el seu futur. De les nombroses propostes que té, el Tortosa pot estar ben

situat per incorporar-lo.
*MORELL: situació critica. No hi ha entrenador i només hi ha tres jugadors. En els propers dies, decisió cara a un futur

que de moment és molt incert.
*LA CAVA té lligat a un davanter que no es farà oficial fins a finals d'agost.

Segueix la incertesa a Alcanar

Fernando Garcia, director esportiu els darrers anys, no
seguirà a la UE Rapitenca. Fernando així va explicar-ho al
soci rapitenc, en l’assemblea, dient que “he fet la feina
que em tocava i ara crec que és el moment d’efectuar un
pas al costat. En general, els jugadors i també els tècnics,
compleixen etapes i jo crec que, a hores d’ara, he com-
plert la meua al club. Ja la temporada passada vaig anun-
ciar que ho podia deixar, i finalment així ha estat ara.
Tinc altres projectes que també necessiten temps. I ara
podré dedicar-los-hi”. Fernando aclaria que “continuaré
fent les transmissions radiofòniques i si en el futur la Ra-
pitenca mai em necessita, el president  ja sap que allí es-
taré. De totes formes, a partir del dia 2 de setembre,
també vull quedar al marge del que siguin qüestions ac-
tuals del club. Jo, com he dit, ja he fet la feina i, pel que
respecta el primer equip, hi ha una bona plantilla amb un
bon tècnic que crec que farà una bona labor. I l’equip pot
estar en una zona còmoda de la taula, mirant per amunt.
I el filial, a la Tercera catalana, també tindrà un equip
competitiu per a la categoria, podent comptar amb 2 ó 3
jugadors que no vagin convocats amb el primer equip.
Per tant, la situació esportiva crec que és òptima”.

Nova estructura
Més Ebre va preguntar-li a Fernando Garcia sobre si la seua decisió de deixar el club ara ha estat per la nova estructura

esportiva del club, amb la incorporació d’Agustí Zaera, que ha arribat com a manager general. Aquesta és la sensació
que hi ha entre el soci i l’aficionat rapitenc. Fernando responia que “aquest no és el motiu. Vam formar grup de treball,
juntament amb el tècnic, i penso que la feina s’ha dut a terme. I que s’ha fet bé. Però ara, quan comenci la temporada,
he decidit descansar pel que fa el dia a dia del club. Això no vol dir que, com he comentat, continuï fent les transmissions
i que seguiré l’actualitat de l’equip, sempre desitjant el millor per la Rapitenca, com a soci i rapitenc que sóc”. Si farà
oposició, d’alguna manera al club, Garcia es mantenia ferm dient que “en absolut. Ja ho he manifestat que sumaré amb
el que faci falta, però des d’una posició més distanciada”. El primer equip de la Rapitenca va fer l’habitual ofrena en fes-
tes, dimecres, quan també va començar els entrenaments de pretemporada. Hi ha rumors que també indiquen que Fer-
nando té vinculacions amb el club francès de l’Olimpic de Lió i que, a partir d’ara, es pot dedicar a la representació de
jugadors i al món del futbol, en general, des d’una òptica més professional. Un fet que Fernando no confirmava que es
podria produir en breu.

Fernando Garcia deixa la Rapitenca
ASSEGURA QUE NO HI HA CAP DISCREPANÇA AMB EL MANAGER GENERAL 

A l’assemblea va anunciar que a partir del 2 de setembre no seguirà al club

BREUS

Fernando Garcia. 
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Comunicat de la UE Deltebre
La UE DELTEBRE informa als seus socis, aficionats al
futbol de la població, Ajuntament Deltebre, entitats
locals i mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre
del procés dut a terme aquest estiu per tal trobar una
solució de continuïtat al nostre Club esportiu, atesa la
greu situació institucional i esportiva en la que ens
trobàvem:
1. La passada temporada 2017-18 hem estat club filial
del CD LA CAVA. La realitat és que la integració
esportiva no ha funcionat, atesa la falta de col.labora-
ció constatada del Club blanc-i-blau al llarg de la tem-
porada al no facilitar cap jugador sènior, ni juvenils de
la seva Escola de Futbol per completar plantilla o con-
vocatòria. Les possibilitats de projecció del futbol base
que s’obrien amb la integració iniciada no s’han vol-
gut explorar i creiem que s’ha desaprofitat una mag-
nífica oportunitat de proposar una integració en
forma de Fusió natural entre els dos Clubs que, a
banda de compartir Camp Nou municipal, podríem
aspirar a conformar un projecte de llarg termini de
nivell referent al territori ebrenc, sinó també a nivell
català, atés el patrimoni historic-esportiu del CD LA
CAVA i l’actiu capital de la marca Deltebre a nivell
esportiu, que ha liderat la UE DELTEBRE en els darrers
30 anys. 
2. Aquesta pretemporada 2018-19 el CD LACAVA ja
ha inscrit un equip amateur a 4a Catalana, comuni-
cant la seva intenció de no continuar la relació espor-
tiva amb la UE DELTEBRE. Ens dol aquesta decisió
però la respectem. 
3. A partir d’aquí s’ha analitzat la integració esportiva
amb la UD JESÚS I MARIA, atesa la bona predisposi-
ció inicial del President J.J. Gilabert i la seva Junta
Directiva. L’opció inicial que s’ha estudiat amb el Jesús
i Maria, amb el coneixement i assessorament conjunt
de la Delegació FCF Terres de l’Ebre, ha estat la Filiació
entre Clubs. La idea inicial era aprofitar el potencial

esportiu del Juvenil B del Jesús i Maria perquè confor-
més la base de la UE Deltebre a 4a Cat. Això presen-
tava dificultats operatives i socials al Club roig-i-blanc,
que no recolzaria totalment aquest plantejament del
President Gilabert. 
4. Descartada aquesta opció, la UD Jesús i Maria ofe-
ria novament la proposta de creació d’un equip propi
anomenat JESÚS I MARiA B-DELTEBRE, proposta ja
oferta fa 2 anys a la nostra entitat. Aquesta alternati-
va, basada en què seria un equip amateur o B del
Jesús i Maria i que tranquilitzaria el sector crític oposi-
tor d’aquest Club, presenta a efectes federatius i con-
firmat per la FCF, les següents obligacions:
a) la UE Deltebre deixaria per sempre d’existir com a
Club atès que perdria els seus drets federatius actuals:
nom del Club, escut, colors i dret a continuitat.
b) la UE Deltebre quedaria absorbit dins la UD Jesús i
Maria i  aquest Club podria mantenir o eliminar el
nom de Deltebre adquirit amb l’Absorció del nostre
Club, per decisió de la seva Junta General de socis. 
5. Confirmat federativament aquest risc institucional
de desaparició i per respecte al patrimoni social i
esportiu de la nostra trajectòria de 30 temporades, des
de la nostra fundació el 1987, la UE DELTEBRE no pot
permetre posar en risc els nostres drets esportius per
al futur, per modestos que aquests siguen, i perquè
ens sentim responsables amb la pròpia població, el lle-
gat de les anteriors Juntes Directives i massa social. 
6. D’altra banda i valorant molt positivament la
col.laboracio manifestada pel President del Jesús i
Maria, també manifestem que no voldríem crear cap
divisió a la massa social de la UD JESÚS I MARIA per
la nostra inclusió com a club filial seu, atesa la dificul-
tat social per engrescar-se amb un projecte conjunt
que hauria pogut tenir moltes possibilitats de generar-
se i ser un referent no solament a nivell municipal,
també comarcalment. 

7. Afortunadament, la UE DELTEBRE analitzava en
paral.lel altres opcions, tot i que aquestes ja passen per
col.laborar amb Clubs de fora de la població, encara
que del mateix prestigi i referent esportiu. 
8. És per això que volem anunciar-vos amb molta satis-
facció la integració esportiva amb el CF CAMARLES,
Club de 2a Cat i de trajectòria esportiva exitosa recent. 
9. Les facilitats i confiança trobades al CF Camarles per
emparar institucionalment, amb la fórmula federativa
de Filiacio entre Clubs,  la continuïtat esportiva actual
i futura del projecte de la UE Deltebre ha estat
Excel.lent, per això volem agrair-ho i remarcar-ho
públicament davant de les poblacions de Camarles i
Deltebre. 
10. En definitiva, manifestem i volem compartir que la
UE DELTEBRE continua viva després d’aquesta crisi i
que ja està iniciant les gestions de la planificació espor-
tiva de la nova temporada 2018-19, que en els propers
dies anirà concretant  comunicant pas a pas a l’afició
deltebrenca en aquesta nova etapa que esperem done
els millors fruits a les dues entitats esportives. 

Salutacions cordials,

Junta Directiva UE Deltebre

“La passada temporada vam ser filial
del CD la Cava. La integració esportiva

no va funcionar per la falta de
col.laboració constatada del club

blanciblau”

“La UE Deltebre s’integra la propera
temporada al CF Camarles, competint
a 4a catalana. Integració amb el filial”

El degà dels tornejos de futbol base ebrenc, el Trofeu ju-
venil Joan Gil Alonso Ciutat d’Amposta, arriba a la 34ena
edició. Serà el dia 4 d’agost amb un cartell de luxe. A les 17
hores, el Saragossa s’enfrontarà al València. En acabar la
primera semifinal, l’equip local, l’Amposta, jugarà contra el
Barça. Les dues semifinals constaran d’un partit de 45 mi-
nuts. Després es farà el tercer i quart lloc i aproximadament
a les 20.15 h., la gran final. La final i el tercer i quart lloc es
disputaran en 60 minuts, dues parts de 30.
El torneig està organitzat per l’Associació Futbol Base Am-

posta, que està integrada dins del Club de Futbol Amposta.
Jordi Pérez, president del club i, per tant, de l’Associació, in-
formava que “creiem que en l’edició d’enguany hi ha un
cartell de molt de nivell. Vam haver d’esperar per si el nostre
juvenil pujava per poder completar-lo, doncs poder estar a
Preferent suposa un nivell competitiu que et fa que juvenils
de clubs grans es puguin plantejar venir a jugar com així ha
estat. Si estàs a Primera divisió pots tenir dificultats més en
aquest sentit. Cal destacar el treball de l’Associació, de tots
els col.laboradors i en especial a Fran Artiga, exentrenador
nostre i que està ara als juvenils del Barça com a mister i
que, com sempre, ens obre portes per poder tenir un gran
cartell, amb juvenils de grans clubs”. Una jornada, per tant,
per a disfrutar a casa nostra de futbol juvenil de qualitat en
plena pretemporada. L’entrada serà a 5 euros.  

Trofeu juvenil Joan Gil Alonso
DISSABTE 4 D’AGOST, A AMPOSTA

El CF Pinell va fer oficial divendres que no competirà la
temporada vinent. Després d’una primera reunió,  set-
manes enrera, semblava que es podia articular el futbol
amb una nova junta però finalment, tot i intentar-ho,
aquesta no s’ha pogut crear i el club deixarà de com-
petir. Cal recordar que el Pinell va baixar a Quarta per
compensació però que tenia una possibilitat de salvar-
se si es confirma la retirada de l’Alcanar. No obstant,
no hi ha cap opció i el club terraltí, consolidat a la
Segona regional (3a catalana) en els darrers 30 anys,
desapareix com també li va passar a l’Horta fa unes
temporades. 
El dubte està ara amb l’Alcanar. Si es retira, el filial de
l’Amposta seria qui pujaria a la Tercera catalana. Amb
tot plegat, la Quarta catalana, a l’espera de conèixer si
el Vilalba podrà competir (està estudiant poder fer-ho),
podria quedar molt minvada. De moment, només es
contemplen 11 equips. Una situació que preocupa als
directius dels clubs per quina mena de competició es
crearà. N’hi ha que aposten per unir en el futur la
Tercera i la Quarta i fer dos grups de Tercera. Altres
comenten d’unir-se amb el grup de Quarta de
Tarragona, una possibilitat que potser inviable per les
despeses que suposaria. També es planteja fer dos
grups entre els euiqps de Quarta i després un play-off
d’ascens. El cert és que els clubs actuals de Quarta vol-
drien poder-ho debatre i tenir propostes i solucions en
una reunió immediata per poder concretar-ho. 

Pinell no tindrà futbol la
temporada vinent



DIVENDRES 27
DE JULIOL
DE 2018

diarimés
ebreESPORTS
17www.mesebre.cat

La gandesana Maria Puey ha visitat el Marroc prestant ajuda humanitària amb una ONG
anomenada “Asociación Morocco Travels”. 
Abans de marxar va explicar als directius del CF Gandesa que “als nens d’allí els encanta

el futbol i els encanta vestir-se de futbolistes”. Per això, des del club de futbol Gandesa
“no vam dubtar ni un moment d’enviar tot el material que es pugués, dins les nostres pos-
siblitats. Així vam fer-ho i la Maria va poder entregar-lo. Molt orgullosos de la feina que
has fet allí, Maria”. Info i fotos: facebook CF Gandesa. 

El CF Gandesa, solidari amb nens del 
Marroc a través de Maria Puey

AJUDA HUMANITÀRIA

Adam Raga va tornar
a pujar al segon lloc del
podi en la sisena prova
del mundial a l’aire lliu-
re disputada a Bélgica,
per darrera del vigent
campió Toni Bou.
Bou va liderar la pro-

va tot i patir una lesió
al genoll el dia anterior i amplia l’avantatge al capdavant de
la classificació. 
El pilot d’Ulldecona, Adam Raga i Takahisa Fujinami van

completar el podi. (noticia d’ebrdigital.cat)

Amposta va ser l’escenari aquest dissabte de la sisena de
les set proves que composa el calendari del Campionat de
Catalunya de motos aquàtiques. La prova a més era pun-
tuable per al Campionat d’Espanya en la tercera cita de les
quatre que estan previstes enguany. L’ampostí Jordi Tomàs
va ser segon en la classe GP1 que va liderar el pilot madri-
leny Carlos Vela, que es va imposar en les tres mànegues
disputades. En tercer lloc, va quedar Àlex Velasco. 
(ebredigital.cat)

Raga, segon 
a Bèlgica

TRIAL

Lluís Escrits va donar la sorpresa en inscriure el seu nom en el
palmarés de la Baixada del Renaixement d’enguany. El nedador
que va participar en una cocentració amb la selecció espanyola
júnior d’aigües obertes, es va imposar amb un crono de 1 hora 38
minuts.
Enguany es complien disset edicions de la prova i va comptar

amb 164 nadadors pertanyents a 35 clubs d’arreu de Catalunya i
el País Valencià, dels quals 152 van acabar la prova.
Els components del Club Natació Granollers van estar els més

ràpids en recòrrer els 12 quilòmetres cinc-cents metres des de
l’embarcador de Xerta a Tortosa.
Escrits, que va rellevar Jordi Bosch amb cinc victòries consecu-

tives a la prova, i la seva companya de club Luisa Mar Morales, van mantenir l’avantatge en el tram final tot i l’a-
menaça de Ricard Pujol. El rècord de la prova però queda en mans de Bosch, ausent en aquesta edició, amb una
hora i vint-i-nou minuts.
(notícia d’ebredigital.cat)

Baixada del Renaixement

NATACIÓ

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el campionat de
Catalunya benjamí, aleví i infantil al Pavelló Municipal les
COMES de Igualada. Cal destacar, pel que fa al Club Patí
l’Aldea, que Pol Forné, en categoria aleví masculí, i Roger
Arasa, en infantil masculí, van aconseguir la plata, quedant
classificats per al campionat d’Espanya que es celebrarà a
Santander del 18 al 20 d’octubre.

Club Patí l’Aldea Jordi Tomàs, segon en la penúltima
prova del campionat de Catalunya

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ I INFANTIL MOTOS AQUÀTIQUES

Volei Platja, aquest cap de
setmana a l’Ampolla

Dissabte 28 i
diumenge 29
de juliol, durant
tot el dia a la
platja de les
Avellanes de
l’Ampolla es
disputarà el 14è
Torneig de Vo-
lei Platja Medi-
terrània In Me-
moriam Albert
Orduña. Demà
dissabte serà el 4x4 masculí i femení i diumenge, el 2x2
masculí i femení. L’organització va a càrrec del Club de
Voleibol Roquetes i de l’Ajuntament de l’Ampolla.
Així mateix, dins de les activitats previstes per aquest

cap de setmana al municipi costaner, dir que diumenge,
29 de juliol, serà la sortida a El Garxal-Desembocadura.
El punt de trobada serà a les 8.30 hores a la plaça
Gonzàlez Isla de l’Ampolla. L’excursió està organitzada
per l'Associació Sant Jordi. Per a més informació i/o ins-
cripcions es pot trucar al 649 158 072. L’activitat es va-
ajornar el cap de setmana passat a causa del mal temps.
També diumenge, 29 de juliol, d’11 a 21 hores al port

pesquer de l’Ampolla tindrà lloc el mercat d’antiguitats
i col·leccionisme. L’activitat està organitzada per l’Ajun-
tament de l’Ampolla amb la col·laboració de Ports de la
Generalitat. Per acabar, el mateix diumenge, a les 23
hores al port pesquer de l’Ampolla, es projectarà la
pel·lícula Jumanji, bienvenidos a la jungla.
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS DE QUARTA CATALANA PER LA PROPERA TEMPORADA

Plantilles 2018/19

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

JUGADOR
Joaquim Miralles 
David Blanch
Gerard Alvovero
Jordi Farnós
Miquel Piñol
Roger Miralles
Òscar Gómez
Carlos Dalmau
José Luis Amador
Pau Rius 
Xavier Villagrasa
Manuel Azuara
Victor Panisello
Mimoum
Ruben Cuello 
Sergi Manero 
Albert Gordo
Àlex Piñeiro
Joan Torta

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

P PROCEDÈNCIA
8
8
3
8
3
Inactiu
Roquetenc
3
5
3
9
Tivenys
2
Roquetenc
12
3
Ascó B
Ametlla
Inactiu

CE ARNES
JUGADOR

Josep Pous
Erik Segarra
Aleix Adell
Joel Garriga 
Josep Curto
Marc Sabaté 
Marc Subirats
Oliver Serrano 
Oriol  Ruiz
Sergi Martos
Sergi Sabaté
Marc Espuny
Marc Lleixà 
Aleix Maqueda 
Aleix Panisello 
Didac Roiget
Ivan Garcia
Marc Batalla 
Marc Bayo 
Xavi Maqueda
Erik Pascual
Ferran Lluís 
Òscar Masdeu
Rachid  Didich
Sergi Sanchez
Victor Moreno

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

P PROCEDÈNCIA
Amposta B
Ebre Escola
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta Ju
Amposta B
Amposta Ju
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta Ju
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Godall
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B
Amposta B

CF AMPOSTA B
JUGADOR

Joan Junca 
Albert Todo
Àlex Grau
David Gómez 
Jordi Sales 
Miguel Rozas
Albert Vidal 
Miguel González
Sergi Borràs
Arnau Vidal 
Aitor Giné
Joan Vernet
Aran Franch
Mohamed Mezane
Roger Mora 
David Ferré
Yassine
Sergi Moreso
Joan Miró
Ignasi Vernet
Ricardo Treig
Jaume Escalona

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

P PROCEDÈNCIA
Flix
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Benissanet
Móra la Nova
Móra la Nova
Flix
Benissanet
Olímpic

Benissanet
Benissanet
Benissanet
Olímpic
Benissanet
Futbol Sala
Benissanet
Benissanet
Ascó B
Inactiu

BENISSANET
JUGADOR

John Melich
Marc Suarez
Aleix Ventura
Alex Benito
Edgar Bertomeu
David Tomas 
Khalid Azaoum 
Marc Sanseloni 
Brar Salheddine
Carlos Viana
Sergi Prats
Marc Royo
Juan Jose Vilalba 
Yasinne Boilad 
Roger Prats
Javier Codorniu
Cristian Tomas
Jordi Alfonso 
Eric Cros

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

P PROCEDÈNCIA
Inactiu
Juvenil
Inactiu
Inactiu
Aldeana
Camarles B
Camarles B
Camarles B 
Camarles B
Inactiu
Inactiu
Inactiu
Camarles B
Camarles B
Inactiu
Inactiu
Camarles B
Camarles B
Perelló B 

CAMARLES B

JUGADOR
Eric Segarra
Joan Velasco
Cristian Fosch
Eric Espuny
Jaume Cortiella
Jordi Pellisa 
Maksym
Cesc Verges
David Bolunya
Jordi Jornet
Jonatan Bayo
Jordi Baucells
Edgar Roselló
Guillaume
Lachcem
Sisco Faiges
David Espuny
Enric  Jornet
Joan Doliu
Artem
David Pardo
Paco López 
Tino Della 
Pep Montesó
Jordi Cirera

P PROCEDÈNCIA
Ebre Escola
Juvenil
Roquetenc
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Inactiu
Juvenil 
Juvenil
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
Ebre Escola
S Bàrbara
Juvenil

EBRE ESCOLA
JUGADOR

Albert Batiste 
Bernat Descarrega
Carlos Montagut
Fernando Amorós
Jordi Segura  
Nil Ardevol
Victor Gómez
Àlex Escrihuela
Gerard Anguera
Jordi Rius
Martí Segura
Oriol Salvador
Santi González
Sergi Anguera
Adrià Miró
Arnau Cugat
Willi
Lucas Sanz
Pau Pellisa 
Bernat Galbany

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

P PROCEDÈNCIA
La Fatarella
La Fatarella
Pinell 
AscÓ B
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
Pinell
La Fatarella
La Fatarella
Begur
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
La Fatarella
Corbera
Flix 
La Fatarella
La Fatarella

LA FATARELLA
JUGADOR

Àlex Casanova
Sergi Navarro
AgustÍ Casanova
Albert Pagà
Eric Pujol
Juanjo Pagà
Marc Casanova
Aaron Casanova
Agustí Aliau
Carles Bertomeu
Marc Torné
Joan Marc 
Marc Niviera
Oriol Machí
Raul Dura
René Casanova

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

P PROCEDÈNCIA
Juvenil
Inactiu
Inactiu
Juvenil
Inactiu
Inactiu
Juvenil
Jesús i Maria
Inactiu
Jesús i Maria
Juvenil
Ampolla
Jesús i Maria
Juvenil
Inactiu
Inactiu

LA CAVA B
JUGADOR

Luis Vila 
Javi Hurtado
Joan Font
Marc Torà
Juan Galende
Aleix Figueres
Albert Giménez
Didac Vallespí
Jordi Sabater 
Kiko Margalef 
Pau Serra
Jordan Alvarez 
Àlex Robles
Cristian Bertolin 
Enric Sentís
Josep Cedo 
Carlos Figueroa
Ivan Fernández

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

P PROCEDÈNCIA
Vilalba
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Móra la Nova 
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Corbera 
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ametlla Mar 

GINESTAR

JUGADOR
Pau Prades
Pau Alegria
Anselm Colomé
Cristian Curto
Sergio Oliver
Victor Borja
Roger Flores
Òscar Oliver
Héctor Porres
Ivan Pujol
Àlex Alegria
Ramon Colomé
José Fucho
José Beltran 
Marc Miró
Toni Barberà
Elias Orhousse
Navil Rachid
Roger Mestres

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

P PROCEDÈNCIA
Catalònia B
Inactiu
Catalònia B
Catalònia B
Catalònia B
Catalònia B
Juvenil 
Inactiu
Amposta Juv
Juvenil
Catalònia B
Catalònia B
Catalònia B
Inactiu
Catalònia B
Catalonia B
Catalonia B
Juvenil
Amposta Juv

CATALÒNIA B
JUGADOR

Fran Andujar
Carlos JimÉnez
Jordi Vicente Roig
El Mandi Benyazid
Sergio Doblado
Xavi De La Torre
Leo Arteaga
Edgar Borrega
Jaime Griño
Francesc Piñol
Diego Gonzalez
Miguel Piñol
Jordi Sanz
Josep Sepulveda
Marc Baiges
Jordi Domènech
Joan Miquel Piñol
Sergi Sola 
David Izquiano

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

P PROCEDÈNCIA
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Inactiu
Inactiu
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Inactiu
Tivenys
Tivenys
Tivenys
Tivenys

TIVENYS
JUGADOR

Jordi Solé 
Aleix Figueras
Àlex Mayor 
Axel Meseguer
Francecs Mola 
Jordi Chavarria
Jordi Cid
Jordi Rovira 
Joaquin Morales
Jordi Serres
Ales Lara 
Àngel Garcia 
Cristian Jiron 
Gaspar Bayarri 
Jorge Rodriguez 
Toni Cid
Aleix Mora
Josep Martí
Martí Gisbert
Pol Falcó 
Roger Marti

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

P PROCEDÈNCIA
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Inactiu
Gandesa Juv
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta
Xerta

XERTA
TÈCNIC

To Subirats

Roger

Xavi Pérez

Ramon Melich

Xavi Subirats

Poley

Jordi Llovet-Gerard Marti

Sisco Martí

Ramon Grau

Ignasi Mauri

Eric Borràs

EQUIP
Amposta B

Arnes

Benissanet

Camarles B

Ebre Escola

Ginestar

Catalònia B

La Cava B

La Fatarella

Tivenys

Xerta

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

Pregunta: El millor consell
que t'han donat per al fut-
bol?
Resposta: No baixar els
braços i disfrutar del que
estas fent.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Menjar dormir i futbol.
P: Una anècdota?.
R: Als 14 anys, vaig poder
realitzar proves amb el fut-
bol base de 3 equips de pri-
mera divisió.
P: 3 coses que t’agradaria
fer i que encara no has
pogut?
R: Viatjar amb avió, veure
un partit en directe de
l’NBA i un partit a Anfield.
P: Trajectòria esportiva?
R: Amposta, Tortosa,
Amposta, Ampolla,
Catalònia i Ampolla.
P: Els teus millors entrena-
dors?
R: Més que millors et diré
els que més m'han marcat:
Antón Flores, Josep Carles,
Teixidó, Cotaina i Jordi
Rojas. 
P: Parla’m del teu entrena-
dor actual?
R: M'agrada que vol que l’e-
quip sigui protagonista del
partit i dominador de la
pilota. També dir que  físi-
cament està molt fort, gai-

rebé diria que més que jo
(jejeje).
P: La frase que mai obli-
daràs i que et va dir un
entrenador?
R: No va ser d'un entrena-
dor, en aquell moment,
sinó d'un coordinador amb
el qual vaig tenir una bonís-
sima relació i em va dir que
si marxava d’aquell club
era com si a ell li arranca-
ven un braç. I en aquell
moment se’m va fer un nus
a la gola.
P: Si haguessis de definir
que significa futbol, què
diries?
R: Per a mi és la meva
vida, no la imagino sense el
futbol.
P: A quin jugador de
Primera divisió t’hi assem-
bles?
R: Uff...no sé. El que si que
recordo és que de petit em
deien que m’assemblava a
Fernando Torres. 
P: Jugadors que admires?
R: Te’n podria dir molts i
per motius molt diferents,
però de sempre el meu pre-
ferit ha sigut David Villa, i
encara ara segueix donant
guerra als EEUU.
P: Quins rituals segueixes
abans d’un partit?
R: Començo a canviar-me

per la cama esquerra, quan
surto a escalfar no trepitjo
cap línia i quan surto per
jugar faig 3 saltets amb
amb la cama dreta.
P: S’aprèn més d’una victò-
ria que d’una derrota?
R: Per mi sí. Amb la derro-
ta t’adones dels errors
mentre que les victòries els
tapen.
P: Què és el més humà que
has viscut en un camp?
R: Recordo el primer partit
que vaig jugar amb
l’Ampolla, era de pretempo-
rada. Aviat, als primers

minuts, dos companys es
van donar un fort cop de
cap. La resta de jugadors
dels dos equips i fins i tot
gent de la grada van entrar
al camp per intentar ajudar
als dos companys.
P: Què t’emportes del fut-
bol?
R: Em queden molts anys
per disfrutar d’aquest
esport que m'apassiona. A
hores d’ara puc dir que
estic recollint moltíssimes
coses positives.
P: Consideres el futbol una
escola de vida?

R: No sempre, malaurada-
ment encara hi ha actes als
camps que no són exem-
plars com per a dir que és
una escola de la vida. En
qualsevol cas, per a mi és
un complement que m'ha
ensenyat molt i així ho
intento transmetre als
nens, al futbol base. 
P: Què significa per a tu
competir?  
R: Guanyar, guanyar i guan-
yar.
P: Els millors jugadors amb
els que has jugat?
R: Gustavo Soriano. De
petit ja era el meu idol local
i poder jugar amb ell un any
va ser com fer-ho al costat
de Messi, salvant les
distàncies. Gustavo no
fallava ni un control, ni un
passada. També he de des-
tacar a Chema que, des-
prés de passar jo un any
complicat a l'Amposta,
poder retrobar-me amb ell
a l’Ampolla va ser molt
positiu. Va ser com un pare
per a mi al vestuari, sem-
pre m'ajudava
P: Què prefereixes, un estil
de joc o que s'anteposi el
resultat?
R: Actualment, com a juga-
dor, prioritzo el resultat,
però si pots treure el resul-

tat amb l'estil que marca
l'entrenador ja és el màxim.
Des del punt de vista com a
entrenador de futbol base,
valoro  l’estil de joc i el pro-
grés dels nens cada setma-
na. El resultat, en aquest
àmbit, és el de menys per a
mi, però està clar que
també m'agrada guanyar.
P: Has tingut propostes
però finalment t’has quedat
a l’Ampolla?
R: Sí, estic força bé i, a
més, estic treballant amb
els petits, en el futbol base,
una activitat que també m’a-
passiona. Per tot plegat,
vaig decidir seguir. A més,
acabem de pujar i tenim
molt bon ambient i il.lusió
de fer una bona temporada
a Segona. 
P: Qui t’ha ajudat més en el
futbol?
R: La família. Els meus
pares i la meua padrina
m’han estat sempre donant
suport i acompanyant-me en
els partits. Els estic molt
agraït per totes les ajudes.

A la fotografia: Cristian,
amb els seus pares i la seua
padrina, en les celebracions
de l’ascens i del títol de
campió de l’Ampolla, de la
lliga passada.

AVUI: CRISTIAN REGOLF, JUGADOR CF L’AMPOLLA
110

«El futbol és la meva vida»

Pregunta: Els tres plaers
de la vida.
Resposta: Futbol, pizza i
cine.
P: Trajectòria futbolística.
R: Vaig començar jugant al
Tortosa, prebenjamí de
segon any, fins a l’infantil
de primer; després vaig
estar al Reus tres campan-
yes fins cadet de segon
any. Llavors vaig jugar a
l’Ascó, els dos primers
anys de juvenil, i l’últim any
de juvenil al Mercantil. Ara
estic a l’Amposta, serà la
meva tercera temporada al
primer equip.
P: Què és el que no t’agra-
da dels entrenadors?
R: No m’agrada que siguen
permissius, que tinguen
poc caràcter i sobretot que
no sàpiguen expressar-se,
ho trobo fonamental això.
P: El millor consell que t’ha
donat un entrenador.
R: «Sigues tu mateix i
demostra el que vals».
P: En què ets egoista com
a jugador?
P: Bé, no em considero

gaire egoísta jo, sempre
intento jugar per a l’equip.
Està clar que alguna juga-
da, a 3/4 de camp, has de
prendre decisions i de
vegades potser sóc egois-
ta en aquestes situacions,
però també pensant amb el
bé del col.lectiu.
P: Quina regla canviaries
del futbol?
R: El fora de joc, m’agrada-
ria que l’allarguessen més,
fins a l’àrea per exemple.
P: Què és el més humà que
has viscut en un camp?
R: Quan un company, en un
partit amb el Reus, va tenir
una lesió greu.
Posteriorment, tots els de
l’equip ens vam fer unes
camisetes en referència a
ell, perquè es millorés
ràpid. Ens les vam posar
abans de començar un par-
tit i ens vam fer una foto
tots amb ell al mig. És una
situació molt humana que
enguany també vam fer a
l’Amposta, per lesions de
companys.
P: Què t’emportes del fut-

bol?
R: Sobretot les amistats i
els consells que et dóna
cada entrenador que vas
tenint en el camí.
P: Consideres el futbol una
escola de la vida?
R: Sí, perquè a part d’en-
senyar-te a jugar, t’ensenya
a ser disciplinat, respec-
tuós, bon company...
P: La derrota és un fracàs
o un aprenentatge?
R: Depèn de com ho mires.
Per a mi una derrota sem-

pre és un fracàs perquè no
has fet bé les coses, tot i
que potser de vegades es
produeix per manca d’en-
cert. En qualsevol cas,
quan perds has de millorar
coses.
P: La mitja part, com la viu
un jugador?
R: Amb molta tensió, pen-
sant com va el partit i pen-
sant en les coses que
podem arreglar per fer una
millor segona part.
P: Què prefereixes, un estil

de joc o que s’anteposi el
resultat?
R: Jo sóc més de que es
prioritzi el resultat perquè
al final, el que importa és
guanyar i sumar tres punts.
No obstant, el millor seria
guanyar i amb un estil de
joc.
P: A quin jugador de primer
divisió t’assembles?
R: Ja m’agradaria semblar-
me a un d’aquests juga-
dors....però per la forma
de jugar i tot i pel que
m’han dit en ocasions els
entrenadors, m'assembla-
ria a David Villa quan esta-
va al Barça.
P: El futbol sempre
sorprèn....
R: El futbol dóna moltes
voltes, per això en la meva
opinió, és el millor esport
que hi ha al món, perquè
mai pots saber el que pas-
sarà en aquell
partit...depen de tant fac-
tors que és imprevisible.
P: No t’avorreixes jugant a
futbol cada setmana?
R: La veritat és que no,

porto quasi tota la vida
jugant a futbol, des dels
set anys i crec que seria
impossible que em pogués
avorrir algun dia. 
P: Qui t’ha donat més
suport?
R: Els meus pares. Han
estat sempre al meu costat
i s’han sacrificat moltíssim
perquè jo pugui jugar i als
llocs que ho he fet.
Entrenaments, partits...els
ho estic molt agraït.
P: Nova temporada amb
l’Amposta.
R: Sí, ha hagut certa reno-
vació però comencem la
pretemporada amb molta
il.lusió. Sabem que no serà
fàcil repetir els resultats
dels dos darrers anys,
havent jugat una promoció
d’ascens. 
Hem tingut molt bon
ambient al vestidor i aquest
ha estat un secret que hem
de seguir tenint per la pro-
pera campanya que, la veri-
tat, es presenta molt forta i
competitiva i en la que hau-
rem de treballar molt.

AVUI: QUIM CARDONA, JUGADOR DE PRAT DE COMPTE DEL CF AMPOSTA
111 «Comencem amb molta il.lusió»

By: Joaquin Celma
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ELS 100 MILLORS CLUBS DE CATALUNYA PER LA SEUA HISTÒRIA. 1928-2018

Rànquing
Aquest rànquing exposa els millors 100 equips del
futbol català, segons les classficacions que han
anat fent des de la seua fundació fins ara.

Sistema de puntuació.

Si l’equip ha estat a Primera divisió:  7 punts per
temporada
A Segona: 6 punts
A Segona B: 5 punts
A Tercera Divisió: 4 punts
A Primera Catalana: 3 punts 
A Preferent:  2 punts
A Segona catalana: 1 punt

En aquest rànquing només estan inclosos els
equips que han militat en les categories superiors,
nacionals: 1a Regional (quan era interprovincial),
1a catalana, Preferent, 1a regional i Segona catala-
na actual. Són un total de 602 equips. 

Les puntuacions de la 1 Catalana acumulen les de
la pròpia categoria i també les de la Primera regio-
nal quan era interprovincial  i equivalia  a una
Primera
catalana actual (aquesta no existia llavors).

Nota: la primera catalana es ‘fusiona’ amb la
Preferent en 2010/11. De les dues categories, se’n
va fer una.

La 2a catalana (antiga primera regional) es crea en
84/95 amb només equips de Tarragona.

La província de Tarragona no té un grup només 
d'equips de Tarragona fins a la campanya 71/72 (a
la Segona regional).

La Preferent es crea en la temporada 68/69. Un any
abans existien dos grups de Regional A i B on 
militaven alguns equips de la nostra província. 
I la categoria superior ja era la Tercera divisió

La 1a divisió i la segona es creen la lliga 1928/1929
i la segona divisió B la lliga 77/78

PROPERA SETMANA: 

ELS 100 MILLORS EQUIPS DE TARRAGONA
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Espanyol
Sabadell
Gimnàstic
Girona
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Terrasa
Europa
Badalona
Reus

Figueres
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Júpiter
Hospitalet
Manresa
Tortosa
Vilafranca
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Mataró
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Cambrils
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Malgrat

Roda Barà
Artesa 

Arenys de M
Ascó

Provincia Fundació Rànquing 1 D 2 D 2 B 3 D 1a Cat Prefer. 2a Cat TOTAL PUNTSEquip

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Equip
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INGREDIENTS:
• ½ coliflor tallada i neta
• Farina blanca o maizena
• 1 ou
• 1 gra d'all
• Sal marina
• Oli d'oliva
• Alfàbrega

PREPARACIÓ:
Posarem a coure al vapor la coliflor amb un
poc de sal.
Per fer la pasta picarem l'all i el mesclarem amb
la resta d'ingredients afegint-hi una mica d'ai-
gua. Ha de quedar una pasta un poc espessa.
Quan la coliflor estigui cuita la deixarem refre-
dar un poc i la mesclarem amb la pasta. Aga-

farem amb una cullera un poc de la mescla i la
posarem dins la paella, les courem uns minuts
per les dues bandes, poseu-les dins un plat
amb paper absorbent i vigileu l'oli que no fu-
megi.
Serviu-les amb verdures crues o escaldades,
naps, raveguins, bròquil i amb la salsa que més
us agradi. Bon profit! 

VALORACIÓ
La coliflor conté
18 kcal/100g,
rica en fibra, rica
en antioxidants i
en mineral, cal
destacar el calci.
Aquesta recepta
facilita la intro-
ducció de la coli-
flor que sol ser
una verdura que
no agrada gaire a causa dels compostos
derivats del sofre. Aquest plat es pot servir
com guarnició d'un segon plat o com a
aperitiu. Cal tenir en compte que la resta
de plats del menú no siguin fregits per l'oli
que aporta la recepta.
Com ja us he comentat altres vegades, es
recomano menjar un dia a la setmana
alguna crucífera (col, coliflor, bròquil,
nap...) per la protecció en l'àmbit antican-
cerós i immunitari que li proporciona a l'a-
parell digestiu.

CROQUETES DE COLIFLOR

Amb tantes festes tornem una mica la normalitat i avui farem unes verduretes per compensar, 
però tot el que sigui verd provoca un efecte “d'al.lèrgia” immediata a la majoria de la canalla 

així que amb aquesta recepta camuflarem la coliflor en forma de croqueta i de ben segur que els agradarà.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb ante-
lació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

Estàs en un moment  ideal per construir coses
en comú amb la teva parella. En qüestió de salut,
si t’esforces només 20 minuts al dia fent esport
de seguida agafaràs  una forma física òptima. 

Taure
20/4 al 19/5

Temes com llibertat i independència tindran un nou
sentit per a tu, les teves experiències  sentimentals
poden ser enriquidores. No deixis  que res aliè als
teus interessos entorpeixi la teva bona marxa.  

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la teva
salut has de ser el més objectiu possible. Evita
cometre imprudències, la teva salut ho agrairà.  

Bessons
20/5 al 21/6

Has de tenir  una mica més d’habilitat  i tacte
referent  a les teves  relacions  familiars . El
millor  és que  pensis  en la teva felicitat  dei-
xant  que sigui  el sentit  comú el que et guií.

La teva història d’amor l’estàs  portant al teu
terreny. Sentiràs que afines amb més precisió. És
important que t’oblidis de les aparences. Millor
estar sa per dins que aparentar-ho per fora.

Cranc
22/6 al 21/7

Certes converses amb la teva parella et faran
replantejar-te les coses des del començament.
Vés amb compte amb les dietes inadequades
o amb el consum de fàrmacs.

Perquè tot et funcioni bé en l’amor, deixa’t
portar per la qual cosa sents i és el més
natural possible. Respecte  a la teva salut,
és temps  de neteja.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust passar un dia amb la teva
parella, sense viure cap tipus de problema.
Respecte a la teva salut  no has de  deixar
que  la mandra s’imposi en la teva vida.

Verge
23/8 al 21/9

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva vida social. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui viuras experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi  de forma  gra-
dual. Preocupa’t per les teves despeses.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ

RELAXÑ 

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

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€

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 pròximes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva trajectòria,
motivacions, visió de territori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Núria Ventura, alcaldessa
d'Ulldecona.
Núria Ventura i Brusca (Ulldecona, Montsià, 1974).
Com a militant del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), fou alcaldessa d'Ulldecona del 2006
al 16 de juny de 2007, quan cedí el càrrec a causa de
pactes derivats dels resultats electorals que no ator-
gaven majoria suficient a cap dels pactants, càrrec
que li fou retornat l'11 d'octubre de 2008. Fou mem-
bre de l'Executiva Nacional del PSC, primera secretà-
ria de la Federació XVI - Terres de l'Ebre del PSC i
diputada al Parlament de Catalunya des del 2006 fins
al 2015.
El 16 de gener del 2014 Núria Ventura va votar Si a
demanar al Congrés dels Diputats la potestat de fer
una consulta sobre la possible independència de
Catalunya, trencant així la disciplina de vot del partit
i entregant la seva acta de diputada. Actualment és
alcaldessa d'Ulldecona amb el suport de la platafor-
ma d'àmbit local Socialistes d'Ulldecona.

Al llarg d'aquests anys, i dintre del món de
la política, que destacaria?
La transformació i avanç que ha fet Ulldecona en
quant a equipaments i serveis públics és notable. Si
fem una mirada deu anys enrera, avui, sense cap
dubte, el nostre és un poble millor gràcies a la implica-
ció de desenes de persones que treballen per assolir els
reptes col·lectius que tenim plantejats. Per exemple,
som referents en l’àmbit de l’atenció a les persones,
amb serveis integrals de suport a la gent gran, als
infants o als jóvens, i això em fa sentir especialment
satisfeta de la tasca feta.

S’han complert tres anys des de què ha tor-
nat a l'alcaldia. Quin seria el balanç del seu
mandat?
Crec que hi ha una dada que exemplifica bé la feina
feta pel govern municipal, i és el compliment en més
d’un 70% dels compromisos electorals. Hem treballat
en quatre eixos principalment: dinamització econòmi-
ca i creació d’ocupació, atenció a les famílies, regene-
ració i millora de l’espai públic, i participació i trans-
parència. I, en tots els àmbits, ho hem fet de la mà
amb tothom qui ha volgut implicar-se i obrint les por-
tes de l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes. Tenim

vocació de servei públic i ho hem demostrat treballant,
fugint d'enfrontaments estèrils, i amb la voluntat sem-
pre de sumar.

Per a les properes eleccions municipals es
torna a presentar per alcaldessa?
És una qüestió que encara no hem plantejat a nivell de
grup però prendrem properament la decisió oportuna.
El més important no és qui encapçali el projecte sinó el
programa per millorar la vida dels veïns i veïnes
d’Ulldecona i barris, augmentar serveis i dignificar l’es-
pai públic. Tenim un gran equip, compromés amb el
poble per davant de tot, i continuarem sempre treba-
llant incansablement, colze a colze amb nombroses
persones que ens donen suport, independentment de
les responsabilitats que tinguem encomanades en
cada moment.

Quins serien per a vostè els eixos principals,
els projectes de futur per Ulldecona
Ulldecona ha avançat notablement els darrers anys i
això és gràcies a l’esforç de moltíssimes persones des
d’àmbits diversos. Aquesta és la principal força que
tenim com a poble. Ara cal que continuem treballant
en la millora de l’espai públic en tots els fronts (carrers,

voreres, enllumenat ..) i, sobretot, en fer possible que
funcionen a ple rendiment tots els motors de desenvo-
lupament econòmic, que són aquells que creen ocupa-
ció i generen riquesa. Estem parlant bàsicament d’in-
dústria, d’agricultura, de comerç, de gastronomia i tot
el sector serveis, de turisme, lligat a la valorització dels
nombrosos actius patrimonials, d’innovació…  

Els valors de fer política municipal: Quin
paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa en el
món municipal pel futur del nostre territo-
ri?
Els ajuntaments som l’administració més propera als
ciutadans i ciutadanes i, per tant, tenen un paper cab-
dal en el nostre dia a dia. Moltes vegades però, ens
sentim el “germà pobre” del sistema d’administra-
cions públiques i això no és just. Cal millorar el
finançament dels ens locals i clarificar-ne les com-
petències de manera urgent. És aquesta la millor
manera de respondre a les necessitats reals de la ciu-
tadania. Als alcaldes i alcaldesses, i  als regidors i regi-
dores, com a cares visibles dels ajuntaments, ens toca
respondre sobre qualsevol circumstància que afecti els
nostres veïns i veïnes, i moltes vegades sense eines on
agafar-nos o sense el suport necessari per part d'altres
administracions. Estic convençuda que amb ajunta-
ments més forts i amb més recursos, tant humans com
econòmics, milloraria notablement la greu situació
social i moltes de les problemàtiques que tenim plan-
tejades com a societat.

Què opina de la situació política actual?
A nivell municipal la inestabilitat política dels darrers
anys ens ha perjudicat, retardant molts projectes i
inclús paralitzant-ne d'altres. A la vegada, hem hagut
de fer front a situacions de tensió viscudes al carrer i
que han enrarit la convivència. Han estat mesos difícils
i complicats a tots els nivells.

Quin missatge donaria als seus conciutadans
i conciutadanes?
Un missatge d'optimisme per com estan anant les
coses actualment a nivell municipal, amb un
Ajuntament que compleix els seus compromisos i que
treballa per assolir els objectius marcats a principi de
mandat. Amb ganes, a la vegada, de treballar per
donar resposta a les necessitats creixents de la nostra
societat. Tenim un poble cohesionat i preparat per
afrontar qualsevol repte que ens marquem, i amb una
capacitat i un talent humà que ens enorgulleix enor-
mement i ens encoratja per continuar avançant.

Núria Ventura
L’ENTREVISTA

ALCALDESSA D’ULLDECONA

L’ESFORÇ ÉS LA PRINCIPAL FORÇA QUE TENIM COM A POBLE 


