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L’Ajuntament de Deltebre i Ports projecten l’ampliació del port del municipi del Baix Ebre

El Port de Deltebre va acollir la presentació pública del Pla Especial del Port. Un projecte d’ampliació de l’actual superfície que ha de permetre
donar cabuda a 358 embarcacions, atesa la demanda actual de nous amarratges, així com augmentar la zona de serveis a les embarcacions,
i la zona de lleure i comercial. A la foto, l’alcalde, Lluís Soler, atenent a la premsa, al costat de Joan Pere Gómez i Comes, Gerent de Ports de
la Generalitat.                         P6

El Grup Bon Preu ha anunciat que
generarà 450 nous llocs de treball a
Catalunya en 20 noves instal·lacions
durant el segon semestre de 2018,
amb una inversió de 78 milions d’eu-
ros.     P9

El Grup Bon Preu generarà 
450 nous llocs de treball

a Catalunya Joan Sabaté, subdelegat del Govern espanyol a Tarragona,
en una entrevista a NacióTarragona i Aguaita.cat, analitza
diverses qüestions d’interés, en clau ebrenca. El conflicte s’ha
originat per la seva visió a l’entrevista dels fets succeïts l’1 d’oc-
tubre, sobre si la violència en les càrregues policials va crear més
divisió. La resposta de Sabaté ha estat, majoritàriament, recrimi-
nada a les xarxes socials. P4

Polèmica arran d’unes declaracions de Joan Sabaté

«Un port del segle XXI»«Un port del segle XXI»
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-

cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Més expositors de moda, més foodtrucks, però també més activitats i jocs
per a l’espai infantil i, sobretot, un cartell musical amb grups de primer
nivell, que inclou Coriolà, Èric Vinaixa, Cesk Freixas i Halldor Mar. Són les
credencials que presenta la tercera edició del Food&Fashion que se cele-
brarà del 17 al 19 d’agost a Sant Carles Marina, en horari de 18 a 23.30
hores. Una proposta que “s’ha convertit en poc temps en un element dina-
mitzador del municipi i un punt clau en l’agenda cultural no només local
sinó també territorial i en l’àmbit de país”, ha destacat aquest matí l’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós. L’acte de presentació de les últimes novetats
ha comptat també amb l’assistència de la directora de l’esdeveniment,
Anna Garcia; el conseller delegat de l’empresa coorganitzadora SIE SB,
Antoni Subirana; les regidores de Comerç i Cultura, Conxi Vizcarro i Èrika
Ferraté respectivament, i la presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc,
Natàlia Guart. Les entrades per a la tercera edició del Food&Fashion ja es
poden comprar anticipadament en alguns establiments de la Ràpita (Lo
Xicago, Justo Brunet i Natalia Guart Dessign) i també online a Ebreticket.

El Food&Fashion es consolida amb una
tercera edició que creix en volum i oferta

DEL 17 AL 19 D’AGOST A SANT CARLES MARINA

Editorial

Europa: Alerta Roja

Dotzenes d'incendis continuen devastant diversos països al nord d'Europa, mentre que bona part del continent està passant una onada de calor i les autoritats han
advertit del risc "extrem" de nous brots en els pròxims dies, amb l'anunci de les altes temperatures. Fins i tot a Finlàndia, la regió de Lapònia es veu afectada també
amb incendis que destrossen boscos i pastures prop de la frontera amb Rússia. Alemanya també està en alerta a la major part del país, amb temperatures diürnes que
passen dels 35º. Per cert, la calor també va provocar una escassetat d'ampolles i estoigs de cervesa... les vendes han crescut tant que les empreses de reciclatge no
poden mantenir-se al dia! Als Països Baixos, es van haver de tancar dotze ponts a Amsterdam, perquè la calor extrema podia torçar el metall. I a casa nostra ja fa set-
manes que estem patint incendis, ja que els valors de sequera són dels més elevats de Catalunya. Per tant ens caldrà estar alerta perquè, "Si vols que s'apagui el foc,
lleva la llenya de prop". 

Els Catarres i Doctor Prats, dos
de les formacions de referèn-
cia del panorama musical del
país, actuaran a Tortosa per les
festes majors de la Cinta 2018.
Ahir dijous el regidor de
Festes, Domingo Tomàs (a la
foto), ha avançat part de la
programació musical de les
festes que enguany se celebra-
ran del 30 d'agost al 3 de
setembre. Com ve sent habi-
tual en els darrers anys,
l'Ajuntament aposta per con-
certs gratuïts al Parc municipal
que combinen grups de renom i referència al país amb forma-
cions del territori a qui se'ls dóna l'oportunitat de promocionar-
se. És el cas d'Elma que actuaran amb Doctor Prats el 31 d'a-
gost, i de Sen Drago, guanyador de concurs EbreMusik, i del
grup ebrenc Xeic que actuaran amb Els Catarres, el diumenge 2
de setembre. En els propers dies es presentarà el cartell de la
Cinta 2018, així com la resta de programació que inclourà, com
també ve sent habitual, el gran concert de final de festes a
càrrec del grup Quico el Célio, lo Noi i el Mut de Ferreries, que
enguany celebren els seus 25 anys dalt dels escenaris.

Els Catarres i Doctor Prats,
caps de cartell de la Cinta 2018

ELS CONCERTS, AL PARC MUNICIPAL I SERAN GRATUÏTS

Demà dissabte, a partir de les 23 hores a l'Avinguda Marítima de l'Ampolla
tindrà lloc la Nit Màgica, un món on l’espectador es pot veure envoltat de la
màgia, el misteri i el divertiment de les nits d’estiu. Les persones que visquin
aquesta experiència se sorprendran i gaudiran dels diversos espectacles animats
i inanimats que es vagin trobant a mesura que passegin per la vora del mar. El
visitant podrà ser un simple espectador o, si ho desitja, també podrà participar
en l’activitat, sentint-se envoltat pel món del teatre al carrer, la dansa, les arts
visuals, el circ, entre d'altres. Ara bé, a la Nit Màgica no pot mancar mai el mis-
teri de les arts de l’endevinació i la predicció del futur. Els assistents podran gau-
dir de les taules esotèriques amb els seus bruixots i endevinadors. Els qui ho
desitgin podran saber la seva fortuna, la dels seus més avinguts o, fins i tot,
aclarir incerteses del seu futur. Així, ens trobarem al davant d’un espectacle dife-
rent i variat apte per a tot tipus de públic, un espectacle on les activitats estàti-
ques i de moviment són les protagonistes, on les actuacions participatives es
troben entrellaçades per la nit, el foc, la màgia, el passat i el futur. 

Nit màgica

A L’AMPOLLA. DEMÀ DISSABTE (23 HORES)

La regidora de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa, Cristina
Girón, acompanyada pel repre-
sentant de l'empresa coorganit-
zadora, Acadèmic, Albert
Ormazábal, ha presentat l'edició
2018 del certamen musical
Ebremusik, i que es podrà seguir
a la plaça de l'Ajuntament el pro-
per 25 d'agost, coincidint amb el
pregó de Festes. "En aquesta edi-
ció -ha explicat Girón- hem volgut reivindicar el feminisme tant
amb el color lila del cartell com també amb els grups convidats".
Aquest concert serà d'entrada gratuïta i compta amb la col·labo-
ració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat i SomNit.
Els caps de cartell són la jove SUU que ha triomfat a través de les
xarxes socials i que fa pop amb influències de reggae; El Niño de
la Hipoteca, i Pupil·les. D'altra banda, el concert l'obriran els dos
finalistes de l'EbreMusik l'ampostí Daniel Sáez, que fa cançó d'au-
tor, i el grup de rock i reggae Setrill, els components del qual són
de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El guanyador de l'EbreMusik
2018 l'ampostí Send Drago, actuarà a les festes de la Cinta.

L'Ebremusik 2018 
reivindicarà el feminisme

EL 25 D’AGOST, A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
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La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió
de data 26/07/2018, va aprovar inicialment el Pla de millo-
ra urbana "Av. del Mar", del t.m. d’Alcanar.
Se sotmet a informació pública aquest pla de millora urbana
per termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en la premsa periòdica, així com
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix, durant el
període d'informació pública, l'expedient quedarà a disposició
de qualsevol persona que vulgui examinar-ho, als efectes que
es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin
pertinents.
Alcanar, 1 d’agost de 2018       L'ALCALDE

Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d’aprovació inicial del Pla de millora urbana Av. del Mar, d’Alcanar

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, i l'alcalde de l'Aldea, Daniel
Andreu, han col·locat aquest dilluns la primera pedra de la planta de transferència d'envasos lleu-
gers, que es construeix en una parcel·la del polígon industrial Catalunya Sud, al terme municipal
de l'Aldea (imatge de la foto). L'objectiu de la planta és reduir la quantitat d'impropis (residus
dipositats incorrectament en el contenidor d’envasos) per sota del 25 per cent i millorar la logís-
tica actual de la transferència d'envasos reduint el nombre de viatges a la planta de triatge de
Grinyó, a Constantí. Actualment el nivell d'impropis al Montsià és del 40 per cent i al Baix Ebre,
del 30 per cent. Aquesta planta, que donarà servei als municipis de les dues comarques, permetrà
millorar notablement la gestió dels residus i optimitzarà els recursos dels ajuntaments, abaratint
el cost del reciclatge actual. Es preveu que pugui arribar a gestionar anualment fins a 4.000 tones
d'envasos. La planta constarà d'una nau en forma rectangular de 943 m2 de superfície i s'ubica
en una parcel·la de 60.387 m2, que ha estat cedida per l'Ajuntament de l'Aldea. El terreny, situat
a 500 metres de la C-42, està molt ben comunicat i es troba al costat de les actuals instal·lacions
de gestió de residus del Baix Ebre. 

Primera pedra de la planta de 
transferència d’envasos lleugers, a l’Aldea

La cèl·lula de Ripoll planejava atemptar al Camp Nou coincidint amb la primera jornada de lliga que enfrontava
el Barça i el Betis el 20 d'agost de l’any passat. A la documentació intervinguda al comando, els investigadors
hi van localitzar recerques sobre l'estadi, com per exemple horaris i accessos, que un d'ells –Mohamed
Hichamy- va fer amb el telèfon mòbil. A més, també hi emmagatzemava fotografies del Camp Nou. Segons el
rotatiu, és possible que la cèl·lula volgués fer un atac com el de Saint Dennis en un partit de la selecció francesa,
tot i que no s'ha pogut determinar si hagués estat amb una furgoneta bomba o amb armilles explosives.  No
obstant, la intenció inicial del comando era atacar la Sagrada Família i més tard es va descobrir que també
volien atemptar a la Torre Eiffel de País, on havien estat dies abans fent fotos dels accessos o dels aparcaments
d'autocars amb turistes, però l'explosió accidental a la casa d'Alcanar -on els terroristes tenien 200 quilos de
peròxid de triacetona- va acabar precipitant els atropellaments mortals de la Rambla el 17 d'agost. La informa-
ció s’ha conegut aquest dimecres quan s’ha aixecat parcialment el secret de sumari dels atemptats de Barcelona
i Cambrils. El jutge de l'Audiència Nacional accepta que els ajuntaments dels dos municipis es personin en la
causa però ho denega al de Ripoll, el qual ha informat que recorrerà la decisió del jutge d'excloure'l.

Els terroristes del 17-A planejaven atemptar al Camp Nou
coincidint amb la primera jornada de lliga

La nova Unitat
d'Assistència Nefrològica,
ubicada al recinte de
l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús, millora de
manera molt important
l'atenció als més de 150
pacients d'hemodiàlisi i
als 3.000 que anualment
s'atenen en consultes
externes gràcies a la
modernització, tecnolo-
gia, accessibilitat i major
confort del nou equipa-
ment. Des de 1980,
l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús és el centre
de referència a l'Ebre per
als malalts amb patolo-
gies renals. 
La nova Unitat
d'Assistència Nefrològica
s'ha construït just al cos-
tat de l'accelerador linial
que fa 10 anys es va fer
per a prestar servei de
radioteràpia als malalts de
les Terres de l'Ebre. El nou
edifici, de planta baixa i
accessible, ocupa una

superfície de 1.400 m2,
dividits en l'àrea d'admi-
nistració, consultes exter-
nes i àrea de tractament
d'hemodiàlisi. A consultes
s'han ubicat 3 consultoris
polivalents, hospital de
dia, despatx mèdic i
biblioteca. L'àrea d'he-
modiàlisi té dos accessos,
un dels quals per a
ambulàncies, així com
vestidors, sala d'espera,
despatx de supervisió,
laboratori, farmaciola,
magatzems, planta d'ai-
gües i zona de concen-

trats. Per a la realització
del tractament es disposa
d'una sala amb capacitat
per a 40 pacients amb
monitoris d'última gene-
ració i llits elèctrics per
millorar la seva comodi-
tat. S'ha equipat també
amb televisors amb auri-
culars, il·luminació indivi-
dualitzada i altres meca-
nismes per preservar la
intimitat dels pacients.
També hi ha una sala per
a pacients aguts i una
altra per als que precisen
aïllament, amb personal

propi i accessos exclusius.
La nova Unitat ha entrat
en funcionament aquest
dilluns, tot i que la seva
inauguració oficial està
prevista per al setembre.
L'alcaldessa, Meritxell
Roigé, ha destacat que la
posada en marxa d'a-
quest servei continua en
la línia dels darrers anys
d'apostar pel servei públic
sanitari de qualitat al
territori. L’actuació ha
estat finançada íntegra-
ment per l'administració
municipal.

L'exalcalde d'Amposta,
Manel Ferré i
l'Ajuntament d'Amposta,
com a acusació persona-
da, han comparegut,
aquest dilluns, a la vista
inicial davant de la jut-
gessa d'instrucció núme-
ro 2 d'Amposta, a partir
de la qual la magistrada
decidirà si s'obre definiti-
vament el procés de judici
oral contra Ferré pel cas
de les presumptes dietes
duplicades o si l'arxiva,
un cop escoltades les
parts. La decisió es pre-
veu que es conegui en
breu. Ferrè ha rebutjat un
pacte amb la Fiscalia i el
consistori d'Amposta perquè suposaria acceptar con-
formitat condemnatòria i insisteix en la seva innocèn-
cia. A la sortida del jutjat, l'exalcalde ampostí ha
defensat que assumeix el procés amb "la consciència
molt tranquil·la" i que donarà les explicacions públi-
ques pertinents un cop es tanqui. Per al seva banda,
el denunciant del cas, el regidor no adscrit de
l'Ajuntament d'Amposta, Germán Ciscar, ha demanat
que el cas sigui jutjat i s'ha mostrat convençut que
així serà "per la contundència de les proves". A la
foto, l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferré, i el seu
advocat, entrant dilluns al jutjat d'Amposta. (ACN)

Els pacients d'hemodiàlisi ja reben tractament a les noves instal·lacions de l'Hospital de Jesús

L'exalcalde d'Amposta
rebutja pactar amb Fiscalia

Entra en funcionament la nova Unitat
d'Assistència Nefrològica de Tortosa

La jutge decidirà si envia a judici el cas de les dietes

Les noves instal.lacions, a l’Hospital de Jesús. 
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EN UN MINUT

*L’ALCALDESSA, MERIT-
XELL ROIGÉ, designada
com a portadora de l’es-
tendard a la processó de
la Cinta. La primera dona
que assoleix el màxim
càrrec municipal tindrà
l’honor de dur el destacat
símbol durant un dels
actes més emblemàtics
de la festa major.

*EL REGIDOR SOCIALIS-
TA, Enric Roig, reitera a la
Comissió d’Espai Públic la
demanda per a que
l’Ajuntament faci enreti-
rar els llaços grocs de l’es-
pai públic de l'avinguda
Generalitat per als que hi
havia autorització,
“segons ha explicat el
regidor d'Espai Públic”.
Roig considera que l’au-
torització no està empa-
rada per l’ordenança que
regula la difusió d’actes a
la via pública. 

*LA FISCALIA demana
l’absolució del denunciat
per intimidar a Tortosa
una dona que posava
llaços grocs. El cas ha
quedat vist per sentència
amb la petició d’absolu-
ció per part de la defensa
de l’acusat i també de la
Fiscalia, que ha descartat
el delicte de coacció a la
llibertat d’expressió que
reclama l’acusació.
L’advocat de la denun-
ciant, Xavier Faura, ha
explicat que han reclamat
una multa, d’un màxim
de 2.700 euros, per al
denunciat.

*UN CAMIÓ bolca a la
C-12, a Jesús, dimecres.
El camió és d’una empre-
sa d’ous ebrenca i tant
com el conductor com el
copilot han resultat ferits
lleus.

Més Tortosa

Aquest dimecres 1 d'agost
s'ha signat el nou contracte
de neteja viària i recollida i
gestió de residus de Tortosa
que ja ha entrat en vigor. Tot
i que la implementació del
servei es farà de manera pro-
gressiva durant les properes
setmanes, pel que fa a la
part de neteja viària ja s'han
posat en marxa tres noves
escombradores, cinc vehicles
elèctrics, i s'incorporarà una
unitat d'aigua a pressió que
complementarà la neteja
exterior als punts més crítics.
De fet, durant aquest mes
d'agost estarà en marxa el
70% de la nova maquinària
del servei que al llarg del mes
de setembre estarà plenament operativa. També s'aniran instal·lant les noves
papereres, unes 400 durant aquest any. Pel que fa al servei de recollida de residus,
els nous camions i contenidors estaran abans de finals d'any. Amb el nou contracte
també s'estrena la nova imatge 'Estima Tortosa. Amb tu, més neta'. El nou con-
tracte també suposa un increment d'un 60% les hores de treball ja que es passa
de 30 a 48 operaris. Pel que fa al servei de neteja passem de 3 a 8 escombradores,
més una fregadora, una unitat de pressió que complementarà la neteja exterior als
punts més crítics, s'incorpora un camió de reg, dos aspiradores, 6 vehicles elèctrics.
Respecte al servei de recollida de residus hi haurà 139 illes de contenidors comple-
tes i 7 noves illes soterrades. 

L'Ajuntament de Tortosa ha adequat unes
instal·lacions al camí del Mig perquè els exàmens
de conduir que necessiten pista homologada es
puguin dur a terme a les Terres de l'Ebre. S'ha
adaptat l'antiga pista als requisits de dimensions i
seguretat que demana la Direcció General de
Trànsit (DGT) i s'ha arranjat una nau que va ser
cedida a l'antic Institut Gaudí de la construcció.
S'ha adequat aquest espai amb aules i despatxos
tant per als examinadors de Trànsit com per a les
autoescoles. Gràcies a aquestes instal·lacions, les
Terres de l'Ebre van recuperar des de finals del pas-
sat mes de setembre les proves de conducció a la
nova pista homologada després que, pel canvi de
normativa, la pista on es feien els exàmens quedés
obsoleta.

I de recollida i de gestió de residus de Tortosa

Tortosa adequa i cedeix a Trànsit 
i a les autoescoles la pista
homologada d'exàmens

Entra en vigor el nou contracte 
de neteja viària

i un espai amb aules i despatxos

El Jutjat dóna la raó a l'Ajuntament
El Jutjat de lo Social únic de Tortosa ha declarat procedent l'acomiadament del cap de

Cuina de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús fet per la societat municipal GESAT SAM
en data 14 de novembre del 2017 per falta molt greu. El magistrat desestima així la
demanda presentada per l'acomiadat contra GESAT. En la sentència, datada del passat
20 de juliol, el Jutjat assegura que queda provada la connivència que hi havia entre el
cap de Cuina i el director de l'Hospital -també acomiadat- amb un dels proveïdors del
centre sanitari per obtenir productes alimentaris tipus gourmet per a ús particular com
si fossin gelatines en pols. Aquests productes es carregaven periòdicament als comptes
de l'Hospital falsejant el concepte de les factures. Recordem que els fets van ser detec-
tats per un membre del consell d'administració de l'Hospital que va denunciar el cas a
Fiscalia l'agost de l'any passat. Paral·lelament, GESAT va obrir un expedient disciplinari
que va derivar en l'acomiadament, al novembre, dels dos treballadors implicats. 
Queda pendent la vista per l'acomiadament de l'exdirector de l'Hospital, així com dels
procediments instats per GESAT per responsabilitat penal contra aquestes dues persones. 

Considera procedent l'acomiadament del cap de Cuina de l'Hospital de Jesús

NacióTarragona i Aguaita.cat han realitzat la primera entrevista a Joan Sabaté des que va ser no-
menat subdelegat del Govern espanyol a Tarragona. Aquesta fou publicada ahir. Sabaté, durant la
mateixa, parla del seu retorn a la primera línia política i també de diverses qüestions d’interés. Però
la polèmica s’ha originat quan l’entrevista de Sofia Cabanes i Jonathan Oca s’endinsa amb l’1 d’oc-
tubre i es pregunta al subdelegat del Govern espanyol sobre la violència exercida per part de les for-
ces de l’Estat contra els votants i que aquesta va poder provocar més divisió. Sabaté, textualment,
segons l’entrevista, respon que “jo no crec que hi hagués violència per part de les forces de segu-
retat de l’Estat. Les forces de l’Estat tenien un mandat judicial i hi va haver algunes persones que,
pel que sigui, van decidir impedir l’acció policial. Això aquí, a França, Alemanya o on sigui, si la po-
licia intenta complir un mandat judicial i algú es posa allà i ho intenta impedir és possible que l’apar-
tin. Violència en el sentit d’intencionalitat violenta crec que no la va haver. Les forces de seguretat
van actuar d’acord amb el mandat legal que tenien”. En preguntes posteriors, Sabaté es referma en
què l’actuació policial va ser “correcta”. La resposta, dins de l’entrevista als portals esmentats, ha
generat moltes reaccions en xarxes socials, majoritàriament recriminant a Sabaté la seua postura.

Polèmica arran d’unes declaracions de Joan Sabaté,
efectuades en una entrevista al portal Aguaita.cat

Les troballes de la Catedral de Tortosa quan es van enderrocar les cases que
hi havia al davant van retardar la previsió de l’Ajuntament per la construcció
d’una plaça. Una actuació emmarcada al bloc de rehabilitació del nucli antic
de la ciutat. Aquestes obres, però, estan cada cop més a prop després que el
ple ha aprovat la plurianualitat de pagament de les actuacions, és a dir, que
el pagament es farà extensiu durant diversos anys. Unes obres, però, anun-
ciades al 2008 per la mateixa alcaldessa, abans regidora d’Urbanisme. El grup
municipal Movem Tortosa ha votat a favor de la forma de pagament, però
denuncia que es faci tan tard. Les obres crearan una plaça just al davant de
la Catedral i també un passeig de ronda des de l’Absis fins al castell de la Su-
da. El PSC, per la seua part, s’abstingut a l’aprovació de les plurianualitats .
El portaveu Enric Roig, ha recordat que “al ple únicament s’aprova la distri-
bució plurianual de la despesa d’aquestes obres, i no els projectes de les ma-
teixes, que ja van ser aprovats pel govern amb anterioritat”.

Les obres de la Plaça de la Catedral i les del
nucli antic es pagaran en diversos anys

Dimecres va tenir lloc el pregó i la proclamació de
pubilles del poble de Vinallop. Pregó a càrrec de Carme
Valls Besalduch, coordinadora territorial de l'Institut
Català de la Dona a les Terres de l'Ebre, amb arrels a
Vinallop i que estima molt el poble. 

Festes de Vinallop
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AMPOSTA

*UNES FESTES MAJORS
“per a tothom, el màxim
de participatives i gratuï-
tes". Així defineix l’alcal-
de, Adam Tomàs, les
Festes Majors del 2018,
que arrancaran diven-
dres 10 d’agost i s’allar-
garan fins diumenge 19.
Els Amics de les Arts,
Andrea Motis i Fórmula
V, plats musicals estrella.
Pregó de Festes,
enguany a càrrec de
David Monllau.

*UNA TRENTENA DE
COMERÇOS participa-
ran a la Nit d’Escàndol,
demà dissabte.
Ocuparan l’avinguda de
la Ràpita de set de la
tarda a dotze de la nit i
oferiran ofertes especials
d’entre 5 i 30 euros.

*14 ENTITATS LOCALS
renoven el seu espai a
l’Hotel d’Entitats.
L’Ajuntament va adquirir
tots els baixos de
l’Antiga Central
d’Aigües per poder habi-
litar nous espais per a
associacions.

Més notícies

200.000 euros per a la rehabilitació església Poble
Nou; 500.000 euros per a obres d’adequació dels es-
pais verds de la ciutat; 120.000 euros per al desple-
gament de la fibra òptica; 60.000 euros per a Plans
d’Ocupació Local; 294.000 euros per a la reparació
del sostre i terra del pavelló poliesportiu o 40.000 eu-
ros per a conservació de vies públiques i 40.000 per
a la xarxa d’aigües i clavegueres. Són algunes de les
actuacions que inclou la modificació de pressupost de
prop de dos milions d’euros que va aprovar el ple or-
dinari del dilluns, amb l’abstenció de la regidora no
adscrita Rosita Pertegaz, del grup municipal de PxC i
el grup municipal del PSC, el vot en contra del grup
Convergència i Unió i el vot a favor de l’equip de go-
vern d’Esquerra d’Amposta. Tot i que els grups de l’o-
posició van acusar l’equip de govern d’improvisar, l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, va exposar que "aquesta gran modificació no és fruit de la improvisació;
ho tenim tot planificat".  El ple de juliol també va donar llum verd (amb l’absten-
ció de CiU, PSC i la regidora no adscrita, el vot en contra de PxC, i el vot a favor
de l’equip de govern) de la licitació de neteja viària i manteniment dels espais
verds del municipi: una licitació a cinc anys per 1,2 milions d’euros anuals que ex-
ternalitza completament la neteja de la via pública i el manteniment de les zones
verdes. El ple de dilluns va debatre fins a cinc propostes dels grups municipals. En
va aprovar tres per unanimitat: la d’Esquerra d’Amposta per fer un reconeixe-
ment als ampostins deportats als camps d’extermini nazi; i les del PSC per fer un
reconeixement als pastors de ramats d’Amposta i per participar activament de la
setmana Europea de la Mobilitat. També va tirar endavant la moció d’Esquerra
sobre Mesures per a l’aplicació de la regla de la despesa a les entitats locals. L’ú-
nica proposta que no va tirar endavant va ser la del grup municipal PxC per con-
tractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte.

El ple d’Amposta aprova una 
modificació pressupostària 

De prop de 2 milions d’euros

Les operacions de
cataractes creen polèmica

A l’Hospital Comarcal d’Amposta

L’Hospital Comarcal d’Amposta està al centre de la
darrera enganxada entre l’equip de govern d’Esquerra
i el principal grup a l’oposició. La polèmica va saltar
divendres a la roda de premsa del Pdecat, prèvia al
ple, quan la portaveu Isabel Ferré va denunciar públi-
cament que s’havien deixat de fer operacions de cata-
ractes. Dilluns al matí, l’alcalde va sortir al pas des-
mentint la informació i lamentant que es malmetés la
imatge de l’equipament sanitari. «No entenem com
des del Partit Demòcrata poden sentenciar que s’han
deixat de fer operacions de cataractes a l’Hospital
quan tenen les dades d’activitat, ja que ostenten la
vicepresidència del consell d’administració», va assen-
yalar l’alcalde d’Amposta i també president del consell
d’administració, Adam Tomàs. «Són unes afirmacions
que no ataquen ni a l’equip de govern actual ni a
Esquerra d’Amposta, sinó que danyen la imatge de
l’Hospital Comarcal, un equipament pel qual tots hem
treballat, també CiU, que ha ostentat la seva pre-
sidència durant 28 anys», va afegir. Segons la infor-
mació d’ebredigital.cat, al vespre, ja a l’apartat de
precs i preguntes del ple, la cap de l’oposició va pun-
tualitzar que la denúncia pública era en base a un
afectat, familiar directe seu, que era soci de l’antiga
clínica i se l’havia derivat a la Seguretat Social, per
després ser tractat per la mateixa oculista. Segons
xifres facilitades pel consistori ampostí, l’Hospital
Comarcal d’Amposta ha realitzat, des de gener i fins a
juny, 283 intervencions de cataractes dins del sistema
sanitari públic, i fins a final d’any té previst fer-ne un
mínim de 480. Des del 2015 la xifra ha anat incre-
mentant progressivament: el 215 es van fer 428 inter-
vencions de cataractes; el 2016, 441; el 2017, 460 i el
2018 se’n faran 480.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta. 
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L’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, manifestava
al seu Facebook l’estat
d’ànim després de la
presentació del Pla
Especial del Port:
“il.lusió i persistència.
Ingredients del servei
públic per fer que tot
allò que semblava
impossible es convertei-
xi en possible. El Port de
Deltebre és un bon
exemple. Fins a 23 anys
per poder construir la
fase inaugurada al
2002, però pitjor encara
quan el 2011 el propi
Ajuntament de Deltebre
dessisteix de la seva
ampliació aturant la tra-
mitació. Massa temps i
moltes paraules”. 
Soler afegia que “ara,
en només 15 mesos,
hem passat de la volun-
tat i estudis previs a l’a-
provació inicial del pro-
jecte d’ampliació. I aquí
cal donar les gràcies a la
gestió del gerent de
Ports, l’amic Joan Pere
Gómez, i a l’impuls deci-
dit del conseller legítim
Josep Rull, malaurada-
ment empresonat”. 

“Un altre pas
endavant”

El Port de Deltebre ha acollit la presentació pública
del Pla Especial del Port de Deltebre. Un projecte
d’ampliació de l’actual superfície del port que ha de
permetre donar cabuda a 358 embarcacions, atesa la
demanda actual de nous amarratges, així com aug-
mentar la zona de serveis a les embarcacions, i la
zona de lleure i comercial. L’alcalde, Lluís Soler, ha
posat en valor la presentació d’aquest projecte ja que
“l’ampliació del Port de Deltebre és una de les actua-
cions més rellevants que podem realitzar per impulsar
l’economia del municipi i seguir ratificant la nostra
condició de capitalitat del Delta de l’Ebre”. En aquest
sentit, Soler ha destacat que “l’oferta de nous ama-
rratges i nous espais destinats al lleure i al comerç ens
permet afirmat que el Port de Deltebre esdevindrà un
referent més tenint en compte la seva condició de
port fluvial, l’únic de tota Catalunya”. Soler afegia
que “amb l’objectiu de dignificar i blindar el sector de
la pesca professional, però també d’enfocar-nos al
turisme, seguirem endavant per fer realitat tot allò
que semblava impossible. Som el govern de la cultura dels fets”.
El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i Comes, ha destacat que “el Pla especial del port de Deltebre ha d’atendre la demanda
d’amarradors nàutics i pesquers”. Gómez i Comes ha afegit que “amb aquesta eina convertirem el port fluvial de Deltebre amb un motor
econòmic de la zona, un port del segle XXI, respectant el medi ambient i un entorn tan privilegiat com és el Delta de l’Ebre”. Actualment,
el Port de Deltebre té una capacitat de 163 embarcacions, 146 d’esportives i 17 de pesca, que amb la futura ampliació s’augmentarà fins a
358 embarcacions, 321 esportives i 37 de pesca. A la vegada, el projecte també amplia considerablement la zona de serveis a les embarca-
cions, destinada a la reparació i manteniment. Actualment, aquesta és de 900m2 i ascendirà fins als 4.300m2. En la mateixa línia, també
s’habilitarà, amb 3.400m2, una zona d’esports nàutics i també per a construir l’edifici de Capitania i una llotja. Finalment, el pla especial
també preveu una zona destinada a usos terciaris complementaris a les activitats portuàries com són el cas dels serveis relacionats amb la
restauració, el comerç, etc. Està previst que el projecte, aprovat ara inicialment, s’aprovi definitivament durant el primer semestre de l’any
2019. Serà a partir de la seva aprovació final quan ja es podran iniciar els tràmits corresponents per a l’ampliació del Port. 

L’Ajuntament de Deltebre i Ports de la Generalitat 
projecten l’ampliació del Port 
Per donar resposta a les demandes de noves embarcacions

Lluís Soler: “el Port de Deltebre esdevindrà un referent més, 
tenint en compte la seva condició de port fluvial, l’únic de tota Catalunya””

El Festival Deltebre
Dansa va clausurar
aquest dissabte la seva
catorzena edició amb la
voluntat de repetir de
cara l'any vinent el
Circuit 'Deltebre,
Atracció Natural', que va
oferir una ruta amb vuit
espectacles per diversos
espais del delta de l'Ebre.
El director artístic del fes-
tival, Roberto Olivan, va
assegurar que aquesta
novetat va tenir una
bona acollida entre els
professionals i el públic.
"És meravellós per a la gent que viu i ha nascut a grans ciutats com Nova York pugui veure espectacles als
arrossars o a la desembocadura de l'Ebre". A més, en la pròxima edició s'apostarà per les arts híbrides. El cer-
tamen va comptar amb 40 espectacles, 80 artistes internacionals i 185 participants professionals, de 50 paï-
sos diferents. Pel que fa al públic assistent s'ha xifrat en gairebé 12.000 persones, una dada lleugerament
superior respecte a l'any anterior atès que s'ha incrementat l'aforament en els espectacles exteriors. 
L’alcalde Lluís Soler considerava que “Deltebre Dansa ha estat un èxit, paraula fàcil de dir però difícil de com-
plir, i que s’escau perfectament en l’evolució dels últims anys del Festival. Vam cloure la 14è edició amb molta
emoció donat que l’art en moviment que promou el Festival ens projecta internacionalment”. 
Soler afegia que “des de l’Ajuntament, després d’un necessari descans dels organitzadors liderats per
Roberto Olivan, ens fiquem a plena disposició per començar a preparar una simbòlica 15a edició on l’hem
de fer més grossa que mai”.

La 14a edició clou amb gairebé 12.000 persones de públic i marcada per les millores en la programació

El Festival Deltebre Dansa seguirà apostant per un circuit
artístic per espais del Delta i per les arts híbrides

Del 10 al 19 d’agost, i sota el nom de “Acampe qui
pugue!”, Deltebre celebrarà novament la seva Festa
Major amb 9 dies complets d’activitats per a tots els
públics, i on destaquen, entre d’altres novetats, el con-
cert de La Pegatina i Pepet i Marieta, i la primera edició
del Piromusical de l’Ebre, que clourà les festes al pont
Lo Passador. En tot cas, les festes majors seguiran amb
el seu caràcter tradicional i, per aquest motiu, els bous
i les nits de ball continuaran sent protagonistes dels dies
de festa. L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “si bé les
festes estan protagonitzades per les tardes de bous i
per les nits de ball, des de la nostra arribada al govern
municipal hem anat incorporant novetats a la progra-
mació per tal d’oferir un ampli ventall d’activitats per a
tots els veïns i veïnes”.

La Pegatina i el Piromusical, novetats
de la Festa Major de Deltebre

Del 10 al 19 d’agost
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA: Nit a la
fresca amb sopar i
pel·lícula vora el mar.
Proposta de cinema a la
fresca que el CineClub
Hall 2002 ha organitzat
per demà dissabte. La
pel·lícula projectada
serà ‘C’est la vie!’.
*LES 3 CALES: el passat
divendres es va produir
una cohesió lateral
entre dos vehicles a la
urbanització.  Dos turis-
mes de matrícula fran-
cesa van xocar lateral-
ment provocant de
retruc a un dels dos cot-
xes, un altre xoc contra
un pal elèctric. Això va
provocar que el cotxe
quedés amb les portes
enfonsades i es va haver
d’excarcerar els ocu-
pants. Els tres ocupants
presentaven traumatis-
mes, un d’ells d’estat
greu i els altres dos en
estat menys greu, i van
ser traslladats al Verge
de la Cinta.

Més 
notícies

El Govern ha aprovat aquest dimarts concedir per tercer any conse-
cutiu subvencions directes a les entitats que des del 2015 formen part
d’un grup seleccionat que dóna suport al control i l’erradicació del
cargol poma i a la millora de la diversitat al delta de l’Ebre. En total
s’hi destinaran 752.130,77 euros, dels quals 428.714,54 aniran a cà-
rrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
els 323.416,23 restants, a càrrec dels fons FEADER. El 2009 es va de-
tectar per primera vegada la presència del cargol poma al delta de l’E-
bre i des de la Generalitat s’ha treballat per trobar mètodes i pràcti-
ques per frenar la seva evolució i erradicar-lo, sense que fins ara s’hagi
garantit una eficàcia completa. Amb l’experiència d’aquests anys
d’implementació d’un pla de lluita s’ha demostrat que per aconseguir
una major eficàcia és necessari definir un projecte conjunt consensuat
amb els principals actors del territori.

Dissabte, al CAP l’Aldea, va tenir lloc la campanya de donació de
sang, que va comptar amb 36 donants, 7 plasmes i 1 oferiment.
Tenint en compte les dates estivals, el volum de donació va ser
elevat segons informava el personal del CAP. A més com a nove-
tat es va sortejar entre tots els donants un lot de productes de
l’Aldea Horta del Delta. La guanyadora va ser, Olga Hadji.

El Govern destina més de 752.000 euros
per al control del cargol poma

Campanya donació 
de sang a l’Aldea

A les entitats que col.laboren
Dissabte passat

A presó un conductor drogat que va fugir de
diversos controls policials i va ferir dos Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un conductor per saltar-se
diversos controls policials en vies del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i
que va acabar ferint lleument dos agents del cos. Es tracta d'un home de 56 anys,
de nacionalitat marroquina i sense domicili desconegut, que va donar positiu en les
proves de consum de drogues, concretament cànnabis. Pels volts de les 12 van
rebre l'avís que un vehicle d'alta cilindrada conduïa per l'A-7 en sentit sud a gran
velocitat i fent avançaments temeraris. Moments abans, ja havia estat detectat a
l'AP-7, a Torredembarra i tot seguit a l'N-340. Després de saltar-se diversos con-
trols policials establerts en sentit sud al llarg de l’AP-7, A7 i N-340, el vehicle va
ser vist per la Guàrdia Civil de Benicarló, aquest cop circulant en sentit nord.
Finalment, els Mossos van establir un altre dispositiu i el van poder detenir a
l'Ametlla. El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de
guàrdia de Tortosa. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.

Detenen un conductor begut després de
provocar un accident múltiple a l'N-340 

Els Mossos van detenir el passat dimecres un conductor begut després de provocar
un accident múltiple a l'N-340 al Baix Ebre i fugir del lloc. L'infractor, de 35 anys i
veí de Vila-seca, va quadruplicar la taxa màxima d'alcohol permesa amb un resultat
d'1,06 mg. Pels voltants de les 8 hores del matí del mateix dia 25, agents del sector
de trànsit feien un control al terme del  Perelló, quan van observar un turisme que
circulava en sentit sud i presentava danys a la part lateral dreta, així com la roda
davantera d'aquest costat punxada. Els agents van iniciar la marxa darrere del vehi-
cle i van observar que circulava fent ziga-zagues. Dos quilòmetres després, el cotxe
infractor va envair el carril contrari i va envestir una furgoneta que circulava en sen-
tit nord, provocant de retruc un accident múltiple en el qual es van veure implicats
tres vehicles més, amb el resultat d'una persona ferida de caràcter lleu. Després de
provocar l'accident, el vehicle infractor va continuar la marxa i va tornar a xocar
contra una tanca de protecció de la via fins que els danys van fer que s'aturés. 

L’Ajuntament calero celebra un ple ordinari amb l’aprovació 
de diversos punts de contingut urbanístic i administratiu

Al ple d’aquesta setmana, de l’Ametlla, dins les modificacions urbanístiques, es va aprovar per unanimitat,
l’anomenada “Regulació d’Excepcions de l’Aparcament al nucli de La Cala” que no contempla l’obligació de
la construcció d’un pàrquing a les noves edificacions del casc antic. També es va aprovar, amb l’abstenció del
PDeCAT, la modificació del POUM de Roques Daurades que donarà a peu a refer el projecte de reparcel·lació.
De la mateixa manera es van aprovar dues al·legacions dels propietaris del Bon Repòs que permetran allargar
l’àmbit privat fins el carrer Batlle Josep Pijoan i construir-hi una piscina. A més també es va aprovar el
Reglament de Règim Intern de la Llar d’Infants Xerinola i es va realitzar el tancament del Pressupost de
l’Exercici del 2016. Durant la sessió plenària també es van aprovar tres convenis amb el Consell Comarcal del
Baix Ebre, del Servei d’Intervenció Socioeducativa, del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i dels Serveis
Socials i Benestar. Per últim, en l’apartat de precs i preguntes, des del PDeCAT, el seu portaveu Joan Pere
Gómez, va demanar que no es fessin obres en plena temporada turística.
A banda, també es va realitzar la Junta General de la Cala Serveis on es van aprovar els comptes del 2016 i
els del 2017, aprovats també prèviament pel Consell d’Administració. 
El pròxim dimecres 8 d’agost tindrà lloc un ple extraordinari a les 20.30 h de la tarda.
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*MÉS D’UN CENTE-
NAR de nois i noies
prenen part enguany a
la quarta edició del
Voltasoques, una pro-
posta lúdica organitza-
da per la regidoria de
Joventut de la Ràpita
per apropar als joves
d’entre 12 i 16 anys a
les activitats nàutiques
de la badia dels Alfacs.

*TV3 va emetre dime-
cres el primer progra-
ma de la nova tempo-
rada de "Joc de cartes
estiu". El presentador
Marc Ribas va viatjar
fins a l'Ebre per buscar
el millor restaurant de
platja del Montsià i el
millor del delta. Hi van
competir dos restau-
rants casencs, dos rapi-
tencs, un calero i un
dels Muntells.

*PROJECCIONS cine-
matogràfiques a la
Ràpita, els dimecres del
mes d’agost (22.30h).
La primera fou ‘Un
golpe con estilo’. 
(Info de Ràdio Ràpita)

Més notícies

Després de l’èxit de l’any passat amb Fangoria, Fernando Garcia fa un
pas endavant amb el megaconcert de demà dissabte a la Devesa de la
Ràpita. 10 hores de música amb grups mítics del Pop dels 80: La Unión,
Los Rebeldes i Seguridad Social. Un gran festival que omplirà el recinte
de l’estadi rapitenc. El Partinando Show Festival Pop 2018 crearà una
dimensió inèdita, amb un concert sense precedents. A les 20 hores ja
s’obriran les portes de l’estadi. Tot està llest per aquest marató musical
que generarà notables emocions pels amants del Pop.

L’Orquestra Filharmònica
de Cambra de Colònia
farà parada a l’Auditori
Sixto Mir aquest diumen-
ge, 5 d’agost, en el marc
de la gira internacional
que la prestigiosa forma-
ció musical duu a terme
aquest estiu.
Fundada l’any 2003, la
Filharmònica de Colònia
té com a objectiu inter-
pretar música clàssica
arreu del món. A partir
d'una selecció minuciosa
es formen els nombrosos
conjunts, des de l'or-
questra de cambra fins a
l'orquestra simfònica, i
després d'assajos inten-
sius, comencen les gires
internacionals. A la Ràpita “gaudirem amb un complet programa
que ens oferirà l’orquestra de cambra, que a la primera part se
centrarà en la música d’Antonio Vivaldi, amb la interpretació de
'Les quatre estacions' i 'Quatre concerts per a violí, corda i baix
continu'. Ja a la segona part, es podrà escoltar el 'Concert en re
menor per a violí, oboè i orquestra', de Johaness Sebastian Bach;
l’'Andante cantábile' per a violoncel i corda de Peter Txaikovsky,
i el 'Rondó concertante en re major per a violí i orquestra' de
Niccolò Paganini”. 
D’altra banda, informar que ahir dijous, a la Ràpita, a l’Església
Nova, va tenir lloc el Deltachamber Music Festival.

Festival amb La Unión, 
Los Rebeldes i Seguridad Social

L’Orquestra Filharmònica de Cambra
de Colònia, a la Ràpita

Partinando Show Festival Pop: a la Ràpita, demà dissabte Auditori Sixto Mir, el proper diumenge

Dimecres i ahir dijous, a Alcanar, es va poder
cursar el primer programa monogràfic “La
cultura ibèrica com a eina educativa i de lleu-
re”. Una proposta formativa que té com a
objectiu 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. D’altra banda, el curs
va tenir una durada total de 8 hores, reparti-
des entre els dos dies. Dimecres, el curs va
tenir lloc a l’Edifici dels Serveis Agraris “Joan
Gil” d’Alcanar i, ahir, al poblat ibèric de la
Moleta del Remei. 

Les dones revolucionen l’onzena edició del
WANDjs, el dia 11 d’agost, a la Ràpita

Alcanar ofereix el curs “La cultura ibèrica com a
eina educativa i de lleure”

La revolució femenina ha arribat al We Are Not Dj’s i en l’onzena edició, que
tindrà lloc el proper 11 d’agost a la Ràpita, són les dones les que es posen al front
d’aquesta proposta musical i les que donen nom al certamen, que enguany passa
a anomenar-se Women Are Not Dj’s. Deu Discjòqueis femenines punxaran al
parc de Garbí en el festival que començarà a les 17.00 hores i s’allargarà fins la
matinada amb l’organització de Petit Comitè i la regidoria de Cultura. Seran per
tant deu hores de música seleccionada per deu dones que faran de discjòqueis
ocasionals i no professionals. 
L’essència original del WANDJ no varia amb el protagonisme femení. “Es tracta
de donar la volta a un certamen convencional, com fa el We Are Not Dj’s i per-
metre que aquells que habitualment fan de públic pugin aquesta vegada a la
cabina, i enguany seran tot  dones les que prenen el poder musical”, ha afegit
Jota Vizcarro, membre del Petit Comitè.

El Grup Bon Preu ha anunciat que generarà 450 nous llocs de treball a Catalunya en 20 noves
instal·lacions durant el segon semestre de 2018. L'ampliació de personal suposa un 6,7% respecte a l'ac-
tual plantilla. Durant els propers mesos, la inversió de 78 milions d'euros servirà per inaugurar cinc super-
mercats Esclat (a Castelló d'Empúries, Tossa de Mar, Girona, Sant Cugat del Vallès i Lloret de Mar), dos
supermercats Bonpreu (a Barcelona i Masnou) i nou benzineres EsclatOil (a Vilanova del Vallès, Lliçà
d'Amunt, Ulldecona, Tàrrega, Castelló d'Empúries, Girona, Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès i el
Vendrell). A més, els punts de recollida 'online' s'amplien als municipis de Mollet del Vallès, Castellbisbal,
Sant Cugat del Vallès i el Vendrell.
En un comunicat de premsa, el Grup Bon Preu ha explicat que aposta "per una política comercial de pro-
ximitat i la promoció del producte local de qualitat". A més, ha afegit que l'acord amb Ocado, operador
'online' d'alimentació, servirà "per enfortir el seu canal de compra en línia".

El Grup Bon Preu generarà 450 nous llocs de treball 
a Catalunya i invertirà 78 milions d'euros

L'empresa d'alimentació obrirà 20 noves instal·lacions durant el segon semestre de 2018



DIVENDRES 3
D’AGOST
DE 201810

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

Les alcaldesses d’Aldover,
Teresa Forés; de
Benifallet, Mercè Pedret;
de Tivenys, Maria
Beltran, i l’alcalde
d’Alfara, Josep Mas,
han entrat, amb vista a
la propera reunió del
Consell d’Alcaldes, la
petició que es torni a
posar en marxar la
comissió de seguiment
del tractament de la
mosca negra “ja que és
una problemàtica prou
important perquè totes
les administracions hi
estiguin presents i hi
treballin conjunta-
ment”. Les alcaldesses i
l’alcalde, socialistes tots
ells, han recordat que
enguany l’afectació
d’aquesta plaga ha
estat molt més greu, al
mes de maig, juny i
juliol, amb un augment
d’afectats per les pica-
des i amb una incidèn-
cia molt negativa en la
pagesia i el turisme.

Més 
notícies

Un dels objectius principals de l’Ateneu Cooperatiu Terres de
l’Ebre és aconseguir la creació i implantació de noves coopera-
tives al territori i fomentar l’economia social com a model
econòmic més just i sostenible. En aquest àmbit juga un paper
primordial el programa CoopCREA que té com a funció princi-
pal acompanyar la creació de noves cooperatives i altres entitats
de l’economia social, com associacions o fundacions, ja sigui a
partir de projectes de nova creació o bé a través de la transfor-
mació en cooperativa de projectes ja existents.
En el que portem d’any disset projectes de les Terres de l’Ebre
s’han interessat en esdevenir cooperativa i han requerit l’acom-
panyament del programa CoopCREA a través de l’Ateneu
Cooperatiu Terres de l’Ebre que també ha informat que són
projectes vinculats a l’entorn, la natura i arrelats al territori i que
van des de l’àmbit turístic fins al de les noves tecnologies.

Programa CoopCREA, de l’Ateneu Cooperatiu

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha assumit les competències de control de les pla-
gues de mosquits, mosca negra, rosegadors i altres espècies animals que poden pro-
duir problemàtiques de salut a la ciutadania. El ple de la Corporació comarcal ha
aprovat acceptar la delegació de competències en matèria de salubritat que li han
fet la majoria d’ajuntaments de la comarca. A la vegada la institució comarcal ha
aprovat encarregar la gestió i prestació d’aquestes competències al Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), ens instrumental del Consell
que té la capacitat tècnica i operativa òptima per dur a terme aquestes prestacions,
a més de comptar amb personal d’una àmplia experiència adquirida al llarg dels 25
anys de funcionament del Consorci de Serveis Integrals del Baix Ebre i Montsià.
Amb la dissolució del CODE l’any 2014 i la incorporació al COPATE, els ajuntaments
ja no formen part d’aquest nou consorci, integrat pels quatre consells comarcals de
les Terres de l’Ebre, i és per aquesta raó que deleguen les competències en matèria
de salubritat a l’ens comarcal. Segons nota del Consell, al Baix Ebre, els ajuntaments
que han delegat les competències són els de l’Aldea, Aldover, l’Ampolla, Camarles,
Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa i Xerta. En la mateixa sessió
el ple ha aprovat per unanimitat una moció del grup d’Entesa que insta a la institu-
ció comarcal a impulsar la creació d’una actuació conjunta entre les diferents admi-
nistracions competents perquè la neteja de les ribes del riu Ebre sigui una prioritat
compartida, es realitzi de manera periòdica i s’impulsin campanyes de sensibilització
d’àmbit territorial. Així mateix, la Corporació ha aprovat una proposta de la Plataforma Pensions Dignes, presentada en forma de moció pel
PSC i a la qual s’han adherit la resta de grups comarcals, que demana instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris europeus a rebutjar
la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea.
Arran del plenari de l’ens comarcal, el PSC ha informat que “es va rebutjada la proposta presentada pel grup municipal del PSC en què es
demanava reduir les llistes d’espera de la sanitat pública. L’equip de govern del PDeCat i els Republicans van votar en contra d’aquesta pro-
posta argumentant que ja s’estan reduint fins a 26 dies d’espera i que tot és culpa de l’aplicació de l’article 155”. El portaveu, Enric Roig, va
respondre: “no tinguin la poca sensibilitat de dir que aquest problema és culpa de l’aplicació de l’article 155, com fan amb tot. No és  així.
És un problema que ve de lluny i que el govern independentista no ha volgut solucionar. Ara són vostès els que han aplicat el seu 155 par-
ticular tancant el Parlament i deixant Catalunya sense governar fins a l’octubre. Governin ja per a les persones, no per a l’independentisme.”

El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix competències 
de control de mosquits i mosca negra

I altres espècies que perjudiquen la salubritat

En relació als treballs de pintura realitzats al Parc del Riu del nucli de Jesús i Maria, que han causat
la desaparició del mural en contra del transvasament realitzat per l'autor local Júlio Aliau i impulsat
per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, des de l'Ajuntament de Deltebre volem detallar que:
1) L'equip de govern sempre ha mostrat la seva postura contrària al transvasament de l'Ebre en el
plenari del consistori, així com també participant activament en les concentracions i mobilitzacions
organitzades per la pròpia Plataforma en Defensa de l'Ebre. 
2) La desaparició del mural esmentat és causada per una descoordinació operativa i, en cap cas,
per cap ordre expressa de l'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre per a esborrar el mural.
3) Una vegada esborrat, des de l'Ajuntament de Deltebre ens vam posar en contacte amb l'autor
local per tal de donar-li les explicacions oportunes. Paral·lelament, també se li va facilitar l'oportu-
nitat de pintar el mural novament si així ho considerava oportú al mateix lloc o en qualsevol altre
lloc.

Comunicat de l’Ajuntament de Deltebre pels treballs de pintura que
van ocasionar la desaparició del mural contra el trasvasament

Avui divendres, a
partir de les 22.30
h, a la pista del ball
de l’Aldea, aperitiu
de la festa Major
amb el parlament
de l’alcalde, Dani
Andreu, i el pregó
a càrrec de Montse
Cervellera. 

Es farà també la
proclamació dels
hereus i de les pu-
billes. 

Proclamació d’Hereus i Pubilles,
avui a l’Aldea

Nou pas endavant de l’Ajuntament calero per
la suspensió de la modificació del contracte amb
Aqualia del 2009. La Comissió Jurídica Assessora
ha emès un informe en el qual corrobora que
amb el primer contracte de 2004, la concessionà-
ria tindria suficient per cobrir costos i tenir bene-
ficis industrials. A partir d’aquí, l’Ajuntament farà
efectiva la suspensió d’aquesta modificació del
contracte amb Aqualia i recalcularà les condi-
cions basades amb el contracte original del 2004. 

Al mes d’abril, el ple va aprovar per unanimitat
suspendre els efectes econòmics acordats el
2009 i va iniciar els tràmits per fer efectiva la sus-
pensió.

La Generalitat reforça l’actuació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de
suspendre la modificació del contracte amb Aqualia del 2009
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*II FESTIVAL IN-FCTA,
a Bot, del 5 a l'11 d'a-
gost. Festival de cine-
ma de la Terra Alta.
Una setmana d’activi-
tats que començaran
diumenge amb un
col.loqui: “El cinema a
les poblacions petites”.
A les 22 h, també diu-
menge, es farà la Gala
de presentació del fes-
tival, amb la presència-
estelar del director
Juanjo Giménez. 
El dissabte dia 11,
clourà el festival amb la
Gala de lliurament de
Premis.

*L’AGÈNCIA CATALA-
NA DE RESIDUS ha fet
oficials les dades de
recollida selectiva a
Catalunya. 
Les tres comarques
gestionades pel
Consorci de Ribera
d’Ebre, Priorat i Terra
Alta es situen entre les
deu primeres, amb per-
centatges en recollida
selectiva per sobre de
la mitjana catalana.

Més Notícies

Demà dissabte, a les 19h, s’inaugurarà la Mostra de
Vins. Serà l’acte principal del certamen, als porxos de
la Plaça Major, invitant a passejar pel casc antic del
municipi, i on cellers de la població i localitats veïnes
presentaran el producte estrella de la comarca. Els
vins es podran tastar adquirint un pack de 5 tiquets al
preu de 5€, i es podran acompanyar amb un pack de
3 tapes també al preu de 5€. Entre altres activitats, a
la mitjanit hi haurà la proclamació de la Reina del Vi
2018, seguida del concert gratuït d’Apache, també a
la Plaça Major. Diumenge (13h), la companyia Campi
Qui Pugui s’encarregarà de treure al carrer públic de
totes les edats. I per la tarda a les 19:30h actuació del
reusenc Joan Masdeu, acompanyat d’un servei de
vins a copes per rematar la Festa del Vi.

VII Festa del Vi de Batea

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, ha revalidat
aquest dimarts el suport “indiscutible i absolut” dels 18 consellers dels tres grups
polítics que conformen el govern: CDC (avui PDeCAT), FIC i ERC. Per la seva
banda, el PSC, únic partit a l’oposició, ha mantingut l’abstenció que ja va mostrar
en la investidura de Carim fa tres anys, deixant clar, però, que no és una qüestió
personal. D’aquesta manera, Gemma Carim ha superat la moció de suport a la pre-
sidenta i a l’acció de govern comarcal presentada des del grup de Convergència, de
la mà del portaveu Sixte Melchor, i després que el president del PDECAT a la Ribera,
Pau Daniel Serrano, en demanés la dimissió als mitjans de comunicació, fa uns dies,
arran que Carim decidís abandonar la formació al·legant que “no se sentia ni inte-
grada ni seduïda pel seu projecte polític”. Tal com informa el mateix Consell, la ini-
ciativa s’ha tirat endavant “per evitar que declaracions a la premsa confonguin a la
gent de la comarca del treball que es fa dia a dia al Consell Comarcal”, i perquè “és
al ple on s’han de tractar assumptes polítics com és aquest”, segons l’alcaldessa de
Vinebre. La mateixa Carim ha recordat al ple que va ser candidata a presidenta
“després de guanyar unes eleccions municipals democràtiques que la postulaven
com a consellera”, sense militar en cap partit, i conscient que en aquell moment “no
era la proposta de CDC ni del PDeCAT”, perquè a més “el PDeCAT no existia” quan es va dur a terme la seva investidura. De fet, Carim va
ser proposada per encapçalar el govern comarcal per la FIC, al no disposar CDC de la majoria absoluta, i des d’un primer moment va comptar
amb el suport també d’ERC, que el març de 2017 va entrar també al govern comarcal. La presidenta ha refermat la seva “absoluta voluntat
de liderar un projecte d’unitat, treball en equip, de cohesió i de transversalitat” al capdavant del Consell Comarcal de la Ribera, un compromís
que l’any 2015 es va traduir en la creació de comissions de treball obertes a la participació de tots els grups polítics, i en les quals des del
primer dia ja en van formar part els republicans, junt amb el govern de CDC i la FIC. Aquest clima de confiança i el treball conjunt ha estat
reconegut per tots els consellers del govern riberenc en el ple, així com alcaldes i regidors presents a la sala. D’altra banda, Gemma Carim
ha agraït la tasca feta aquests anys a la consellera de Serveis Socials, Margarita Daura, que al final del ple ha fet pública la seva renúncia al
càrrec, com ja estava acordada des de principis de la legislatura. Daura, visiblement emocionada, ha volgut també reconèixer “la seva manera
de fer “integradora i moderada, i la professionalitat política de la presidenta”, amb qui ha dit “compartir el seu objectiu” de fer “una Ribera
d’Ebre cada dia millor”. La qui ha estat consellera de Serveis Socials els darrers tres anys ha volgut també reconèixer “l’important treball que
es fa des d’aquesta àrea per donar solucions a totes les persones de la comarca que ho necessiten”.

Gemma Carim obté el suport dels 
18 consellers del govern riberenc

Després que el president comarcal del PDeCat en demanés la seva dimissió

Tivissa, a partir d’avui, celebrarà la cinquena edició de la iniciativa cultural ‘Les
Nits a la Baranova’ que, durant els caps de setmana del mes d’agost, desenvo-
lupa tot un seguit d’activitats a l’aire lliure per incentivar, dinamitzar i fomentar
els valors històrics, populars i tradicionals de la vila, tot gaudint de la fresca de
l’emblemàtica plaça de la Baranova. En aquesta edició de 2018, ‘Les Nits a la
Baranova’ inclouen quatre nits temàtiques, que començaran avui divendres i el
diumenge amb la Nit Lírica i continuaran el dia 11 amb la Nit Escènica amb lec-
tures teatralitzades. Pel dia 18  s’ha programat una ‘Nit Simfònica per comme-
morar el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre i, el darrer dissabte d’agost tindrà
lloc la Nit Històrica, dedicada posar en relleu la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles. La Nit Lírica, avui i diu-
menge, a l’interior de l’església de Sant Jaume, inclourà un concert amb la soprano Sara Blanch, la mezzoso-
prano Anna Brull i el cor The Beauty Fools, una formació on s’integren cantants lírics més consolidats del país.
El pianista Josep Buforn, partícip en totes les edicions de la lírica a Tivissa, també participa en aquest concert.

Cinquena edició de ‘Les nits a la Baranova’, 
a Tivissa, des d’avui divendres

Esquerra Republicana ha reclamat al Ple de la Diputació perquè no
s’ha debatut la moció per incorporar a la façana de la Diputació un
llaç groc per reclamar la llibertat dels presos i exiliats polítics, petició
de la 3ª Joventut. El diputat republicà, Pau Ricomà, ha manifestat que
“volem denunciar que el President de la Diputació no permet debatre
al ple sobre la possibilitat de posar a la façana del Palau un símbol
amb solidaritat amb les persones preses i exiliades polítiques:  Un llaç
groc. No estem entrant en la posició de cadascú, reclamem poder
exercir, al ple, el dret d’expressió que tenim com a diputats i debatre
aquest tema”. El passat mes d’abril, el col·lectiu de la Tercera Joven-
tut, que setmanalment es troba a un indret diferent de Tarragona per
donar suport als exiliats i presos polítics, es va concentrar a la porta
de la Diputació. Diputats d’Esquerra Republicana, de la CUP i també

del PDeCAT els van rebre i els van dirigir unes paraules. “Tots ens
vam comprometre a vehicular al seva demanda de que el llaç groc es-
tigui present a la façana de la Diputació. Volem recordar que a la Di-
putació hi ha una majoria clarament independentista, perquè la gent
de les comarques tarragonines així ho han volgut i ho han expressat
amb el seu vot. 19 diputats independentistes, per 8 que no ho són.
Malgrat aquesta majoria, el PDeCAT va triar el PSC com a soci de go-
vern i ha mantingut aquest pacte mentre durava el 155. Potser
aquest pacte explica algunes actuacions” ha apuntat Ricomà. 

El diputat republicà ha finalitzat demanant que “també és respon-
sabilitat nostra, de les diputades i diputats triats en llistes indepen-
dentistes, que es mantingui viva, present i ben visible, la demanda de
llibertat”.

Pau Ricomà (ERC) : ‘Volem denunciar que no es permet debatre al ple de la Diputació
l’opció de posar un llaç groc amb solidaritat amb les persones preses i exiliades polítiques’

La soprano Sara Blanch.

Gemma Carim, durant la seva intervenció al ple.
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Isabel Carrasco

Anna Brull (l'Ampolla, 1987) és mezzosoprano, nascuda
a l'Ampolla que amb només 30 anys va rebre l'any pas-
sat el premi revelació d'òpera a Àustria aconseguint ser
la primera catalana i espanyola premiada en els que es
consideren els 'Oscars' en l'escena de l'òpera, els musi-
cals i la música de ballet. Podrem gaudir de la veu d'a-
questa mezzosoprano i a la soprano Sara Blanch a " Les
Nits Líriques a la Baranova" aquest divendres, 3 i diu-
menge 5 d'agost, a Tivissa (turismetivissa.com).

Que va suposar per tu obtenir el
Österreichischer Musiktheaterpreis (premis
del Teatre Musical d'Àustria) considerats els
"Oscars" de l'òpera, com a protagonista feme-
nina d'El Barber de Sevilla, una de les òperes
més famoses de Gioachino Rossini?
Va suposar un reconeixement extern per la feina feta i em
va encoratjar a continuar treballant amb molta il·lusió i
perseverança.

Vas començar estudiant piano i clarinet al
Conservatori de Tortosa, després vas estudiar
pedagogia a l'ESMUC i finalment et vas formar
com a mezzosoprano a Brussel·les (Bèlgica) i
Lecce (Itàlia). Quan i perquè vas escollir el cant
com a carrera professional?
Des de ben petita he tingut molt clar que volia dedicar-
me a la música. Vaig emprendre aquest camí als cinc anys
a l'Ampolla, i ha sigut una bonica travessia que he reco-
rregut fins al punt on estic ara, però... l'aventura conti-
nua! El camí es va anar perfilant a poc a poc a través dels
anys d'estudi. No vaig considerar mai el fet de ser can-
tant, sinó que el cant va anar entrant d'una manera pro-
gressiva a la meva vida fins que finalment vaig decidir
l'any 2010 marxar a Itàlia per aprofundir amb la tècnica i
l'estudi de l'instrument.

En quin moment vas descobrir que tenies una
«veu»?
Sempre he sabut que a través de la música podia "dir" mol-
tes coses i és amb el cant amb el que he trobat el meu mitjà.

Amb quins artistes t'agradaria treballar i per
què?
M'agradaria treballar amb artistes empàtics i amb ganes
de treballar en equip. Artistes que quan estàs al seu costat
et sumen energia i amb els quals poder compartir proces-
sos de creació i vivències artístiques meravelloses. I és per
això que estic molt il·lusionada de poder fer aquests con-
certs a Tivissa amb la soprano Sara Blanch.

Quina és la teva opinió sobre el "cross-over" on
tenors com el desaparegut Luciano Pavarotti,
Plácido Domingo, Ainhoa Arteta apareixen en
diferents llistes d'èxits en les quals canten a
duo diferents gèneres musicals. Seria aquesta
una forma d'aproximar l'òpera a un altre tipus
públic?

La meva preferida és "Barcelona" amb Montserrat
Caballé i Freddy Mercury! Em sembla molt interessant per-
què aproxima una manera de cantar i d'impostar la veu a
un públic que no té l'orella acostumada a aquest tipus
d'estètica musical. Com a artista em sembla un exercici
molt interessant perquè et fa sortir de la teva zona de con-
fort i t'obre molt la visió musical. Jo mateixa he pogut par-
ticipar amb músics i balladores de Flamenco, i ara recent-
ment vaig debutar amb Maria de Buenos Aires de Piazzola
on cantava i recitava amb una impostació totalment "tan-
guera" amb micròfon, i una producció totalment típica per
a un cantant de gènere musical.

Creus que el públic de l'òpera mostra signes
d'envelliment?
Crec que la resposta a aquesta pregunta va directament
relacionada amb la política cultural del lloc on ens vulguem
centrar. Hi ha molts factors que fan que la gent jove deci-
deixi anar o no a veure un espectacle, deixant de banda el
factor econòmic. He viscut l'experiència de cantar davant

d'un públic jove, per exemple, a la Komische Oper de
Berlín. L'òpera té una imatge molt fresca i es fan produc-
cions molt innovadores que agraden a un públic menys
tradicional i jove.

Tot i la teva agenda, tens temps per dedicar-te
als hobbies? Quins són
I tant! Però he de reconèixer que passo la majoria del meu
temps lliure al Teatre o faig altres tipus d'activitats cultu-
rals. A Àustria fa molt fred i dins el Teatre s'hi està molt
bé.(riu) 

Com veus el teu repertori en els anys vinents i
quin són els teus projectes?
De moment estic disfrutant de la feina i l'experiència que
em dóna estar a un teatre com a membre estable de la
companyia. Aquest any tornaré a interpretar la Rosina, ja
que repetim la producció del Barbero de Sevilla del 2015,
i a finals de temporada debutaré amb l'orquestra de Graz
al Musikverein de Viena amb les Folksongs de Luciano
Berio.  

Per acabar, una pregunta més personal: quina
és la teva visió de la teva professió, de les con-
dicions de treball i de vida dels artistes d'òpe-
ra?
Me n'adono que tot i formar part dels "millenials", la
societat i el mercat laboral ens volen fer anar massa de
pressa, i l'art no va a la mateixa velocitat que la cultura
actual del click. Aprendre el mecanisme i la tècnica d'un
instrument és un procés lent que requereix esforç i
constància i en el cas de la veu, no tenim recanvi. Un can-
tant porta sempre el seu instrument al damunt i això mol-
tes vegades et fa viure situacions de tensió i molt d'estrés
que si no aprens a gestionar, no et deixen viure amb tran-
quil·litat. Jo no m'imagino fent una altra cosa. És una pro-
fessió molt bonica i gratificant amb la qual he pogut viatjar
molt i he après altres llengües i conegut altres cultures, i
aquestes experiències m'han enriquit molt tant a nivell
artístic com personal.

Anna Brull
LA MEZZOSOPRANO DE LES TERRES DE L'EBRE

JO NO M'IMAGINO FENT UNA ALTRA COSA

“Aprendre el mecanisme i la
tècnica d'un instrument és un procés
lent que requereix esforç i constància

i en el cas de la veu, no tenim
recanvi”

“Un cantant porta sempre el seu
instrument al damunt, i això et fa
viure situacions de tensió i molt

d'estrés”

Foto: WERNER KMETITSCH
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17 anys ja porta la Rapitenca en la plena cúspide des que
va abandonar la 2a catalana, en tres categories:
Preferent, 1a catalana i 7 campanyes a la Tercera divisió
en dues èpoques. Un dels principals responsables d’a-
quest salt de qualitat de la Rapitenca va ser Fernando
Garcia, director esportiu, home crucial en aquest club.
Don Ramon Muñoz volia seguir com a president però es
va presentar Hernan i el van apartar. I ara és Fernando
qui se’n va. ¿Potser perquè arriba Zaera? Fa unes setma-
nes vaig dir la meva opinió: "que hi hagi pau i armo-
mia". Totes les parts diuen que no passa res, que
Fernando marxa per descansar. La meva pregunta és: si
Zaera no hagués hagués arribat, Fernando hagués
seguit? Potser si. Un soci que coneix molt el club em diu:
"Fernando és indispensable per al club. Si no torna, en
dos anys acabarem com el Tortosa". Segons el president,
Hernan, Fernando seguirà vinculat al club d’alguna
manera. 
Jo penso que a la Rapitenca s’ha iniciat una partida d’es-
cacs interessant. Zaera de Reina; Hernan com a rei a la
presidència; molts peons a la directiva, cadascun jugant
les seves cartes; Fernando com a cavall, va sortir i pot
entrar en qualsevol moment; i Teixidó i Don Ramon com
unes torres esperant esdeveniments. 
Guillermo Camarero, com un alfil movent peces perquè
el primer equip vagi en un bon rumb i no hi hagi mal
oratge. La partida no ha acabat, només falta saber qui
mourà la ultima peça i qui guanyarà la partida. Això serà
cap el 2020.

L’opinió de Joaquin Celma. 
La partida d’escacs 
de la Rapitenca

Després de l’assemblea de socis del Tortosa es refermen
les bones sensacions que, baix el meu punt de vista, pot
tenir el club pel que fa a la gestió econòmica per la tem-
porada vinent. La intersecció primer equip i futbol base,
tenir només una gestió, pot generar una fortalesa per al
club en general. Així ha passat en altres que han fet el
mateix. Potser hi haurà gent que no veu amb bons ulls
que el futbol base controli tota l’entitat, però, per a mi, i
vaig dir-ho al seu dia, pot suposar un punt d’inflexió per
l’estabilitat econòmica. Es pot sanejar. A més, si el futbol
base ara pot generar molts més ingressos per al club en
general i els darrers anys no els havia donat, reflecteix
que pot tenir molta solvència i aquesta es pot aprofitar
pel bé de tota l’entitat. Crec que el Tortosa, pel que fa al
primer equip, no ha de portar presa i d’entrada no ha de
buscar pujar de categoria. L’equip tampoc està confec-
cionat per a poder lluitar per aquest objectiu. Amb una
consolidació esportiva  a la categoria i amb els fona-
ments i sanejament econòmics que poden existir
(reduint deutes), la gestió ha de ser exitosa. Quedarà un
aspecte per a millorar: una junta del futbol base ha de
voler al primer equip més jugadors formats als planters.
I no haver-ne d’anar a buscar a Tarragona. En el futur no
valdran excuses de si el primer equip bloqueja el pas.
S’han de buscar més resultats, que fins ara no s’han pro-
duït del tot. Si no, aquí pot estar el déficit d’una junta de
futbol base. Per últim, aclarir que Xavi Cid no va retardar
la planificació de la propera temporada. El divendres 25
de maig ja es coneixia el nou president. Al dia següent ja
s’hagués hagut de valorar qui havia de ser el nou entre-
nador. Si van passar els dies i no va fer-se, i Xavi Cid no
va voler esperar més en no rebre cap trucada oficial,
penso que no és culpa del tècnic, si realment interessava.
És una indecisió que ha de servir per una altra ocasió, per
mobilitzar-se amb més celeritat, tot i acabar d’arribar al
club i haver de completar la junta. ¿Què es pensaven
que hi haurien eleccions? Bé, una vegada no van haver-
ne calia decidir les qüestions urgents més ràpidament.
Després, les altres. I així s’ha fet, però amb un retard ini-
cial. I aquest no va ser de Xavi Cid. Igual hi havien altres
plans, que després no van fructificar. És una possibilitat.
Però llavors parlaríem d’un altre tema. 

Michel 

CD Tortosa: nova direcció

La darrera hora del CD Alcanar, quan ja semblava tot
perdut i el compte enrera ha començat, deixa un marge
per l’esperança d’evitar la desaparició. Segons ha pogut
saber Més Ebre, un grup de socis tenia intencions ahir la
nit, al ple municipal, de plantejar una proposta per crear
una gestora i tirar el club avant si l’Ajuntament “s’implica
una mica més” amb la subvenció i, d’aquesta forma,
“podem tenir més suport”. “Si això passa, la gestora
agafaria el primer equip i el juvenil” i el seu objectiu és
“buscar consens entre totes les parts implicades i que
pugui existir estabilitat”. El conflicte del CD Alcanar, amb
rerafons polític, s’ha enrarit en les darreres setmanes,
amb els ànims més tensionats per algun sector de la mas-
sa social que creu que l’Ajuntament n’és el responsable
de la situació i que ‘ajuda més’ a altres activitats esporti-
ves que no pas el club de futbol, amb tot el que significa.
Una afirmació que es des de l’Ajuntament ja va aclarir
que “no ha estat ni és d’aquesta forma”. La proposta,
que podria crear una gestora, “en principi no vol dir que
salvarà la situació amb total seguretat. Entenem que l’A-

juntament haurà d’estudiar la seua resposta i esperem
que ens pugui contestar en uns dies, els que queden per
decidir. I llavors, segons la resposta, es crearà la gestora
i aquesta assumirà la direcció del club ”.  Sembla ser que
el termini per confirmar la continuitat a la Federació és el
10 d’agost. 

En aquesta possible gestora hi ha exdirectius i socis i
aficionats que volen el bé del futbol i del poble, “sense
cap confrontació”. En el cas que la gestora tiri avant, “la
segona part serà buscar tècnic i fer equip. Serà complica-
da, però per arribar a la segona part, hem de passar la
primera. El que està clar és que si la gestora agafa el club,
a més d’unir i no dividir, tenim clar que s’iniciarà un pro-
jecte auster, en base les possibilitats del club i només
pensant en competir dignament, per crear uns fona-
ments per al futur, buscant consolidar amb un parell de
temporades un equip principalment amb gent de casa”.
La setmana vinent serà decisiva, per saber si la gestora ti-
ra avant i també perquè durant la mateixa s’esgota el
termini per poder jugar a Tercera catalana. 

Darrera opció?
CD ALCANAR

Un grup de socis planteja crear una gestora que podria desencallar el conflicte

L’Ascó va eliminar el Prat en la ronda de la Copa Catalana. El partit, disputat al Prat, va acabar amb empat a un
gol i en els penals, amb el porter Eudal com a protagonista, l’Ascó va imposar-se. Eudal va aturar-ne dos i, a més,
va marcar-ne un. Cal destacar que l’Ascó va empatar a darrera hora amb gol d’Artur. El tècnic, Leo, va apostar per
juvenils avançada la represa i va trobar bones respostes. És el cas d’Albert Roca i Roda, a més cal destacar al jove
Toldrà que ha passat al primer equip. L’Ascó rebrà demà el Lleida (19.30 h), al camp annexe de gespa artificial. 

L’Ascó passa l’eliminatòria amb Eudal com a protagonista als penals

El CD Tortosa va fer l’assemblea
de socis en la que va presentar la
nova junta directiva, presidida per
Marià Curto. Es va conèixer el que
ja es sabia, que la junta està inte-
grament formada per directius del
futbol base, amb la incorporació
de Mamen González com a vice-
presidenta 1a mentre que Jordi
Margalef serà el vicepresident 2n. 

Ramon Roig, secretari amb altres
directives i col.laborador amb l’an-
terior, torna a la junta en el nou
projecte. Un fet que Marià Curto
va agrair públicament.

A grans trets, i a manca de confirmar el responsable es-
portiu de la directiva, el missatge que va voler destacar el
president és que primer equip i futbol base estan englo-
bats en una estructura única dins del club i que no hi ha
dues gestions. En aquesta línia, també es va informar que
una part de la quota dels pares de jugadors del futbol base
comportarà ingressos per al club en general perquè, sense
pujar-les, 160 euros es destinaran a ser socis de l’entitat.
També del bar, regentat pel futbol base fins ara, es com-
partiran més ingressos per a la única gestió que té el CD
Tortosa. Això vol dir que el futbol base seguirà el seu fun-
cionament i que el primer equip es veurà beneficiat en
aquesta gestió única, doncs podrà contemplar més ingres-
sos. En total, aproximadament, uns 40.000 euros poden
derivar-se de la gestió única per al club en general des de
contribucions de la base, molts més que els darrers anys
quan hi havia una doble gestió.  Una situació que pot su-
posar una bona injecció per sanejar l’entitat globalment.

Es detecta també, amb aquesta aportació feta ara i que no
ha estat la mateixa en les últimes temporades, que el fut-
bol base ha pogut tenir superàvits els darrers anys i que
ara la gestió general se’n pot beneficiar. El president va
deixar clar que s’ha de crear un cultiu d’unió i d’il.lusió en-
tre el club, el soci i l’aficionat perquè el Tortosa sigui un
exemple de valors i que els joves que estan al futbol base
puguin progressar amb l’objectiu d’anar passant catego-
ries fins arribar al primer equip. Es va confirmar també que
Nacho Pérez és el director esportiu del club, sent el coor-
dinador del futbol base. Pel que fa el primer equip, aques-
ta setmana han començat els entrenaments. Es comenta
que poden haver-hi dos jugadors a prova, que estan espe-
rant oferta del mercat nacional. Si es tanca i no en reben,
podrien fitxar. Qui si ha fitxat ha estat Alejandro (Vilase-
ca), germà del defensa Antonio Dominguez. 

Així mateix, dimarts es va fer la reunió informativa amb
el futbol base. 

El CD Tortosa presenta la nova directiva

DARRERA HORA: ALEJANDRO DOMÍNGUEZ (VILASECA), S’INCORPORA A L’EQUIP ROIGIBLANC
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El Club Bàsquet Cantaires Tortosa es segueix reforçant de cara al curs 2018-2019 i pràcticament té enllestida la confecció de la
plantilla que disposarà Jaume Bougarout a la Copa Catalunya. Es tracta del jove jugador Martí Viader, nascut l’any 1997 a Tar-
rragona. Destaca en la seva trajectòria esportiva que les dues darreres temporades ha jugat amb el CB Valls de Lliga EBA. Amb
aquest fitxatge ja són nou els fitxatges, més la única renovació de David King, els que s’han realitzat al nou equip que competirà
després del descens de l’any passat de Lliga EBA. També cal dir que aquesta setmana s’han confirmat les incorporacions al 1er
equip del CB Cantaires Tortosa de jugadors de la casa. Marc Vidaller passarà a formar part de la plantilla del 1er equip per dret
propi després de realitzar una passada temporada amb molt bones xifres a les ordres de Jaume Bouguarout al Sènior B.

L'altra incorporació serà Jordi Monteso Garcin, un dels jugadors amb més projecció de la cantera del club. Faltarà incorporar
un pívot, que deixarà la plantilla enllestida de cara a la pretemporada que s’iniciarà el proper dilluns 27 d’agost.

Martí Viader (Valls) nou reforç per al Club Bàsquet Cantaires Tortosa

INCORPORACIONS

El Kairat Almaty, de l’en-
trenador tortosí Carlos
Alós, va vèncer en el partit
d’anada de la fase prèvia de
l’Europa League, per 2-0
contra l’AZ Alkmaar holan-
dés. Ahir dijous, es disputa-
va la tornada. El tècnic
ebrenc segueix camí de fer
història. Cal destacar que
l’assistent de Carlos Alós és
el també ebrenc Àlex Ac-
censi, que va ser jugador de la Cava, Tortosa i Roquetenc,
entre altres.

L'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià (AEJPC)
presentarà avui divendres, a les 20 hores a la sala de jun-
tes de l'Ajuntament de l'Ampolla, el VIII Torneig de Futbol
Base Jordi Pitarque Ceprià. La fase prèvia tindrà lloc l'1 de
setembre i la fase final es disputarà el dia 8. En els dos ca-
sos, els partits tindran lloc a partir de les 9 hores a les in-
tal·lacions del Camp de Futbol de l'Ampolla.

Carlos Alós,
fent història
amb el Kairat

EUROPA LEAGUE

Emma Martín i Queralt aportarà joventut i força a la
plantilla de las Gloriosas, de Segona divisió. Des del
club basc s’ha incormat que “amb 16 anys, aquesta
catalana és considerada una de les promeses del futbol
espanyol i suma diverses internacionalitats. Emma és
de Roquetes però resideix a Tortosa. La jove arriba
procedent del Cambrils i juga en el mig camp, com a
pivot i interior. Va començar a jugar a futbol al Roque-
tenc, després va militar tres temporades a l'Escola Del-
ta, una al Tortosa-Ebre i la passada temporada al Cam-
brils. Amb la Selecció Catalana s'ha proclamat
campiona d'Espanya en les dues últimes temporadas. I
ha estat internacional amb la selecció espanyola sub
16 sent campiona del Torneig UEFA”. Un altre pas en-
davant per a Emma, que està més a prop de l’elit del
futbol estatal. 

Emma Martín, una aposta de
futuro per a l’Alavés Gloriosas

JUGADORA DE ROQUETES

Dani Panisello,
del Club de Rem
Tortosa, viatjarà
diumenge a Pra-
ga on la setmana
vinent partici-
parà en el cam-
pionat del Món
juvenil, després
de l’estada pre-
paratòria a Sevi-
lla, que li ha ser-
vit per formar
part de la selec-
ció espanyola de
la categoria. Una
bona notícia per
un jove tortosí
amb molta pro-
jecció. D’altra banda, 3 remers ebrencs van competir, el
cap de setmana passat, amb la selecció espanyola sub-23
al Mundial de rem a la població polonesa de Poznan.
Victòria Cid i Núria Puig del Nàutic Amposta i Ismael Rifi
del Club de Rem Tortosa. Cid i Puig van competir en el dos
sense timoner, Rifi en el quatres scull pesat sent cinquè en
la final B. 

Dani Panisello 
participarà al 

campionat del món 
juvenil

VIII Torneig de Futbol Base 
Jordi Pitarque Ceprià

REM. A PRAGA PRESENTACIÓ AVUI DIVENDRES (20 H)

1r Memorial Juan Tomàs
Ballano, dia 11, a Jesús

L’any passat es va fer un multitudinari homenatge. El
proper dia 11, a la Santa Creu de Jesús, tindrà lloc el
primer memorial. El Catalònia s’enfromntarà al Tortosa
i al Vinaròs, dos dels equips amb els que també va jugar
Tomàs Ballano. A les 18 hores, Tortosa-Vinaròs. A les
19, Catalònia-Tortosa i a les 20, Vinaròs-Catalònia. 

Gerard Zaragoza, tècnic
de Sant Jaume, ha fitxat
amb el Bengaluru FC de la
Súper Lliga Índia, d’assistent
de Carles Cuadrat.

Gerard ha estat els darrers
anys al cos tècnic de Lau-
drup. L’entrenador danès ha
decidit descansar i Gerard
continua, ara amb aquest
nou projecte. Cuadrat feia
tàndem amb Albert Roca,
que també s’ha pres un any sabàtic. I va apostar pel tècnic
ebrenc. Gerard ha fitxat per una temporada. L’equip indi
està a València, aquests dies, fent la pretemporada, prepa-
rant l’AFC Cup (com una Europa League d’Àsia).

Gerard Zaragoza, al 
Bengaluru d’India

TÈCNIC DE SANT JAUME D’ENVEJA



DIVENDRES 3 D’AGOST DE 2018 19ESPORTS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

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: Intentar no tras-
lladar a casa, a la familia,
núvia o amics els estats
d'ànim negatius que pot
comportar.
P: El teu lema de la vida?
R: El que fan els altres tan
si val, la feina ben feta ni te
fronteres ni te rival!
P: Compta’m una anècdota
o dues de la teva experièn-
cia esportiva?
R: Ne viscut moltes, però
més que una anècdota,
destacaria una experiència
negativa en el meu últim
any al Jesús i Maria a 1a
Catalana. A la primera volta
era un  jugador imprescindi-
ble, jugant tots els partits
de titular i en alguns fins i
tot de capitá. Però després
va haver canvi d'entrenador
i vaig passar a ser el juga-
dor que menys jugava i a
sentir-me discriminat i com
a apartat de l'equip.. no
entenia com podia trobar-
me en  aquesta situació,
vaig estar fins i tot a punt
de deixar-ho temporalment.
És una de les experiències
més negatives que he vis-
cut i que mai oblidaré!
P: Un vici?

R: Vici el que es diu vici
crec que no en tinc cap..
potser un seria jugar al
guinyot al cafe amb els
amics. 
P: Resumeix la teva tra-
jectòria futbolista?
R: Em considero un privile-
giat. Des dels 5 anys fins
als 17 vaig estar al futbol
base del Camarles, pujant
totes les categories des
d’aleví fins a Juvenil, de
Segona Divisió a Primera.
Després, l'Amposta em va
donar l'oportunitat de
poder jugar a la categoria
Preferent. Allí vaig estar 3
anys i mig, 2 de juvenil i 1
any i mig al primer equip,
fins als 20 anys. A
Amposta vaig  tenir la sort
de poder jugar a Tercera
Divisio!. Llavors als 20 anys
vaig decidir marxar al
Jesús i Maria a meitat tem-
porada perquè les coses a
Amposta no anaven com
esperava. Al J. i Maria he
estat fins als 23 anys i he
pogut gaudir de 2 ascen-
sos a 1era Catalana!.
Finalment, l'any passat,
amb 24 anys, vaig haver de
marxar perquè el mister
que hi havia en aquell
moment no confiava amb
mi, i el Camarles em va

donar l'oportunitat de
poder tornar a casa, a l'e-
quip del meu poble on vaig
crèixer com a jugador des
de ben petit, i on ara ja
amb 25 anys només penso
en seguir molts anys més.
Estic molt agraït als 3
clubs amb els que he jugat.
Considero que sempre, en
general, se m'ha valorat
moltíssim! 
P: Els millors entrenadors?
R: Uf. He tingut la sort de
tenir molt bons professio-
nals com Jordi Fabregat i
Àngel Garcia, així com

també Xavi Cid que per la
categoria que estàvem s’ho
ha treballat moltíssim, mos-
trant molt de caràcter.
P: Què és el que no t'agra-
da dels entrenadors?
R: Que t'esforcis molt i que
no t’ho premien amb els
minuts que mereixes; em
ve a la memòria algun que
vaig tenir no fa molt de
temps...que ja tenia el seu
11 perfilat al cap. I ja
podies fer més que els
altres als entrenaments, o
amb els pocs minuts que
tenia, que no servia per a

res. Això et desanima i fa
baixar el teu rendiment. 
P: Quin és el millor record
d'un entrenador?
R: Àngel Garcia, per donar-
me l’oportunitat de debutar
a Tercera Divisió sent juve-
nil. I Jordi Fabregat per fer-
me formar part de la planti-
lla de Tercera Divisió l'any
següent.
P: El millor consell que t'ha
donat un entrenador?
R: No sabria dir-ne un, però
destacaria a Àlex Gonzalez
segon entrenador que vaig
tenir al Jesús i Maria que
sempre me’n donava per
poder tenir més facilitats.
P: La frase que mai obli-
daràs d’un entrenador?
R: Les paraules de Jordi
Fabregat en un partit a
Vilanova de Copa
Catalunya. Era el meu
debut com a jugador ama-
teur. Al moment de saltar al
camp em va dir: ‘no vulguis
fer res que no saps, juga
tranquil.. m'has demostrat
que pots fer-ho!!’. 
Estava molt nerviós però la
motivació va ser tanta que
vaig tenir la sort de poder
marcar el 0-2 que ens clas-
sificava.
P: Defineix què significa
futbol?

R: Per mi molt... una frase
que m'agrada és: "Si el fut-
bol fuera una droga, habría
muerto de sobredosis".
P: A quin jugador de prime-
ra divisió t'assembles?
R: Jugo en diferents posi-
cions i és dificil triar-ne un,
però recordo, quan estava
a l'Amposta, Cesc, un gran
amic que tenia, em deia
que a Busquets. Llavors
em van treure "Busi" i aixi
se’m va quedar (jeje).
També Raul Teixidó, al
Jesús i Maria, em deia
"Fideo", per ser prim i alt.
P: El partit que mai obli-
daràs?
R: Quan era aleví amb el
Camarles vam guanyar 0-
21 a l'Aldeana i vaig fer 10
gols! També els 2 partits
que amb la UD Jesús i
Maria aconseguiem l'as-
cens ja que als 2 vaig tenir
la sort de marcar!
P: Els millors jugadors que
has jugat i perquè?
R: És molt difícil destacar
algun jugador en concret
perquè crec que he tingut
la sort de jugar amb molts
bons jugadors...com
Ramon Folch (ara a
l'Oviedo) i Gustavo... així
com també Taranilla, R.
Teixidó i Cristian Bertomeu!

AVUI: VÍCTOR PUJOL, JUGADOR DEL CF CAMARLES
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«La feina ben feta no té fronteres ni rival»

Pregunta: El millor consell
que t'han donat sobre el
futbol.
Resposta: El millor con-
sell sempre me l'han donat
a casa i és que sempre he
de passar-ho bé jugant a
futbol.
P: El teu lema de la vida.
R: Lluita pel que vols fins
aconseguir-ho.
P: Els tres plaers de la
vida
R: Els "divendres de pizza"
amb la meva colla d'amics,
la familia i per suposat, la
meva parella.
P: Conta’m una anècdota.
R: Recordo que un dia
jugant amb la Rapitenca
contra el Vilanova, a casa,
vaig xocar amb un rival a la
banda i per desgràcia li va
xocar el cap a la tanca i
se'l va obrir. Ràpidament li
vaig demanar el canvi a
Delfin, que llavors era el
meu mister, per poder
acompanyar-lo al CAP a
que li possesin els punts
de sutura. Va ser un greu
ensurt i vaig estar al seu

costat fins que vam tornar
a l’estadi.
P: Resumeix la teva tra-
jectòria futbolistica.
R: Vaig començar amb els
babys del Sta. Bàrbara,
després vaig estar 3 anys
al CF Amposta, sent aleví
de 2n any vaig fitxar per la
UE Rapitenca i allí he jugat
fins amateur de 2n any. I a
meitat de la temporada
passada vaig tenir l'oportu-
nitat de tornar al CF
Amposta per seguir crei-
xent i on he estat força bé,
tot i la lesió que em va
impedir tenir continuitat a
la sgona volta. Ara he fitxat
amb l’Ulldecona, amb
ganes de fer una bona
temporada. Hi ha molta
il.lusió a l’equip i crec que
la farem.
P: Entrenadors que desta-
caries.
R: En quant a trajectòria
opino que el millor entrena-
dor que he tingut ha estat
Antoni Teixidó, però també
valoro tot el que va acon-
seguir Albert Bel en cate-

gories inferiors de la
Rapitenca amb un grup de
nois de la zona, o el que va
fer Delfín, quedant 4ts a
1a catalana amb gent del
terreny.
P: Quin és millor record
d'un entrenador?
R: Recordo que un dia
Teixidó em va dir "no te
sepa mal que siempre esté
machacándote porque eso
quiere decir que puedo

sacar más de ti. El dia que
vengas a entrenar y lleve
una semana sin hablar con-
tigo puedes coger las
botas e irte para tu casa".
P: La frase que mai obli-
daràs que et va dir un
entrenador.
R: L'important no és tenir
grans jugadors sinó tenir
el millor equip. Recordo
també que la millor etapa
de futbol que he viscut

sempre ha estat recolzada
per una frase: "junts som
més forts".
P: Si haguessis de definir
que significa futbol, què
diries?
R: Per a mi el futbol és una
passió, un lloc on desco-
necto de l'estrès del dia a
dia. El futbol sempre
sorprèn, en un resultat, en
un partit, quan la pilota no
vol entrar...és imprevisible.
P: Els millors jugadors
amb els que has jugat?
R: Un d'ells és Raul
Jiménez ja que per a mi
sempre ha sigut un ídol i
em va ajudar molt en els
meus inicis quan era juve-
nil i vaig passar al 1r equip
de la Rapitenca. També
Xavi Marquès i no sols per-
què té un guant a l'esque-
rra sino per la forma única
que té d'entendre el futbol
i llegir els partits. I, per
últim, Alexis Jiménez és el
jugador més desequilibrant
que han vist els meus ulls.
P: A quin jugador de prime-
ra divisió t'assembles.

R: Opino que no m’semblo
a ningú però si m'he de
mullar diria que, salvant
les distàncies, a Benzema,
pel fet de que considero
que no sòc un davanter
egoista de cara a porta,
sempre m'ha agradat
assistir els meus com-
panys.
P: El partit que mai obli-
daràs.
R: Aquesta és molt fàcil. El
dia que vam guanyar al FC
Barcelona 2-1 a la Devesa
en categoria cadet. A més,
jo sòc del Madrid i això
sempre és una mica més
morbòs (jeje).
P: Què és el més humà
que has vist en un camp?
R: He vist moltes coses,
però una vegada em va cri-
dar molt l'atenció, en un
partit de benjamins, un
dels equips va marcar gol
amb el porter contrari
lesionat. Acte seguit de
traure del mig el mateix
equip es va deixar fer un
gol perquè no havia estat
just.

AVUI: IVAN PAEZ, JUGADOR DEL POBLE NOU DEL CF ULLDECONA
113 «El futbol sempre sorprèn»

By: Joaquin Celma
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ELS 100 MILLORS CLUBS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA PER LA SEUA HISTÒRIA

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 300 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

PROXIMA SETMANA: 

ELS 100 MILLORS EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE
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1
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8
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1

3
1

1
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1
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24
40
7
34
21
21
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17
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12
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42
22
17
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22
11
18
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15
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14
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12
11
6
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11
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11
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10
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12
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41
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8
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5
15
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Gimnàstic
Reus
Tortosa
Amposta
La Cava
Rapitenca
Alcanar
Reddis
Valls

Torreforta
Cambrils

Pobla Mafumet
Ulldecona
Jesús i Maria
Roda de Barà
Camarles
La Sénia
Vilaseca
Vendrell
Morell
Ametlla
Olímpic
Flix

Roquetenc
Gandesa
Ascó
R-Bitem
Ampolla
Calafell

J.Catalònia
S.P. i SP
Canonja

Torredembarra
Sant Jaume  
Bonavista
J.Bisbalenca
Aldeana
Montblanch
Perelló
Salou
Llorenç

Santa Bàrbara
Cambrils Unió
Camp Clar
El Catllar
Hospitalet
Segur

Móra Nova
Ginestar
Altafulla
E. Canonja
Falset
Riudoms
Batea
Nàstic B

Selva  Camp
Pinell

La Floresta
Bellvei
Alcover
La Riera
Tancat

Benissanet
Constanti
Corbera
Valls  At
Horta

S Salvador
Deltebre
Montroig

Masdenverge
Banyeres
Icomar
Alhambra
Benifallet
Villalba 
Bot
Arboc

Borges Camp
Cunit

Rasquera
S. Jaume D.
Reus B
Campredó
Godall

Mas Pellicer
Perafort

Pla  S Maria
S.Cruz

Vilarodona
Tivenys
La Galera
Almoster

Santa Coloma 
Vallmoll

E Pastoreta
Espluga 

La Nou Gaia
Duesaguies
Marçà

Fundació Rànquing 1 D 2 D 2 B 3 D 1a Cat 3a Cat2a 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

1

1
1
4

4
6
6
2
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4
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3
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8
6
4
3
3
15
3
17
6
19
1
7
11
3
9
3
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16
12
13
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13
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15
20
24
24
25
11
25
26
17
4
32
20
28
3
15
18
9
24
16
25
16
5
23
24
32
28
12
23
27
9
5
32
11
6
19
19
11
30
25
17
24
16
28
7
24
15
24
25

4a Cat



DIVENDRES 3
D’AGOST
DE 2018

diarimés
ebreGASTRONOMIA

21www.mesebre.cat

INGREDIENTS:

• 200 g de bacallà dessalat
300 g d’arròs
Ceba
2 pastanagues
½ pebrot verd
2 tomàquets madurs petits
2 grans d’all
brou vegetal
sal 
pebre negre

PREPARACIÓ:

Renteu el bacallà i escorreu-lo. Fregiu-lo
lleugerament (molt poc, perquè no quedi
sec) i reserveu-lo. Sofregiu les verdures ta-
llades a bastonets i amb una mica de sal: les
pastanagues, la ceba, el pebrot i l’all, amb
una mica d’oli (aneu amb compte amb la
quantitat de sal que poseu a les verdures,
perquè el bacallà és salat i el brou també).
Quan agafi color, afegiu-hi els tomàquets,
pelats i tallats a trossets, i sofregiu-ho tot.

Afegiu-hi l’arròs i barregeu-lo bé amb les
verdures. Immediatament, poseu-hi el brou
vegetal fins que cobreixi l’arròs. Deixeu-ho
coure entre 15 i 20 min. Els primers 10 min,
la cocció ha de ser a foc fort, i després a foc
suau. Un parell de minuts abans que s’acabi
la cocció, poseu el bacallà a la cassola i per
sobre tireu-hi un polsim de pebre negre
mòlt.

Bon profit!

VALORACIÓ
Aquesta recepta és
un plat únic molt
complet; tenim
hidrats de carboni
d'absorció lenta,
proteïna d'alt valor
biològic i fibra.
Només li fa falta
una bona amanida
verda, per reforçar
la ració de fibra.
El bacallà en salaó és un producte molt
arrelat al nostre país. Tal com es diu a la
preparació de la recepta cal que tinguem
en compte el procés de dessalar el peix i la
quantitat de sal que hi afegim perquè no
quedi salat. El bacallà conté una alta pro-
porció de proteïnes d'alt valor biològic i
menys del 3% de greix. També ric en oli-
goelements, cal destacar el fòsfor i la vita-
mina A. Com ja és conegut, està contrain-
dicat en dietes hiposòdiques i en persones
que retinguin líquids.

ARRÒS AMB BACALLÀ I VERDURES
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Triareu molt bé què
és el que més falta
us fa i amb qui voleu
estar en cada
moment. Teniu tot el dret a decidir quines són les
vostres prioritats i què heu de fer amb el que no us
interessa. Tindreu bones ajudes al voltant i no us
farà falta fer gaire esforç per prendre decisions. 

Sereu més contun-
dents i directes que
mai, les vostres
paraules fins i tot
poden retrunyir al pas que les digueu. Per una
banda això és bo perquè us donarà seguretat però
per l'altra banda serà massa dur per les persones
del vostre entorn, sobretot per la parella. No us ani-
ria malament deixar-vos un espai per reflexionar.

Taure
20/4 al 19/5

Us heu de dedicar a
fer coses que us
agradin per distreure
el cap d’històries que
no convenen. Si estàs actiu no li dones voltes a res i
tot és més fàcil. Teniu la mala pensada d’analitzar
massa el que teniu a casa i serieu capaços de fer
algun pas en fals, cosa que no convé. El que us aniria
de perles és dedicar temps a cultivar el vostre cos. 

Els temes de feina
es poden assentar
bé aquests dies, us
sentireu més segurs
i amb ganes de tirar endavant. Fins i tot hi ha ganes
de fer canvis per avançar i que no us estranyi que
hi hagi ganes d’estudiar i de voler aprendre coses
noves relacionades en temes de feina. Des de
casa us donaran molt de suport, accepteu-lo.

Bessons
20/5 al 21/6

No us deixaran
expressar tal com
voldríeu i us posa-
reu dels nervis. No
cal que us hi poseu, feu com si res i espereu el
moment adequat per seguir expressant el que sen-
tiu, us cal paciència. Si teniu algun viatge pendent
estaria molt bé fer-lo aquests dies, ja que ho teniu
bé per moure-us d’un lloc a l'altre.

La vostra intuïció us
farà adonar de que
les persones que us
envolten senzillament
només volen el millor per vosaltres, encara que no ho
veieu. De vegades cal mirar més el detall i no tant a
l'engròs. Hauríeu de buscar quin tema us crida i llegir
sobre allò perquè el vostre cap necessita més informa-
ció i de moment no la troba, lo dit a llegir i a renovar-se.

Cranc
22/6 al 21/7

La presència d’e-
nergies al vostre
voltant serà força
normal i sentireu
com que algú us acompanya a tot arreu, això és
bo, ja que és una bona influència per vosaltres.
Quan passen coses d'aquestes el millor és ser
agraït i acceptar el bon rotllo que això desprèn. 

Viatjar per vosaltres
serà la millor manera
d’anar bé, us fa falta
un canvi d'aires i sen-
tir-vos lliures. A part de que el contacte amb perso-
nes que no coneixeu us donarà moltes ganes de
comunicar-vos i d’obrir-vos més als demés. No us
deixeu atabalar per coses de feina i pareu de pensar,
el millor és actuar. 

Lleó
22/7 al 22/8

Poden haver-hi
moments conflic-
tius en relació
amb la mare,
mireu de portar-ho bé i no fer que les coses es
compliquin més del compte. També és bo que
sapigueu que alguna persona gran del vostre vol-
tant us farà un regal, que al igual no és res mate-
rial però que us anirà molt bé. 

La vostra part
guerrera us
donarà força per
afrontar-ho tot
d’una manera molt directa i radical. És impor-
tant no arribar a l'extrem de no saber frenar les
coses i posar-vos massa a la defensiva. No hi
ha manera de parar de moure-us i cal que ho
feu.

Aquari
20/1 al 18/2

Verge
23/8 al 21/9

Hi hauran moltes
coses que us faran
patir d’una manera
que no toca perquè
bàsicament és un patiment ben absurd, no hi ha un
motiu real per portar-ho tan malament. De vegades
les coses ens les fem més grans del compte i no
cal. Per tant a mirar-ho tot positivament i a buscar
sortides als maldecaps sense sentit. 

Els diners poden
ser una bona ajuda
en el vostre cas, ja
que per sort sem-
bla que volen venir cap a casa vostra. Això no vol dir
que us pugueu gastar tot el que tingueu ni que
pugueu relaxar-vos. Heu de ser conscients de que
n'arriben però també marxen molt ràpid. Us podeu
enfocar en el tema de forjar algun projecte de feina.

Peixos
19/2 al 20/3

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

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258
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L'entrevista permet conèixer l'alcal-
de/alcaldessa, de cara a les pròximes
eleccions municipals del maig 2019,
com a persona explicant la seva tra-
jectòria, motivacions, visió de territo-
ri, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Alfons Montserrat
(Alcanar 1960) alcalde d'Alcanar i
president de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra. Alfons Montserrat ha for-
mat part de l'Ajuntament d'Alcanar
des del 1999 i ha estat president del
Consell Comarcal del Montsià i presi-
dent de la Mancomunitat de la Taula
del Sénia.

Ha estat regidor de l'Ajuntament
d'Alcanar dintre el grup munici-
pal d'ERC des del 1999, presi-
dent del Consell Comarcal del
Montsià (2005-2008) i és Alcalde
d'Alcanar des del 2006. Al llarg
d'aquests anys, i dintre del món
de la política, què destacaria?
Treballar en una administració pública
local significa treballar per a les perso-
nes. En aquests anys hem fet un esforç
important per apropar l'administració
a la ciutadania amb l'objectiu que
aquesta tinga veu i vot en el disseny i
execució de les diferents accions de
govern. Paral·lelament, hem desplegat
polítiques socials que garantisquen la
justícia social i el benestar de les per-
sones.

Uns anys complicats, ja que el
municipi d'Alcanar ha estat
notícia en casos com l'atemp-
tat de Barcelona, Castor,
Turov... Avui quin seria el
balanç del seu mandat?
Certament, han estat uns anys compli-
cats, tant per la qüestió de la crisi
econòmica, com perquè hem hagut
d'indemnitzar a la promotora Turov
pels apartaments de la seua propietat
construïts il·legalment a Alcanar
Platja, una situació heretada que va
ser gestiona per governs anteriors.
Tanmateix, hem fet front a dos crisis
importants: les explosions d'Alcanar-
Platja i el projecte fallit del magatzem
Castor. Tot i això, pensem que la ges-
tió ha estat l'encertada, ja que hem
actuat en tot moment amb fermesa
però amb honradesa i honestedat,
buscant el bé comú.
Aquests anys, però, també hem estat
treballant molt per acomplir el pla de
govern que vam marcar al principi del
mandat i que actualment es troba a
prop d'un 70% d'assoliment. Tot i
això, encara tenim coses per fer que
esperem materialitzar en el pròxim
any. De fet, el pla de govern és públic,
esperem que siga la ciutadania qui

puga avaluar la nostra feina.
En la gestió interna vull destacar que
hem aconseguit assolir un nivell d'en-
deutament molt baix, tot i haver dut a
terme una activitat inversora potent.
De fet, en l'últim exercici, i fruit de
l'estalvi generat els anys anteriors,
s'ha aconseguit amortitzar anticipada-
ment una part molt important del
deute, amb una reducció de més d'un
76% fins a assolir un mínim del
6,32%.
D'altra banda, a Alcanar estem en un
moment engrescador, ja que estem
construint la transició de poble gran a
ciutat petita. Això implica que, a més
de les actuacions rutinàries, hem fet
una aposta decidida per a dotar al
municipi de tots els equipaments
necessaris. En aquests anys que he
estat alcalde, hem posat en marxa
l’ampliació de la biblioteca d'Alcanar,
la biblioteca de Les Cases, l'Hotel
d'Entitats, el Casal Jove, el Centre de
Rehabilitació, un polígon de serveis
esportius de primer nivell, la piscina
coberta, el Centre d’Interpretació del
Món Iber, etc.  De fet, recentment
hem inaugurat el nou mercat munici-
pal i aquest mes d'agost obrirà les por-
tes l'Alberg municipal dels Josepets,
que comptarà amb 76 places per al
públic familiar i juvenil. Ens queda
només un gran equipament pendent
que és l'auditori i que ben aviat se sot-

metrà a una reforma integral.
Tampoc vull deixar de citar la tasca de
promoció que hem fet dels nostres
recursos de sol i de la gastronomia,
basada en la qualitat i l'exquisidesa de
la matèria primera: el peix, el marisc,
etc.  També hem dissenyat una
estratègia per a promocionar els nos-
tres actius històrics com el jaciment
iber de la Moleta, el Sant Jaume-Mas
d'en Serrà, la Casa O'Connor, etc, a
través de Tyrika, el Festival Iber, i de
tota una programació d'activitats
complementària.

No es torna a presentar com
alcaldable. Per què?
Tenim un gran equip, gent molt pre-
parada, i ara és el moment adequat
per a fer el relleu generacional.
Personalment estic satisfet d'aquests
anys que he estat al capdavant del
consistori, és molt gratificant ser alcal-
de del teu poble perquè tots els pro-
jectes municipals tenen un període de
maduració relativament curt i pots
veure la seua consecució i fer-ne un
seguiment posterior; però també és
necessari que les generacions més
joves facen un pas endavant per dir la
seua i treballar pel municipi i pel país.

El relleu. Parlem de Joan Roig
A. Joan Roig representa el relleu tran-
quil i, a la vegada, un lideratge jove,

capaç d'injectar il·lusió i regeneració a
la política local perquè ell és honest,
proper i li agrada treballar en equip.
Conscient del pes i la responsabilitat
que comporta encapçalar la llista elec-
toral dels pròxims comicis municipals,
la seua proposta trencarà frontismes
amb l'objectiu de seguir treballant de
la mà de la ciutadania per la justícia i
igualtat de tots i totes.  

Seguirà com a president de la
Federació de l'Ebre d'Esquerra?
La meua voluntat és seguir contribuint
activament en la construcció d'un dià-
leg nacional que treballe per aconse-
guir el reconeixement territorial que
necessitem i per a donar als pobles i
comarques de les Terres de l'Ebre les
mateixes oportunitats i recursos que a
la resta del país. I per, suposat, seguir
defensant el nostre compromís de fer
un país socialment més just i d'assolir
la independència i la llibertat de
Catalunya.

Els valors de fer política muni-
cipal: Quin paper ha de jugar
l'alcalde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?
A Qualsevol persona que vol treballar
pel seu poble des del vessant polític ha
de tenir una vocació de servei públic i
uns mínims criteris ordenadors de l'ac-
tivitat del municipi basats en l'ètica i
l'honestedat. Evidentment, també es
necessita molta il·lusió, paciència i
capacitat d'escolta. Crec que això
hauria de ser immutable.

Què opina de la situació políti-
ca actual?
Com deia Martí i Pol, penso que tot
està per fer i tot és possible. Tinc la
percepció que hi ha somnis que es
poden arribar a complir, però no
podem oblidar que al nostre país
tenim presos i exiliats polítics.
Nosaltres seguirem fent camí tot i que,
malgrat que amb el canvi de govern la
situació ha millorat una mica, les notí-
cies que ens arriben de Madrid no ens
permeten ser molt optimistes.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Un missatge, sobretot, de confiança.
Hem passat moments delicats però
hem treballat per a buscar la solució.
Els canareus i canareves són el princi-
pal potencial del poble i en qüestions
com l'agricultura o la gastronomia han
estat capaços de transformar-lo.
Tenim també molts joves que desta-
quen, aquí i arreu, en diferents àmbits
i que així siga, per molts més anys,
perquè ells són el nostre futur.

Alfons Montserrat
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