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Caldrà fer els deures

Sempre és un goig quan ens creuem amb lectors i lectores i ens comenten articles, notícies i opinions del nostre setmanari. Tant de bo tinguéssim temps per prendre
un cafè i petar la xarrada! La majoria de vatros esteu al corrent de tot el que succeeix al nostre territori gràcies al nostre tandem, i fins i tot ens assabenteu de petites
informacions, de vegades una mica personals, d'algun que altre personatge públic... Els arguments, comentaris, crítiques, ens demostren cada cop més la benvinguda
proximitat que tenim uns i altres i ens fa feliços aquesta mena de veïnatge. Un tema que ha estat recurrent al llarg d'aquests últims mesos, ha estat el portal de la
transparència que ajuntaments, consells comarcals, diputacions... ofereixen al seu web. Com bé ens comenten és un dret d'accés a la informació pública que elabora
l'Administració per informar de la seua activitat o l'exercici de les seues funcions, i a la que tenim dret tots els ciutadans i ciutadanes. Bé, els més curiosos o curosos
han "intentat" entrar al Portal de la transparència del seu respectiu Ajuntament o Consell comarcal i s'han topat en què: Cal identificar-se i aconseguir una clau per
sol·licitar informació, o escassegen els arxius descarregables... També falla la comunicació bidireccional perquè no hi figura un telèfon, una adreça de correu electrònic
o un formulari que permeti posar-se en contacte amb els responsables del portal per consultar dubtes o referir errors. De fet només 4 dels ajuntaments de les Terres
de l'Ebre han aconseguit reconeixement per la seua transparència: BAIX EBRE: L'Aldea, Tortosa i Camarles. MONTSIÀ: Alcanar, Amposta... La resta potser hauran de
fer els seus deures aquest estiu...Bones vacances i en retrobem el 31 d'agost!
AUTOR DE LA PORTADA I CONTRA DEL MÉS EBRE D’AVUI

GRÀCIES IGNASI BLANCH

Sempre és un plaer parlar amb l'Ignasi i saber que està vivint uns dels
moments més dolços de la seua carrera, i ens enorgulleix el fet que estigui
triomfant, amb diferents projectes, a nivell
internacional. S'ho mereix i molt!
L'Ignasi sempre està al costat de la seua
gent i de les seues arrels, i per al Més Ebre
és un luxe comptar amb les seues il·lustracions plenes de colors, alegria i amb
aquesta picada d'ull, discreta, cautelosa
però a la part picadora, punyent i vigorosa
que sap transmetre, a través de les seues
il·lustracions, l'anhel del moment. Avui el
Més Ebre ondeja una portada i contraportada fresca, viva, joiosa i festiva, per
aquesta última edició, abans de vacances.
Gràcies Ignasi! Tornem el 31 d'agost.
Bones Vacances!

18 I 19 D’AGOST

Ebre Folk Roquetes 2018
El cap de setmana del 18 i 19 d’agost a l’Hort de Cruells es celebrarà l’Ebre
Folk Roquetes 2018, on la música de rondalla, els versadors, el ball de bureo
i la cultura popular seran els protagonistes. El dissabte 18 d’agost de 10 h a
11 h a l’Escola de Música Tradicional Lo Canalero, situada a l’antic ajuntament, es portarà a terme un taller de dansa per aprendre el Ball de Bot
Mallorquí i el Ball de Bureo. A les 17 h a l’Hort de Cruells es farà la presentació del número 39 de la revista de cultura popular Caramella a càrrec de
Josep Vicent Frechina, crític musical i literari, musicòleg, estudiós de la música i la cultura popular. També a l’Hort de Cruells, a les 22 h es realitzarà un
Bureo, un aplec de sonadors amb la participació de la Rondalla dels Ports i
la Cuadrilla “Estamos de Huerta” de Múrcia. El diumenge 19 a les 22 h a
l’Hort de Cruells es celebrarà una Vetlada de Versadors, amb la participació
de Juanito Aragonés, Antònia Nicolau “Pipiu” (Mallorca). Sofia de la Ribera
i Àlex lo Cantador, Imma de Sopa, Dolors de Carasol i Lluís de Corretjoles,
Sílvia Ampolla i la Fardatxa. Totes les activitats són gratuïtes.

AMB "UN RAP RENAIXENTISTA", A LA TABERNA D'ENRICO

Els Quicos defenen Valtònyc i la
llibertat d'expressió
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van tornar a fer ús de
la ironia i el seu estil personal en aquest cas per defensar la llibertat d'expressió i evocar el raper mallorquí Valtònyc. Va ser
durant les representacions de la seva tradicional Taberna
d'Enrico, un espectacle estrella de la Festa del Renaixement de
Tortosa. Els Quicos van incloure a la representació un "rap de
sonoritat medieval", acompanyat amb un darbukka i una viola
de roda, una cançó prohibida que li va valdre al personatge
atrevit de cantar-la la sentència d'escollir entre "un cep preventiu o l'exili a Flandes".
Era un dels moments dedicats a l'actualitat amb els que d'any
en any il·lustren el seu espectacle creat especialment per a la
Festa del Renaixement tortosina.
La Taberna d'Enrico es fa des de fa 22 edicions ininterrompudes
i amb gairebé 2.000 espectadors cada edició. En aquesta obra
una troupe de rodamons es troben a la vella taverna d'Enrico
Provinciale Fatsini (un descendent de Cristòfol Colom) per oferir
unes varietés a canvi de menjar i beure.
Anècdota i sorpresa
Enguany, el clàssic del Renaixement s'apunta l'anècdota d'haver
estat l'escenari escollit per un espectador per demanar-li casament a la seua parella davant la sorpresa i l'aplaudiment de tot
el públic.
PROGAT TORTOSA ORGANITZA UN FESTIVAL SOLIDARI
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necessitem JA la gratuïtat de l'AP-7»
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Un mort en un accident a
l’N-340, a Alcanar
I un altre ahir, a l’AP-7, a Freginals

El moviment veïnal lamenta el nou accident mortal a l’N-340, d’aquesta setmana

El moviment veïnal 'Prou,
AP-7 Gratuïta Ja!' fa gairebé 3 anys que lluita.
Una història que té un
inici. Però, de moment,
encara no té final mentre
aquesta setmana hi ha
hagut una nova víctima a
l’N-340. Llorenç Navarro,
portaveu del moviment ,
recorda que “el dia 16 de
setembre del 2015, la
Generalitat es va reunir a
Tortosa en tots els
Ajuntaments i Consells
Comarcals del territori
per dir-los que demanarien la construcció d’11
rotondes, amb 66 kms de
línia continua i reducció
de la velocitat a 80, convertint-la en una carretera urbana, és a dir, destrossant la nostra N-340 i
preparant el camí perquè
al finalitzar la concessió,
al gener del 2020, ens
implantarien un pagament per circular per
autopistes i autovies. Al
veure aquestes mesures
és quan a la setmana
següent, dia 24 de
setembre, comença la
nostra lluita per donar a
conèixer totes les mentides del món polític que
perjudiquen al nostre
territori, destapant molta
hipocresia”. Navarro afegeix que “el pròxim dia
24 de setembre farà 3
anys que el moviment va
iniciar els talls, assemblees informatives, campanyes de prevenció d'accidents, treball transversal
amb el país valencià...
desencadenant la creació
d'una plataforma per l'alliberament
de
les

Autopistes per tots els
territoris, un "No" a la
discriminació. Si altres no
paguen, nosaltres tampoc”.
S’han fet passos avant i
aquesta setmana s’ha
conegut que Foment
garanteix que, a partir de
l’octubre, l'autopista serà
gratuïta per als residents
ebrencs, a més del desviament obligatori de
camions, de l'N-340 a
l'AP-7. La insistència
comporta resultats i tots
els actius implicats en la
lluita volen sortir ara a la
fotografia. El moviment
veïnal, encara que no es
recordi del tot, té molt a
veure.
No
obstant,
creuen que queda molt
per a fer. Navarro afirma
que “nosaltres volem la
gratuïtat ara mateix, per
totes i tots, vehicles
pesants i turismes: Prou,
és necessari aturar el
desastre que volen fer a
la 340”. Malgrat les
mesures que es perfilen i
que poden posar-se en
marxa a la tardor, el portaveu del moviment veïnal és contundent: “que
no ens enganyen més, les
mitges veritats també són
mentides. El territori es
mereix dignitat i el moviment veïnal transversal
AP7 GRATUÏTA JA, vol
un territori unit; que no
ens manen ni de Madrid
ni de Barcelona, som d'aquí!. Els vehicles pesants
segurament a l’octubre
estarà prohibit que circulen per l’N-340, però els
envien per la carretera
d'Ulldecona que no té

La lluita va començar fa 3 anys i no s’atura.

voral. I després faran les
rotondes amb línia continua. La seva prioritat és
destrossar-la per enviar
tot el trànsit a l'autopista
i després volen implantar
el pagament de la vinyeta
per circular per autopistes
i autovies per sempre.
Intentaran uns mesos ferla gratuïta pel veïnatge
amb el teletac i així ja
tenen acostumats als
vehicles pesants i als
veïns per fer una taxa
anual”. El portaveu considera que “la nostra lluita és que el país valencià
no accepti en posar el
pagament. Per això treballem moltíssim amb el
País Valencià i moviments
d'altres territoris, com
Burgos, que acaba el 30
de novembre. És la primera victòria que podem
assolir i després volem la
nostra. És difícil però hem
de creure-hi, mentre
aquesta setmana tornem
a estar de dol amb una

nova mort a l’N-340 al
seu pas per l’Ebre, en
concret a Alcanar”.
Llorenç acabava dient
que “tenim les infraestructures que tenim, gràcies als polítics que han
representat el territori i
sembla que aquests d’ara
són iguals".

Llorenç Navarro:
“que no ens
enganyen més.
A l’octubre
intentaran durant
uns mesos fer
gratuïta l’AP7
per als veïns
amb el teletac i
així ja tindran
acostumats als
vehicles pesants
i als veïns per a
fer una taxa
anual”

El conductor d'una furgoneta va morir aquest dimarts
al matí en un xoc frontal contra un camió a l'N-340 a
Alcanar. L'accident es va produir cap a un quart de
set del matí al quilòmetre 1.066,3 on va haver una
col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta i, com
a conseqüència va morir el conductor d'aquest segon
vehicle. La víctima, J.B.G., és un home de 56 anys i
veí de Santa Bàrbara. A causa de l'accident, es va
haver de tallar l'N-340 en tots dos sentits. A dos
quarts d'onze, la via va quedar totalment reoberta.
A la imatge, uns camions passant pel costat de les
deixalles de plàstic que van quedar després de l'accident mortal. Ahir dijous també va haver-hi un mort,
en aquest cas a l’AP-7, a Freginals. Un camió va sortir
de la via i el seu conductor va perdre la vida (ACN).

Pallarés lamenta que l'Estat
no apliqui els desviaments
“Les restriccions per part de la Generalitat estan llestes”

El delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarés, ha
apuntat que el territori no pot "seguir assumint més
morts, ni ferits, a l'N-340" mentre l'Estat no compleix
amb els acords establerts amb la Generalitat per desviar els vehicles pesats per l'autopista i descongestionar la carretera Nacional amb bonificacions per als
camions i alliberament de peatges per a la mobilitat
interna. Pallarés ha lamentat "profundament" la
mort d'una altra persona a l'N-340, a Alcanar, en el
segon accident que es va produir a la via en poques
hores. El delegat ha insistit que la Generalitat ja té llestes les restriccions per aplicar els desviaments dels
vehicles cap a l'AP-7 i ha exigit que Foment aprovi les
bonificacions corresponents i que es faci efectiva la
mesura i el compromís que ja fa temps estaven presos. "No podem esperar més".
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Tortosa inicia les obres de construcció
de la Casa de les Tres Cultures
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Es presenta el cartell
de la Cinta 2018

El nou equipament està destinat a explicar al visitant la convivència al llarg
de la història a Tortosa de cristians, jueus i musulmans

TORTOSA

Més Notícies

Es farà entre els dies 30 d'agost i 3 de setembre

*EL DIA DE L'OFRENA,
la bandera de la ciutat es
lliurarà a l'Associació de
Voluntaris de 'la Caixa'
pel seu compromís social
amb la ciutat, l'any en
què CaixaBank celebra
el seu centenari a
Tortosa.

A l'antic balneari del Porcar.

L'Ajuntament de Tortosa ha
iniciat les obres de construcció
de la Casa de les Tres Cultures
en un dels pavellons de l'antic
balneari del Porcar, en ple call
jueu, al barri de Remolins. El
nou equipament, destinat a
explicar al visitant la convivència al llarg de la història a
Tortosa de cristians, jueus i
musulmans, estarà acabat en
sis mesos. La creació de la
Casa de les Tres Cultures és un
compromís explicitat al Pla
d'Actuació Municipal (20152019). El nou equipament s'ubicarà al pavelló número 9 de
l'antic balneari del porcar que
s'enderrocarà i es construirà
un edifici de planta baixa i dues plantes pis, amb una superfície total construïda
de 162,78 metres quadrats. També s'enderroca una edificació existent, destinada a habitatge i magatzem. Es preveu un pas soterrat que connecta amb la font
del balneari i una rampa i escales que connecten amb la resta de l'àmbit de l'antic balneari. L'empresa adjudicatària de l'obra és Also Casals, té un termini d'execució de sis mesos i suposa una inversió de 227.578 euros. Paral·lelament,
s'han dut a terme obres d'enderroc d'immobles situats al carrer Figuereta,
emplaçats a l'àmbit del balneari del Porcar, per un import de 36.200 euros.
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Presentació del cartell.

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat aquesta setmana el cartell de les festes de la Cinta, que
enguany començaran dijous 30 d'agost i s'allargaran fins dilluns 3 de setembre, amb l'avançada del
pregó i proclamació de la Reina i Reina infantil,
com és habitual, una setmana abans, el dissabte 25
d'agost. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, acompanyada del regidor de Festes, Domingo Tomàs, i de la
Reina infantil, Júlia Vilar, ha donat a conèixer el cartell de la Cinta 2018. L'autor de la imatge és Ignasi
Barrera (Saeta Comunicació), qui ha explicat que és
un cartell on la protagonista és la cucafera, la closca de la qual esdevé una pinya oberta. Pel fons s'ha
utilitzat el confeti de colors que dóna llum a la
imatge de la Cinta 2018.

*LA CONFERÈNCIA de
la Diada de l'11 de
setembre anirà a càrrec
de Rosa Cubeles, gerent
de La 2 de Viladrich, en
reconeixement a la tasca
històrica que ha fet
aquesta llibreria a la ciutat com a espai de dinamització cultural.
*El PSC aposta ‘fermament’ pels joves i presenta un vídeo de suport
als joves centrat en les
festes i en les penyes. El
portaveu, Enric Roig, ha
dit que “Gent jove de
Tortosa, i en especial els
i les que participeu a les
Penyes, des del PSC
tenim propostes per a
vatros”.

Detingut un home a Tortosa per maltractar i
agredir sexualment a la seva dona

ANC: ‘és imperdonable l’intent de negar la
violència policial de l’1-O’

La Policia Local de Tortosa ha detingut un home de 48 anys, veí del municipi, per un
doble delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i agressions sexuals. Segons l’ACN,
la parella havia començat la relació sentimental fa un any i als pocs mesos de conviure,
la dona ja va començar a patir, per part de l'home, maltractament psicològic, que va
derivar en maltractes físics i agressions sexuals. Els agents van detenir l'home, que tindria problemes d'addicció a l'alcohol, al seu domicili. Després de passar a disposició
judicial el passat divendres, el jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i ha dictat una
ordre d'allunyament que li prohibeix apropar-se a la víctima. La dona va decidir denunciar la seva situació després d'explicar-li el darrer episodi de maltractaments viscut a
una coneguda, que va aconsellar-li anar a la Policia Local. Ara serà derivada al Servei
d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD). La Policia Local de Tortosa recorda a les dones
víctimes de qualsevol tipus d'agressió, maltractament físic o psicològic la necessitat de
denunciar les amenaces, abusos, assetjaments, insults, lesions, coaccions o vexacions.

Coincidint amb la concentració dels dilluns a Tortosa per reclamar la llibertat dels
presos polítics, l’Assemblea Nacional Catalana va denunciar i condemnar les agressions feixistes i en contra de la llibertat d’expressió que s’estan produint arreu de Catalunya i, també a les Terres de l’Ebre. Segons ebredigital.cat, l’entitat sobiranista va
llegir un comunicat en resposta a unes declaracions del subdelegat del govern espanyol, en les que qüestionava la violència policial de l’1 d’octubre. “És imperdonable
l’intent de negar fets tan evidents com la violència extrema per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, apallissant indiscriminadament davant dels col·legis electorals a gent pacífica de totes les edats, imatges que han fet la volta al món. Declaracions com les del Delegat del Govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, a banda de
fer-lo caure al mateix nivell que l’antic delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millor, demostren que els partits unionistes i l’Estat espanyol en si mateix han perdut completament el nord i el que és pitjor, qualsevol signe d’humanitat”.

Salut confirma la mort d'un home
per cop de calor a Tortosa
El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, confirma la mort d’un home, de 41
anys, dimarts a Tortosa, per cop de calor.
La víctima es va trobar indisposada a la via pública i va
morir a MC Mutual de Tortosa. Fins ara, l’onada de calor
hauria provocat 4 víctimes mortals a Catalunya. Dimarts,
la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat va
tancar l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya
PROCICAT per onada de calor que es va activar el passat
dijous 2 d’agost. El Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC) va donar per finalitzat l'episodi de calor.

El jutge absol l'acusat per coaccions a una dona que posava
llaços grocs a Tortosa
El jutge de la instrucció número 1 de Tortosa ha absolt l'home jutjat per la presumpta intimidació i
coacció a la llibertat d'expressió d'una dona, i el grup que l'acompanyava, mentre col·locaven llaços
grocs a l'avinguda Generalitat de Tortosa. En la sentència, el magistrat considera provat "un únic
moment de tensió verbal", una situació que l'acusat va admetre que es va allargar 25 minuts perquè, al llarg de 500 metres, va seguir i retreure al grup que posava els llaços grocs la seva ideologia
política. El jutge però rebutja que aquesta "actitud" es pugui qualificar com a "intimidatòria" ni
pugui configurar un delicte penal per coaccions. El magistrat no veu possible atribuir un comportament intimidatori a l'acusat perquè la part a qui hauria intimidat era un grup de 25 persones.
L'advocat de la denunciant, Xavier Faura, a la sortida del judici, ja va avançar que en cas que la
sentència no els fos favorable recorrerien a l'Audiència. El PSC de Tortosa ha "celebrat" l'absolució,
lamenta que es presentés "una denúncia falsa" i reclama a l'Ajuntament que retiri els llaços de l'espai públic un cop ja es va celebrar l'acte per al qual es van col·locar, una Marxa Lenta de Vehicles
per la Llibertat. L'advocat de la denunciant ha aclarit que en cap cas va ser ‘una denúncia falsa’.
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Gossos a la platja
Després de rebre queixes sobre la presència de
gossos a la Platja de
l’Eucaliptus, la Policia
Local d’Amposta va
informar que l’ordenança municipal de
Policia i Bon Govern
prohibia la presència
d’animals de companyia
durant la temporada
turística. Enmig d’un
encès debat a les xarxes
socials sobre la regulació
en aquests espais, el
PSC d’Amposta va alertar que l’article en qüestió havia sigut derogat.
Per tant, no tenia vigència i si que es podien
portar gossos a la platja.
Els socialistes reclamen
que l’alcalde assumeixi
la responsabilitat i doni
les explicacions oportunes. Des de la Policia
Local asseguren que
s’ha tractat d’un error
humà. De moment, ja
s’ha decidit que s’habilitarà una zona específica
per als animals de companyia a la Platja de
l’Eucaliptus.
(ebredigital.cat)
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Amposta i Deltebre se sumen
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A Amposta, amb el dret de tanteig d’actius bancaris

Protocol contra les agressions
sexistes, durant la Festa Major

L’Ajuntament evita el
desnonament d’una
família de 8 persones

Amposta, al Montsià, i
Deltebre, al Baix Ebre, se
sumen als protocols, que ja
va incloure Tortosa a la Festa
del Renaixement, per evitar
comportaments i agressions
sexistes i violència sexual
durant les festes. A les portes
de la Festa Major dels dos
municipis, Amposta ha presentat
la
campanya
'Amposta amb respecte' que
s'estendrà per les xarxes
socials i espais públics per tal
Presentació de la campanya ‘Amposta amb respecte’.
de "conscienciar a la ciutadania de la necessitat de lluitar contra aquesta xacra". El missatge es llegirà
també als 6.500 gots reutilitzables que es repartiran durant el concert dels
Amics de les Arts, el 15 d'agost. A Deltebre també s'ha creat l'eslògan ''Si dic
sí, triem on. Si dic no, bona nit' i es formaran una vintena de voluntaris per
vigilar i controlar comportaments no adequats. Als dos municipis hi haurà
Punts Lila durant els principals actes de les festes per informar i atendre totes
les persones que ho requereixin.
A Amposta es faran circular altres lemes com 'Només un sí és un sí; Beure
massa no és excusa; o Estem estrets, no em toquis'. S'habilitaran dos punts lila,
un al concert dels Amics de les Arts, el 15 d'agost i l’altre al concert de final de
festes amb Roba Estesa, el 19 d’agost. A Deltebre els punts lila estaran habilitats la nit dels quintos i quintes, el 13 d’agost, al concert de La Pegatina i Pepet
i Marieta, el 16 d’agost, durant la Festa Jove del Parc del Riu, el 18 d’agost, i
a les Festes Majors de Sant Roc, organitzades pel Club Deportiu de La Cava.
També es penjaran lones amb lema de la campanya en diferents espais de les
festes majors com és el cas de la Plaça de Bous i del recinte de ball.

L’Ajuntament
d’Amposta ha
exercit aquesta
setmana per primer cop el dret
de tanteig i retracte en les
operacions de
venda de pisos
provinents d’execucions hipotecàries fins a
2021 i ha evitat
el desnonament
d’una família de
vuit persones. Així, l’Ajuntament ha comprat per 15.000
euros aquest immoble que Bankia anava a desnonar i el
cedirà amb un lloguer social a la família que ja l’ocupava. L’Ajuntament està ara també exercint el dret de tanteig i retracte en un altre immoble, en concret, en un
bloc de 14 pisos que preveu adquirir per 25.000 euros
cada pis, amb l’objectiu de convertir-lo també en habitatge de lloguer social. "L’any passat, el govern de la
Generalitat va establir el dret de tanteig i retracte per a
Amposta i això és va alinear amb la voluntat del programa de govern de crear un parc d’habitatge públic", assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. "Aquesta
plataforma, que l’aprofitarem sempre, es millora amb la
creació d’una línia de crèdits tous de l’Institut Català de
Finances per facilitar als ajuntaments la compra d’habitatges procedents d’actius bancaris", clou Tomàs.
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Innovia Coptalia durà a terme la
neteja viària de Deltebre
A partir de l’octubre

A l’ordre del dia, del ple extraordinari de Deltebre, estava la delimitació
de Deltebre amb Camarles, Ampolla i Amposta. També es va aprovar
la delegació del tractament de residus al Consell Comarcal. I, pel que
fa a la recollida de residus i la neteja viària i de platges a partir de l’1
d’octubre, s’encarregarà Innovia Coptalia. El nou servei no va poder
entrar en funcionament al juny com volia l’equip de govern municipal.
Es va suspendre temporalment el seu procediment d’adjudicació després que Fomento de Construcciones y Contratas, que es va presentar
al concurs però que no va guanyar-lo, presentés un recurs en matèria
de contractació per paralitzar el tràmit. Passats dos mesos, s’ha pogut
desencallar l’afer una vegada el recurs no ha tingut efecte.
D’altra banda, al ple, també es van aprovar, tot i que amb el vot en
contra de la CUP, canvis als actes taurins de les Festes Majors.
L’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament dels carrers Antoni Gaudi i Frederico
Garcia Lorca va comptar amb una ferma oposició de la CUP. Segons
ebredigital.cat, un altre dels punts del dia va ser la renúncia de l’acta
dels regidors d’Esquerra Republicana Joan Sebastià i Susana Gómez.
Eren els següents a la llista però serà Vanessa Callau qui ocuparà el lloc
de Gervasi Aspa.

Intercepten al Montsià més
de vuit quilos de tabac de picadura
Comprat per internet

La Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, va intervenir 8,125
quilos de tabac de picadura que es trobaven en una empresa de paqueteria
i que s'havia adquirit a través d'un portal d'anuncis d'internet. En una
intervenció per la prevenció de contraban de tabac, es van detectar en un
magatzem d'una petita empresa de paqueteria diversos paquets que, per
l'olor que desprenien, podien contenir tabac d'origen desconegut.
Els enviaments anaven dirigits a tres persones d'Amposta, Alcanar i
l'Ampolla i la Guàrdia Civil va fer gestions per localitzar els receptors reals,
ja que normalment els destinataris que apareixen al paquet són ficticis.
Un cop citats al centre de distribució, es va procedir a obrir els paquets, i
es va descobrir a l'interior diverses bosses de plàstic que contenien tabac
de picadura sense precintes intracomunitaris ni documentació.
Un cop comprovat, es va formular una acta denúncia.

www.mesebre.cat

L’aparcament Llibertat va obrir les portes
el dilluns passat
A l’Ametlla de Mar, amb 66 places

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va posar en servei el dilluns l’aparcament habilitat en la superfície del pàrquing soterrani de les Escoles Velles. Aquest aparcament, que porta per
nom Llibertat, oferirà un total de 66 places, que inclouen 2
per a discapacitats i 4 per a motocicletes. El pàrquing, situat
en ple nucli urbà i a l’aire lliure, oferirà places, les 24 hores del
dia, en rotació, és a dir, els usuaris podran disposar d’una
plaça durant un temps limitat. L’objectiu és facilitar la rotació
als vehicles que transiten per la localitat i donar les màximes
oportunitats possibles als usuaris. Les tarifes aplicables es diferenciaran entre bonificats i usuaris. La bonificació, que donarà dret a una targeta d’accés, tindrà un cost de 10 euros
anuals. El sol·licitant d’aquesta bonificació ha d’estar empadronat al municipi i estar al corrent del pagament de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica dins del municipi. Els interessats en obtenir la bonificació, ja es poden adreçar a les
Oficines de Recaptació de l’Ajuntament. El nou aparcament
està ubicat entre els carrers Llibertat, Verdaguer, Batlle Josep
Pijoan i Sant Joan, amb fàcil accés pel carrer Verdaguer.

La Ràpita engega una campanya de
divulgació i protecció de les nacres

DIVENDRES 10
D’AGOST
DE 2018

EN UN MINUT
Més notícies
*DELTEBRE: aquest cap
de setmana veïns/es i
visitants ja van poder
gaudir d’una Platja
Garxal 🏖 en òptimes
condicions. La sensibilitat pel delta va permetre
una gran batuda de
neteja de 34 voluntaris/es que van respondre
a la crida del Parc
Natural del Delta de
l'Ebre, recollint 820kg
de brossa.
*ELS PROPIETARIS de
17 habitatges de la promoció
del
carrer
Bugambil·lia
3,
d'Alcanar Platja declarats il·legals en el cas
Turov,
reclamen
a
l'Ajuntament d'Alcanar
que, "el més aviat possible", els faci una proposta d'indemnització
per danys i perjudicis.
*LA GALERA: exposició
al Museu Terracota (baixos de l'Ajuntament de
la Galera) del 3 d'agost
al 30 de setembre:
Ramon Noè Hierro i la
terrissa de la Galera.
L’acte d’inauguració de
l’exposició fou dimecres,
després del pregó que
va anar a càrrec de l’excel·lentíssim Ferran Bel i
Accensi, diputat al
Congrés dels Diputats,
que va donar inici a la
Festa Major de la
Galera.

Singularitat natural de la Badia dels Alfacs

L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament
amb l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària i la fundació Plegadis, ha
engegat una campanya de divulgació i protecció de la nacra, un dels animals més singulars que habiten la badia dels Alfacs.
Aquesta campanya es fonamentarà en la
distribució de 6.000 tríptics entre els turistes
que visiten la badia per donar a conèixer les
nacres i demanar cura a aquells que naveguen pel seu hàbitat. Els tríptics, editats en
català, castellà, anglès i francès, es comencen a distribuir aquesta setmana a través de
les empreses de lloguer d’embarcacions, els
ports esportius i l’oficina de Turisme de la
Ràpita. “Es tracta de donar a conèixer i
posar en valor aquesta singularitat natural que té la nostra badia i a la vegada afavorir
la protecció de la nacra, aportant les recomanacions bàsiques per garantir la seua protecció tenint en compte la importància que té en l’àmbit mundial”, ha afirmat l’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós. A la badia dels Alfacs hi ha la segona població més gran
del món de nacres (Pinna nobilis), amb uns 90.000 individus, que es poden observar
molt fàcilment degut a l’escassa fondària en què es troben. Precisament per aquesta
facilitat d’accés són més vulnerables i cal extremar les precaucions per tal de no perjudicar els exemplars ni el seu hàbitat amb àncores, motors, o altres estris de navegació.
Així, es demana a aquells que s’apropin a observar-les que no les toquin directament.
La nacra és el mol·lusc bivalve més gran de la Mediterrània i el segon més gran del
món, i pot arribar a superar un metre de llargada i els 40 anys d’edat.
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EN UN MINUT

Més notícies
*LA UNIÓ DE COMERÇ
RAPITENC organitza
avui divendres i demà
dissabte una nova edició de les Rebaixes al
Carrer, que se situaran a
la plaça Carles III. Una
vintena de parades
exposaran els seus productes amb descomptes
per incentivar les compres.
*MÉS D’UN CENTENAR de nois i noies prenen part enguany al
Voltasoques, una proposta lúdica per apropar
les activitats nàutiques
de la badia dels Alfacs.
*MÉS EXPOSITORS,
més foodtrucks, més
activitats i jocs per a
l’espai infantil i, sobretot, un prestigiós cartell
musical. Del 17 al 19
d’agost a la Ràpita.
*RESULTATS històrics
de les 4 atletes rapitenques del Club Twirling
Alfacs al mundial disputat a Orlando.

La Fundació Plegadis allibera les
primeres mifes criades al centre

Arranjats cinc camins del
terme de la Ràpita

Ja volen lliurament pel Delta

Dins del parc natural del Delta

L’Ajuntament de la Ràpita ha enllestit l’arranjament de cinc pistes i
camins del seu terme municipal, dins del parc natural del Delta de l’Ebre i en el marc de les actuacions anuals que es duen a terme per al
manteniment de la xarxa viària. En total s’han dipositat 850 tones
d’arena mòlta en 9 quilòmetres lineals de camins. L’actuació s’ha executat al camí de Cervera, al camí de la Sèquia del Mar, al de la Mata,
al carril bici i el camí de l’Estanyet. Pel fet que es troben dins de l’àrea
del parc natural del Delta, no està permès aplicar asfalt a les pistes, de
manera que s’hi aporta un material compost bàsicament per sorra
mòlta, que al banyar-se es compacta i configura un ferm apte per a
l’ús d’estos camins, que és sobretot agrícola. El que s’hi fa és incorporar el material, regularitzar el ferm a través d’una anivelladora, banyar-lo i compactar-lo.
En total s’han arranjat camins per una longitud de nou quilòmetres.
Els treballs han acabat aquesta setmana.

El número de capgrossos de granota toro
capturats al delta es dispara a gairebé 900
El Parc Natural del Delta de l'Ebre continua desenvolupant tasques i treballs de seguiment i control
de la granota toro, des que es va confirmar al juliol
que s'havia reproduït per primera vegada a l'estat
espanyol, en concret a les llacunes deltaiques. En
aquell moment la Generalitat va informar que s'havia localitzar 4 capgrossos en 3 badies però segons
informa el Parc, fins divendres passat ja n'han capturat 882. De moment però, no s'ha capturat cap
exemplar adult ni se les ha sentit raucar des de fa
3 setmanes. Anteriorment, se n'hauria sentit raucar
fins 4 individus adults. El control també s'ha estès al perímetre exterior de primer
focus. Transició Ecològica ha decretat l’alerta per la granota toro al Delta de l’Ebre.
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La Fundació Plegadis ha alliberat ja al medi les primeres mifes criades des que eren pollets al centre que té a la Ràpita, concretament
al camí de la Sèquia del Mar. en el marc del Projecte Mifa.cat. Així,
tres nous exemplars d’Òliba comuna ja volen lliurement pel Delta de
l’Ebre.
Plegadis és una fundació que va néixer sota la missió de fomentar la
formació mediambiental, facilitar i impulsar l’estudi ornitològic i l’anellament científic. Plegadis esdevé una fundació basada en el compromís amb la preservació de la biodiversitat i el medi ambient, i
alhora potenciant coneixements i la sensibilització social sobre l’educació mediambiental i de la biodiversitat. El projecte es materialitza
en un peculiar edifici ubicat a la plana deltaica de l'Ebre, al municipi
de la Ràpita. A més, el dissabte 11 d’agost , de 9 a 13 hores, també
tindrà lloc un taller d’horticultura ecològica familiar oberta a tothom.

L’Alberg Josepets de les Cases d’Alcanar
obre les seves portes
L’alberg dels Josepets de les Cases d’Alcanar ha obert les seves portes a tot el
públic. L’antiga casa de colònies del col·legi dels Josepets de Tortosa se suma a
l’oferta turística de Les Cases d’Alcanar. Després de sis anys d’obres, del 2012 fins
al 2017, l’empresa que va guanyar el concurs públic la Fundació Pere Tarrés ja
s’ha posat en marxa gestionant i promocionant l’equipament. Les obres han
reformat íntegrament l’edifici tot respectant i preservant el seu caràcter, ja que
l’alberg dels Josepets està dins del Catàleg Patrimonial d’Arquitectura de
Catalunya. De moment, des de la Fundació Pere Tarrés, Jordi Inglés ha assenyalat
que ja hi ha habitacions reservades i que han notat que els turistes tenen força
interès per allotjar-s’hi. Per reservar es pot fer a través del portal web Booking.
D’altra banda, informar que des de demà dissabte i fins el dia 19, les Cases gaudirà de la seua festa major.

Partinando Show Festival Pop fa esclatar d’emocions la Devesa rapitenca,
amb més de 3000 persones
Més de 3.000 persones van omplir la Devesa la nit de dissabte per viure en directe el macroconcert
de l’estiu, que va portar a la Ràpita La Unión, Los Rebeldes i Seguridad Social a la Partinando Show.
Un marató de música pop (més de 5 hores) que va fer emocionar al públic assistent, que va vibrar amb
un Festival sense precedents. Tot plegat, un èxit. Fernando Garcia, el responsable de la Partinando
Show, així ho reconeixia: “la veritat és que va ser un èxit en tots els sentits i estic molt satisfet.
D’entrada, les bandes van estar a l’altura i van respondre a les expectatives i també la gent que va
acudir, d’arreu del territori, i que s’ho va passar força bé, amb un gran ambient. Es veia gent de 50 o
més anys, que gaudia i que va viure el concert amb emoció, com si tingués 20 anys menys”. Garcia
destacava la simbiosi entre el públic i els grups: “va haver una sensació de proximitat molt bona, en
tot moment. Només cal veure que, al final, qui va voler es va poder fer una foto amb ells i això es va
agrair”. Les fotos es poden veure al portal: partinandoshow.com. I ara ja cal pensar en el proper
Festival. Fernando ja el té perfilat: “encara no puc informar-ne perquè no està lligat contractualment,
però la idea és mantenir les expectatives, amb el mateix estil, però amb un format més curt que igualment enganxarà al públic en general”. A la imatge, La Unión, sobre l’escenari (foto de Jordi Gil).
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CAMPREDÓ

Més notícies
Demà dissabte 11 d’agost es disputarà el 8è
Triatló
Cros
de
Campredó. Aquest any
el triatló de Campredó
retrà homenatge als
que durant anys han
estat al capdavant de
l’organització i que
malauradament ja no
estan amb nosaltres.
Aquest any el triatló
serà en memòria de
Moisès i Sandra. La
natació es realitzarà al
riu Ebre, a l’estació
Club de Rem Tortosa.
Circuit de bicicleta BTT
pel
terme
de
Campredó i el circuit
de cursa a peu transcorrerà pels carrers del
poble on tota la gent
podrà gaudir de la
prova. El tricross infantil es realitzarà al voltant de la zona esportiva amb la piscina per
a fer l’apartat de natació. En acabar el triatló
absolut,
que
començarà a les 18 h,
es disputarà el triatló
escolar, aproximadament a les 19.30h.
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L'Audiència de Tarragona absol
els dos policies locals de l'Aldea

9

Activitats de la setmana
a l’Ampolla
Dimecres es farà la Travessia nedant Port del Fangar

Acusats de detenció il·legal i lesions

La
Secció
Segona
de
l'Audiència de
Tarragona ha
absolt els dos
policies locals
de
l'Aldea,
Baix Ebre, dels
delictes
de
retenció il·legal
i de tres faltes
per lesions i
delictes contra
la
integritat
moral,
dels
quals havien
estat denunciats per dos ciutadans de nacionalitat estrangera fa set
anys. Als dos agents de la Guàrdia Urbana se'ls va acusar d'emmanillar,
retenir i agredir amb les defenses extensibles i elèctriques que disposen
a un dels denunciants en un lloc indeterminat de Tortosa, en una primera ocasió, i de repetir la detenció il·legal i les agressions al mateix
home i a un company, en aquesta cas en un lloc indeterminat de
Cambrils (Baix Camp).
Els primers fets s'haurien produït el 28 de setembre de 2011 i els
segons l'1 d'octubre del mateix any. La Fiscalia havia demanat set anys
de presó per a un dels agents i tres i mig per a l'altre, una multa per a
cadascun i la inhabilitació per 10 anys de tots dos, així com una indemnització per responsabilitat civil directa a l'Ajuntament de l'Aldea.
Segons ha informat el consistori A l’ACN, la sentència absolutòria és
ferma.

Un camió carregat de fruita va bolcar dilluns a la TV-3022 a Rasquera (a la foto). El conductor va resultar ferit però va sortir del vehicle pel seu propi peu. A Alcanar, també
dilluns, un altre camió també va bolcar. El conductor va quedar ferit menys greu.
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Del 10 al 12 d'agost, se celebrarà el XXVII
Certamen de Música Clàssica i Popular Eloi
Mestre, tots els concerts seran a les 23
hores. Avui divendres, a l'església Sant
Joan Baptista de l'Ampolla actuarà la mezzosoprano Tànit Bono (concert de veu,
piano i coro); demà dissabte a la plaça
Catalunya serà el torn de l'Agrupació
Musical Rapitenca; i diumenge a la plaça
de Catalunya es farà un viatge musical
amb Los Sirgadors a través de la Banda
Sonora Original del documental El Periple, produït per Sègula
Films. El certamen està organitzat per l'Ajuntament de l'Ampolla
amb la col·laboració de la família Grau Mestre. També demà dissabte, a les 19 hores, a la zona de vianants de la plaça
Catalunya, hi haurà animació amb Miquel Rullo i també un taller
familiar de reciclatge creatiu. Les activitats s'emmarquen en la
campanya Viu l'Ampolla en família 2018. Aixií mateix, demà
dissabte, a partir de les 15.30 hores, al port pesquer de
l'Ampolla, es disputarà el XXIV Street-ball l'Ampolla 2018Memorial Conrad Miralles. El torneig és col·laborador amb la
Fundació Noelia (Niños contra la Distrofia Muscular Congénita
por Déficit de Colágeno VI). L'activitat està organitzada per
ACB 2008 i l'Ajuntament de l'Ampolla.
D’altra banda, diumenge, 12 d'agost, de 18.30 a 22 hores a la
plaça Gonzàlez Isla hi haurà una nova edició de les botigues al
carrer. Dimarts, 14 d'agost, a les 11 hores, a la platja de l'Arenal,
tindrà lloc el XV Concurs de Castells de Sorra. Els participants
han de portar tots els estris necessaris per a la construcció del
castell o escultura de sorra. I dimecres, 15 d'agost, a les 9.30
hores, al Club Nàutic de l'Ampolla, es disputarà la XLIV
Travessia Nedant Port del Fangar-l'Ampolla.

Anellament de polls
de flamenc

Precaució per la
presència de rajades

Aquest cap de setmana es realitzarà,
per onzena vegada, l’anellament de
polls de flamenc a la Punta de la
Banya, una activitat que enguany
comptarà amb l'assistència del conseller de Territori, Damià Calvet.
Enguany es van reproduir en aquest
indret de la Ràpita, l’únic punt de cria
a Catalunya, un total de 2.176 parelles
i han tirat endavant 1.200 polls.

Precaució per la presència de tres rajades a les platges del delta. La policia
local de Deltebre va dessallotjar per
preocupació unes hores la Bassa
d’Arena el passat dimarts. No es tracta d’un peix perillós, però té un esperó urticant. En els últims dies s’han
vist exemplars a les costes ebrenques i
a les del Camp de Tarragona i també
a la costa empordanesa.

Francesc Gas pren possessió com a nou diputat
d'Esquerra Republicana
Durant el Ple de la Diputació de Tarragona d’aquest dimarts ha pres possessió de l’acta de diputat, l’alcalde de Roquetes, Francesc Gas, substituint a Gervasi Aspa dins del grup republicà, que va deixar el
càrrec el passat mes de juny per jubilació. Gas ha recordat que vol treballar per aconseguir la llibertat
dels presos i preses polítiques, el retorn dels exiliats i exiliades i per la consolidació de la República
Catalana. Francesc Gas té una llarga trajectòria política vinculada a l’independentisme. L’any 1973
començà a vincular-se a l’activisme antifranquista i el 1976 s’integrà al PSAN. L’any 1991 va ser elegit
regidor de l’ajuntament de Roquetes, primer encapçalant les llistes de Catalunya Lliure i després (1999)
les d’Esquerra Republicana. Activista social, ha format part i participat en la fundació d’organitzacions
d’àmbit cultural (ARJUB), esportiu (La Joca Club Alpí), de conservació de la natura (ACTE, GEPEC), i en
defensa del territori (Plataforma en Defensa de l’Ebre). Des de l'any 2003 forma part del Consell
Comarcal del Baix Ebre com a conseller, ocupant diferents responsabilitats. Actualment, és membre de
l'equip de Govern i President del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).
L’any 2007, com a cap de llista de la candidatura d’ERC, va ser elegit alcalde de Roquetes. Alcaldia que va consolidar, tant a les eleccions de l’any 2011 com al
2015 en ser ERC la candidatura més votada. A la imatge, Paco Gas amb el grup d’ERC de la Diputació.
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Més
Notícies
*ISABEL
GARCIA
MARTORELL, que viu
fa anys a Barcelona,
però que porta sempre
la Sénia al cor, serà la
pregonera de la Festa
Major que manté els
tres pilars de tradició:
bous, cavalls/ burros i
ball. I al seu voltant, un
munt d’actes amb els
que “intentem tindre
en compte a tots els
col·lectius”. Serà del 18
al 27 d’agost.
*EL TRADICIONÀRIUS
celebrarà la seua 25ena
edició amb
grans
noms internacionals
com Kepa Kunkera,
artistes molt lligats al
festival com els Quicos
o Pep Botifarra i un
homenatge a la rumba
catalana, ara que és
candidata
a
ser
Patrimoni
de
la
Humanitat. El festival
se celebrarà a l’Hort de
Cruells de Roquetes
dissabte 25 (21h).
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Es coneix el sumari de la investigació dels
atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017
El buidatge d'un mòbil trobat a la casa d’Alcanar ajuda en la investigació

El terrorista abatut a
Cambrils Said Aalla,
germà de Youssef
Aalla -mort a l'explosió d'Alcanar- va avisar la seva mare que
Youssef "faria alguna
cosa molt greu" però
aquesta "no li va
donar importància",
segons la declaració
d'un cosí dels Aalla
recollida en el sumari del 17-A, al qual ha tingut accés l'ACN. El sumari revela diverses
declaracions de l'entorn dels terroristes.
Molta de la informació apareguda els darrers dies es deu al buidatge d'un mòbil trobat a Alcanar, que constata cerques sobre objectius on atemptar, com una discoteca
de Lloret de Mar i els estadis de l'Espanyol i el Girona. A més, ha permès recuperar
vídeos gravats a la casa d’Alcanar dies abans dels atemptats. Dins de les recerques
del terminal, destaca que n’hi havia "contínues sobre mètodes per atemptar" com
ara verins o explosius, així com "els possibles objectius dels atemptats" a discoteques,
festivals, esdeveniments esportius o monuments. Entre aquests, com ja és conegut,
s'hi trobava la Sagrada Família. El dia 8 d'agost, els jihadistes van buscar "sagradafamilia 2017" fins a 43 vegades en tan sols 25 minuts i "sagrada família metro station"
fins a 38 cops en només dotze minuts. Tot i això, aquell dia, la cèl·lula també va buscar altres possibles escenaris on atemptar. Dins de la investigació, s’ha pogut saber
que Serveis Socials d’Alcanar va atendre a terroristes del 17-A, Al 2016, dos d’ells van
rebre ajut alimentari de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. A la imatge, Youssef i
Younes col.loquen cilindres amb explosius en una armilla bomba, dies abans dels
atemptats, a la casa d’Alcanar (ACN).
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Més apunts del 17-A
*Surten a la llum les primeres imatges dels
terroristes del 17-A preparant els atemptats.
*Dos dels terroristes van vendre joies per
valor de 2.500 euros dies abans d'atemptar
a Barcelona i Cambrils. La cèl·lula va intentar demanar crèdits telefònics amb identitats falses per comprar explosius un mes
abans del 17-A
*Un dels terroristes de Cambrils va demanar perdó a la família en una nota i va
encarregar-los donar diners "als pobres".
Els Mossos van trobar a l'habitació de Said
Aalla un llistat amb poblacions turístiques
catalanes i algunes d'elles ratllades que
vinculen a possibles objectius per atemptar.
*El proper dia 17 se celebrarà un acte commemoratiu, homenatge a les víctimes.
Torra, sobre la presència del Rei a l'acte:
"No l'hem convidat; però el president de la
Generalitat hi serà". El president visitarà
l'exconseller Forn a la presó de Lledoners
la tarda del 17 com a "mostra d'homenatge" a l'actuació dels cossos policials”.

Santa Bàrbara es queda sense llum gairebé vuit hores
Dilluns passat. Una pala va tallar de manera fortuïta un cable de mitja tensió

El passat dilluns, al voltant de les 15:30 h, una pala retroexcavadora que estava treballant per retirar una vorera al carrer
Aire, va tallar de manera fortuïta un cable de mitja tensió, la qual cosa va provocar un tall de llum a tota la població. El
regidor i alcalde accidental, Antonio Ollés, explicava a la Plana Ràdio que en el moment que es va produir l'incident ell
es trobava fora poble però que va ser informat de la naturalesa del mateix que hauria sobrevingut quan la pala tocà el
cable i va provocar un curtcircuit. Com que aquella hora de la tarda el consum elèctric era molt elevat, es va produir una
reacció en cadena entre totes les centraletes transformadores deixant tot el poble sense subministrament elèctric. El problema però no va acabar aquí, perquè segons explicava el mateix Ollés, durant el procés de recuperació del subministrament als diferents sectors, es va produir un nou curtcircuit a un altre cable soterrat al costat de l'ET que hi ha al carrer
Antiga Fàbrica de Marco, fet que va mantenir sense subministrament diverses zones del centre i sud de la població, fins
que a les 23:10 es va poder recuperar totalment el servei, encara que de forma provisional. I és que, ahir al matí, els tècnics d'Endesa encara no tenien solucionat el problema d'aquesta segona avaria, però sí que donaven servei gràcies a la connexió provisional que havien fet des d'una
altra ET. L'alcalde accidental també recordava que si algú ha patit danys materials causats per aquest tall de subministrament, pot presentar una reclamació a ENDESA
(per web, per telèfon 877 07 55 84, o personalment al punt de servei d'Amposta). Nota i Foto: la Plana Ràdio.

Les Coves Meravelles i els Quicos s’uneixen per celebrar aniversaris
Ahir dijous 9 d’agost, l’Ajuntament de Benifallet i el
grup de música Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries presentaren els actes de celebració conjunta dels 50 anys de les Coves Meravelles i dels 25
anys del grup musical ebrenc. A la roda de premsa,
a les mateixes Coves Meravelles de Benifallet i on
van intervenir l’alcaldessa de Benifallet, Mercè
Pedret, i el component dels Quicos, Arturo Gaya, es
va donar a conèixer el programa d’activitats que
tindran lloc el proper cap de setmana 15 i 16 de
setembre. Enguany, les Coves Meravelles celebren
el 50è aniversari de la seva descoberta per part dels
espeleòlegs del Club Excursionista de Gracia i, a la vegada, Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries celebren els 25 anys d’història del grup.

Lluc Roig Castell és l’autor del cartell
de les Festes Majors d’Ulldecona
Nascut a Ulldecona l’any 1996, Lluc Roig Castell és
l’autor aquest any del cartell de les Festes Majors,
que se celebraran del 25 d’agost al 2 de setembre.
El cartell destaca alguns dels principals actes d’aquests dies, mostra part del nostre patrimoni més
important i, tal com descriu l’autor, transmet el fet
de tenir “les festes a les nostres mans”.
D’altra banda, l’Ajuntament i el pilot de trial Adam
Raga, han convocat de nou el concurs de dibuixos
(de tipus caricatura i d’aspecte simpàtic) sobre la
figura d’Adam Raga amb la seva moto TRS, amb
la finalitat de fer adhesius i altres articles publicitaris.
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Més
Notícies
*II FESTIVAL IN-FCTA,
a Bot, del 5 a l'11 d'agos. Festival de cinema de la Terra Alta.
Una setmana d’activitats que acabaran
demà dissabte dia 11,
amb la Gala de lliurament de Premis.
*FLIX: han començat
les obres d’arranjament del darrer tram
del Carrer Major que
va des de l’antiga bàscula de la cooperativa
agrícola fins a les escales davant de la
Central Hidroelèctrica,
per un valor de
30.339,56 euros (IVA
inclòs).
*MÓRA LA NOVA va
donar el tret de sortida
de les festes majors,
dedicades al patró
Sant Domènec, divendres passat. Aquest
any la pregonera escollida fou la nedadora
moranovenca Cristina
Vallespí.
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La ‘Nit Lírica’ de Tivissa esdevé
un èxit ‘sublim’
‘Consolidació com a referent cultural del país’. Les Nits de Baranova continuen demà amb l’Escènica

Els dos concerts de la Nit Lírica, organitzats per
l’Ajuntament de Tivissa en el marc de la cinquena edició del festival cultural “Les Nits a la Baranova”, van
aconseguir un nou èxit, tant pel que fa a l’assistència
del públic com pel talent artístic evidenciat pels artistes que hi van participar.
L’església de Sant Jaume de Tivissa es va omplir de
llum i color, i les veus de la soprano de Darmós, Sara
Blanch, la mezzosoprano de l’Ampolla, Anna Brull, i el
cor The Beauty Fools, van emocionar les més de siscentes persones assistents als dos concerts de la Nit
Lírica. El pianista Josep Buforn, participant a totes les
edicions anteriors de la lírica a Tivissa, també va ser-hi
en aquests concerts, que va repetir repertori els dos
dies.
L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí va qualificar de
“sublim” aquesta cinquena edició de la Nit Lírica
“tant pel que fa a la qualitat i el talent demostrat per
la soprano Sara Blach i la mezzosoprano Anna Brull, el
cor The Beatuy Fools, i el pianista Josep Buforn, com
també per l’esforç i interès de l’equip creat per
l’Ajuntament per desenvolupar tot el que fa a l’organització d’aquest esdeveniment cultural”. Jardí, que, a més de mostrar-se molt satisfet per l’èxit assolit, va voler agrair el treball de tota la
gent que ho fa possible, i va recordar que “el marc privilegiat de la Baranova i l’església de Sant Jaume, juntament amb el prestigi i nivell
internacionals dels artistes, van fer possible que la Nit Lírica de Tivissa es consolidi com a referent cultural al país”. Cal recordar que aquest
any, ‘Les Nits a la Baranova’ de Tivissa inclouen quatre nits temàtiques, i, a més de la ‘Nit Lírica’, continuaran demà dissabte dia 11 d’agost
amb la ‘Nit Escènica’, amb lectures teatralitzades de dos obres de la dramaturga Clàudia Cedó. Pel dia 18 d’agost s’ha programat una ‘Nit
Simfònica’ amb un concert per commemorar 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.

Les nuclears d'Ascó superen els 500.000 gigawatt hora
d'energia elèctrica produïda
ANAV defensa que les seves plantes estan entre les "més fiables d'Europa" i que
"garanteixen" el subministrament elèctric a Catalunya

Les dos plantes nuclears d'Ascó han superat els 500.000 gigawatt d'energia elèctrica produïda,
aquest mes de juliol. La unitat I opera des del desembre de 1984 i la unitat II des del març de
1986. Segons remarca l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) aquesta és una de les xifres de
producció i abastiment a la xarxa elèctrica més altes assolides a l'estat espanyol i suposa el consum
actual d'electricitat a Espanya durant dos anys o el de Catalunya durant deu anys i mig. ANAV
aprofita les dades per reivindicar "el gran valor" de les nuclears per a "l'estabilitat i la garantia de
subministrament elèctric al país" i assenyala que les seves plantes es van posicionar el 2017 entre
les "més fiables" d'Europa de les adscrites al centre de París de WANO (Associació Mundial
d'Operadores Nuclears).

La Terra Alta vol ser subseu de l'Escola de
Pastors de Rialp per establir-hi futurs cabrers
La Terra Alta no tindrà una escola pròpia de pastors però oferirà els espais i els corrals, que disposa a diferents municipis,
per convertir-se en una subseu de l'Escola de Pastor de
Catalunya, ubicada a Rialp. Fer-hi pràctiques o establir-se un
cop apresos els coneixements a Lleida, són algunes de les possibilitats que ofereix la comarca ebrenca.
La Terra Alta ha començat a desenvolupar plans pilot de silvicultura a Gandesa i el Pinell de Brai i vol fer una aposta per
ampliar aquest tipus de projecte a altres municipis. Ho farà a
través d'un conveni signat per ARCA (Associació d'Iniciatives
Rurals de Catalunya) i la Comunitat d'Extremadura que pretén dinamitzar els espais rurals a través de la gestió forestal,
la silvicultura i els productes de proximitat.

Luz: "el passeig és un exemple de com amb l'urbanisme i la millora de
l'espai públic podem millorar també la qualitat de vida de la ciutadania"
Gandesa construïrà un passeig per a connectar la residència de la gent gran amb el parc de la Bassa

L'Ajuntament de Gandesa projecta la construcció d'un passeig per a comunicar la residència de la gent gran fins al parc
de la Bassa, amb la qual cosa donarà resposta a una reivindicació dels usuaris del centre geriàtric que s'arrossega des de la
seua inauguació. L'alcalde, Carles Luz, ha volgut destacar el projecte: "aquest passeig connectarà dos espais emblemàtics
de Gandesa, i és un exemple de com amb l'urbanisme i les obres, podem millorar la qualitat de vida de les gandesanes i els
gandesans". Les obres del passeig, que tindrà un disseny que facilitarà l'accessibilitat de tothom, també preveuran la construcció de les conduccions de recollida d'aigües pluvials de la zona, amb la qual cosa es reduïrà el risc d'inundació del centre
de la gent gran, un problema que arrossega el centre des que va entrar en servei. L'obra està pressupostada en 208.809,87
euros i l'Ajuntament disposa d'un ajut del Pla d'accio municipal (PAM) de la Diputació dde 138.010 euros. L'inici de les
obres està previst a principis de l'any que ve.
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Victòria Almuni i Balada
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Isabel Carrasco

CREU DE SANT JORDI 2018
EL MÓN DE L'ASSOCIACIONISME CARACTERITZA LA SOCIETAT CATALANA
I L'HEM DE POTENCIAR ENTRE TOTS, PERQUÈ DINAMITZA I ESPAVILA
El passat dimarts, 24 de juliol, la senienca Victòria Almuni
fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi per la seva
recerca especialitzada en temes històrics i arquitectònics
de les Terres de l'Ebre i del nord del País Valencià, i per la
seva activitat en la vida associativa dins del camp cultural.
Victòria és Doctora en història de l'art per la Universitat
de Barcelona i la seva tesi es va centrar en l'estudi de la
construcció de la catedral de Tortosa a l'Edat Mitjana i
diversos monuments i edificis rellevants de les comarques compreses a la diòcesi de Tortosa). És catedràtica de
Geografia i Història a l'Institut de la Sénia i és professora
associada al Departament d'Història i Història de l'Art de
la Universitat Rovira i Virgili. Ha presidit la Comissió
Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre, de la qual n'és
actualment vicepresidenta.
Cal dir que és una gran satisfacció poder entrevistar-te un altre cop, ja que l'anterior entrevista data de l'any 2015 amb el titular: "Defensora
de la recerca i la divulgació de la història i el
patrimoni de les Terres de l'Ebre". Premonitori?
I ja han passat tres anys... recordes?
És clar que si, en aquell moment estava a Bristol visitant a
ma germana i la teva iniciativa em va fer molt de goig. Crec
que és important que arribi a la gent del territori informació
sobre allò que s’està fent en el camp de la cultura i del
patrimoni en l’àmbit Terres de l’Ebre. De vegades costa
massa, i el vostre mitjà de difusió és un dels que ho permet.
D’altra banda, els dies de la meva estada a Anglaterra em
van permetre observar de quina manera en aquest país es
lliga el patrimoni amb els voluntariat. Crec que en alguns
aspectes n’ hauríem de prendre exemple. La teua entrevista, que vaig acabar de revisar aquells dies, em va ajudar a
reflexionar més sobre el tema.
Aquesta vegada l'entrevista és amb motiu del
teu merescut guardó, la Creu de Sant Jordi d'aquest any 2018. Recordem que aquest premi el
concedeix el Govern de la Generalitat de
Catalunya per a distingir les persones naturals o
jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat
serveis destacats a Catalunya en la defensa de
la seva identitat o, més generalment, en el pla
cívic i cultural. Doncs bé, Victòria ha estat la
segona dona de les Terres de l'Ebre guardonada
amb la Creu de Sant Jordi (la primera, fou Mercè
Pla, l'any 2003, per la seva tasca a favor de les
persones amb discapacitació psíquica de les
terres de l'Ebre amb la Fundació Mercè Pla).
Què me'n pots dir?
Va ser tota una sorpresa, com pots imaginar. Em va trucar
el Conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, i m'ho va proposar. Em va costar reaccionar i vam estar parlant una bona
estona. El conec personalment perquè sempre ha mostrat
molt interès per la cultura de base i per conèixer el que es
fa als diferents territoris. És conscient del potencial de les
Terres de l'Ebre, de tot el què s'hi està fent, i desitjava que
es visualitzés. Treballar des del món rural i des de la perifèria dels centres de decisió sempre és més anònim i en
alguns aspectes més complicat, però persones com ell i
l'actual consellera de cultura, Laura Borràs, entenen que és
important. Ens movem amb pressupostos limitats i ens
costa estar presents als mitjans de comunicació. Al mateix
temps, però, mantenim viva la flama de l'activitat cultural
i cívica entre un sector important de gent, tota la que ha
optat per mantenir viu el món rural i de les ciutats petites
o mitjanes. Un reconeixement d'aquest tipus no és només
important per a mi, que ho és i molt. També implica a totes
les Terres de l'Ebre i a les del nord del País Valencià i el
Matarranya.

me. He format part de la junta directiva d'una quinzena
associacions i organismes públics o privats i he procurat
implicar-me el màxim que he pogut. Actualment estic
directament vinculada a nou d'aquests projectes, per a mi
tots molt útils i interessants. El món de l'associacionisme
caracteritza la societat catalana i l'hem de potenciar entre
tots, perquè dinamitza i espavila. Les persones viuen molt
més les coses si hi participen des de dins, i en això les
associacions són especialistes.
Com a investigadora la meva tasca també ha estat molt
vivencial. He aprés a estimar el patrimoni coneixent les
seves circumstàncies. He treballat més que res el patrimoni arquitectònic de l'àmbit del que a nosaltres ens agrada
anomenar terres de Cruïlla, situades entre Catalunya,
Aragó i València. La catedral de Tortosa a l'Edat Mitjana
va centrar molts anys l'objecte de la meva recerca i va ser
el tema de la meva tesi doctoral. També m'agrada molt,
però, analitzar tot allò que es relaciona amb l'etnografia i
amb els comportaments humans. Quan més gaudeixo és
quan aconsegueixo lligar diferents àmbits: arquitectura i
art, formes de vida i de pensar, economia... És quan em
fa efecte que es pot copsar el tarannà d'una societat o
d'un moment. Fragmentem per a poder analitzar, però és
quan ho podem lligar tot que aconseguim apropar-nos a
una realitat concreta.
M'agradaria saber la teva opinió respecte a la
proporció de Creus de Sant Jordi d'aquest
any...
Sembla
"més
proporcionada"
homes/dones que en passades edicions. Què
en penses?
Poc a poc aquests aspectes es van normalitzant, encara
que falta molt camí a fer. Les persones treballem i actuem
sigui quin sigui el nostre sexe. A l'escola treballem cada
dia per la igualtat, i fora d'aquesta també. De vegades
això suposa combatre inèrcies molt subtils de les quals
gairebé no ens en adonem. Els canvis culturals costem
molt i aquest és important.
Què suposa per a tu la Creu de Sant Jordi?
Per a mi és, abans que res, un honor. Que una persona
com jo, que he sortit d'una família treballadora de la qual
he estat la primera en tenir una titulació universitària, rebi
un reconeixement així, és bona senyal. En una societat
sana això ha de ser habitual. He viscut una època en la
qual les famílies, amb molt esforç, han pogut costejar una
formació de qualitat a les seves filles i fills. Espero que això
continuï passant, que l'educació ofereixi possibilitats a la
gent del poble, de la base. Educació i cultura són imprescindibles per a un correcte funcionament de les societats,
l'experiència ho demostra. No ho hauríem d'estar justificant permanentment. He acceptat com un reconeixement a la feina que he fet a l'institut com a mestra i també
com a investigadora i activista cultural.
Sempre has estat una dona compromesa en els
àmbits professionals, civils i culturals?
Com a professional de l'educació no entenc la meva feina
sense el compromís en ajudar a fer créixer correctament
l'alumnat. Des de les Ciències Socials no només ensenyem el passat; ajudem a potenciar el pensament i la reflexió, i a poder-los expressar correctament. Intento a més
generar estima per l'entorn més immediat, fer veure que
actuar en clau local és important per a aconseguir coses
globals. Si la joventut s'identifica amb una cultura i unes
tradicions, o amb més d'una si així ho han viscut, la seva
identitat adulta serà més ferma.
Fora de l'àmbit estricte de la meva feina remunerada, des
de ben jove he sentit interès pel món de l'associacionis-

De totes les tasques que has dut a terme des
de la teua professió com a professora, o des de
la recerca i divulgació del patrimoni, quines
destacaries?
Tot forma part de mi, em costa prioritzar. Gaudeixo quan
aconsegueixo que l'alumnat s'adona que ells també
poden opinar i ser protagonistes actius de la Història.
També quan organitzem activitats que la gent agraeix; en
aquest sentit formar part de l'Institut Ramon Muntaner, la
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana, del
Campus Extens de la URV a través de l'Antena de la
Sénia, de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de
l'Ebre o del grup d'associacions culturals Terres de Cruïlla
ens dóna moltes possibilitats.
I també he gaudit quan he fet recerca. Sí que he de destacar especialment la portada a terme sobre la catedral de
Tortosa. Moltes altres, però, més senzilles, han estat igualment gratificants.
A quina altra persona o entitat del territori
donaries tu la Creu de Sant Jordi i per què?
Si t'he de ser sincera, la llista és molt llarga i no m'agradaria haver de ser jo la que triés. El dia de l'acte de lliurament de la Creu em va impressionar veure a totes les persones que estaven al meu costat i escoltar els motius pels
quals havien estat reconeguts. És important que es reconegui gent dels diferents territoris de l'àmbit català, i les
Terres de l'Ebre són molt actives. Les zones rurals estem
en desavantatge respecte als grans nuclis urbans. Es parla
molt de les ciutats com a motor de desenvolupament.
Doncs jo, i molta gent com jo, pensem que si no es té en
consideració el món rural aquest desenvolupament no
serà correcte. Un país sostenible ha de ser un país equilibrat en tots els sentits: la gent, la feina, els serveis, la
riquesa, la cultura...
Per cert, ja saps on posaràs el guardó?
De moment el tinc a un lloc ben accessible. Com és estiu
et veus més amb els amics i coneguts, i a tothom li fa gràcia veure'l. Després ja veurem, encara ho he de pensar.
Per falta d'espai aquesta és la versió resumida de
l'entrevista que podeu veure sencera al digital:
www.mesebre.cat
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Alcanar: solució
avui divendres

El Toha, un clàssic

Falta un president
En el moment del nostre tancament, no es podia confirmar que l’Alcanar fes equip. La voluntat del grup de socis
que la setmana passada va anunciar que podria formar
una gestora, existeix però el principal problema, fins ahir,
és saber qui es posa de president. Per això ahir la nit hi havia una altra reunió, després d’haver-ne fet una altra pel
matí. Una possibilitat que existeix és que la gestora pugui
tirar avant el primer equip. I que pugui ser de forma transitòria fins que durant la temporada propera es convoquin
eleccions i es puguin presentar candidatures. Si tampoc en
sortís cap, seria la gestora qui acabaria la temporada. És la
possibilitat ferma que podria fer que l’Alcanar tingui
equip. Hi ha predisposició, fins i tot per generar ingressos
amb publicitat i amb les quotes dels socis.
Tot això, tenint en compte que l’Ajuntament, segons el
regidor d’esports, Jordi Bort, “en aquests moments, tot i la
bona voluntat per part del consistori i la predisposició a
cercar conjuntament ajudes, no és fàcil poder garantir-ne
més, i es tracta d’entrada, de motius tècnics, ja que per a
poder fer-ho i seguint els reglaments de subvencions, caldria que la junta anterior justifiqués com va invertir la totalitat de la subvenció del 2018, que ja va ser avançada,
un fet que crec que ho farien i que no ha ser un problema,
però l’inconvenient és el temps. Així mateix, ens trobem
amb la problemàtica que el capitol de subvencions ja està
exhaurit i/o compromés, i tampoc es poden fer línies de
crèdit en l’època que estem, tal com confirmen des d’intervenció. Reglamentàriament no és possible i tot necessitària un procés que és lent. Altres línies no són viables o
tenen una complexitat elevada, com podria ser destinar
diners d’altres partides de despesa municipal, com el manteniment de les instal.lacions, que són fonamentals i que
no es poden tocar”. Des de l'Ajuntament es reitera “la
predisposició per a treballar conjuntament i establir un
projecte que pugui salvar les diferències existents entre les
diferents parts”. El grup de socis podria estar disposat a tirar avant igualment, amb els ingressos inicials ja esmentats. Faltaria només aclarir qui és el president. Avui s’ha de
conèixer la solució. Si la hi ha.
Aclariments de Jordi Bort
D’altra banda, el regidor d’esports volia aclarir que “no
és rigorós que es pugui dir que l’Ajuntament no ajuda suficientment al futbol i sí que ho fa en canvi amb d’altres
activitats esportives. El pressupost per entitats i per totes
les qüestions que aglutinen els esports (manteniment instal.lacions...) és de 234.000 euros. Per al futbol (no només
pel CD Alcanar) es destinen al voltant de 100.000 entre
ajudes i totes les despeses com, per exemple, tenir un operari exclusiu al camp de la Fanecada a jornada complerta,
o un altre que ho està en horari parcial. Per tant, no és correcte dir que l’Ajuntament no paga. L’Ajuntament paga
tot el que li correspon, i els números són públics i es poden
comprovar”.

BREUS
*L’Ascó va perdre per 1-2, contra el Lleida, i va caure
eliminat de la Copa Catalunya.
*El juvenil B del Barça es va adjudicar la 34 edició
del torneig Joan Gil Alonso, a Amposta. En la final es
va imposar per 2-1 al València.
*40 equips competiràn enguany en la vuitena edició
del torneig Pitarque de l’Ampolla. La fase prèvia es
disputarà el dia 1 de setembre i la fase final, el dia 8.
*Demà, a la Santa Creu de Jesús, I Memorial Tomàs
Ballano (18 h)

La pretemporada futbolística té un amfitrió quants als
tornejos. El degà d’aquests és el Mariano Toha, tot un
clàssic de la nostra pretemporada, amb un historial a l’altura del Carranza, el teresa Herrera o el Joan Gamper.
A més, serveix com a darrera prova, una setmana
abans de començar el campionat. I en una tarde es pot
veure l’estat de 4 equips davant de l’inici imminent de la
lliga. El diumenge 26, en aquesta 45ena edició, el Tortosa, l’Amposta, la Rapitenca i el club orgganitzador, la UE
R. Bítem, seran els protagonistes.

PORTER DEL CD TORTOSA

Pani marxa a Dubai
El porter Carlos Panisello, procedent del Catalònia, era una de les
incorporacions del Tortosa. I va començar la pretemporada. Però passats uns dies, el jove porter ha tingut una proposta per marxar a
treballar a Dubai, com a preparador
de porters de l’escola del Barça. I ha
decidit deixar de jugar, valorant l’oferta professional. Ara el Tortosa
haurà de buscar un porter. També
s’està a l’espera d’una o dues incorporacions més, preferentment a la davantera.
D’altra banda, informar que el CD Tortosa farà la presentació del primer equip amb una jornada festiva i de
portes obertes a l'Estadi Josep Otero, el proper dia 15 d’agost a partir de les 18.30 hores. Després dels parlaments i
de conèixer la plantilla i l'staff tècnic, es presentaran les
pubilles i pubilletes. I a les 20 h, partit amistós Tortosa-Roquetenc. La junta ha comunicat que inicia “un projecte
unificant que aposta pel treball, l’esforç i la preparació i
que pretén assolir nous reptes i objectius de qualitat esportiva i humana, comptant amb tots els recolzaments que
ens portin a convertir el nostre club en una entitat referent
al nostre territori representant la nostra ciutat amb orgull
i amb resultats”.
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Michel

Fins el 31 d’agost
Arriba el final de temporada per a Més Ebre. Tanquem
la parada durant dos setmanes, per tornar el 31 d’agost. Dues setmanes en el que el gratuït ebrenc descansarà. És moment de fer balanç i d’agrair a tots els
que ho feu possible. D’entrada, en el meu cas, i després
de 17 anys empenyent cada setmana, és una satisfacció poder seguir en peu un any més. I això és gràcies a
tots. Els divendres sé que en sou molts els que espereu
el Més Ebre, ho comprovo quan us porto els diaris
durant tot el matí. És la major il.lusió per a l’equip de
Més Ebre. Asseguro que hores de dedicació i lliurament
no en falten cada setmana.
Pel que fa els agraïments, aquests serien extensos. Als
caps de premsa d’ajuntaments i entitats, companys de
l’ACN, d’ebredigital.cat...tots ho poseu fàcil per poder
fer la nostra feina. I en l’apartat dels esports, mil gràcies
també a presidents, directius, tècnics i jugadors...cada
setmana esteu disponibles quan se us reclama la informació. Sou molt grans. Entre tots fem possible que els
esports modestos puguin tenir més repercussió. Tant de
bo puguéssim fer més encara, però us asseguro que és
un miracle fins on s’arriba. Dins dels agraïments, el
meu reconeixement a Joaquin Celma. Un gran personatge. Total. Puc dir que en moltes ocasions no estem
d’acord, però sempre ens acabem entenent. A més,
crec que cada dia es coneix millor la seva vessant
humana. És un amic per a mi i també per a molts de
vatros. Els rànquings que ha fet aquest estiu i la feina
amb la projecció de les plantilles ja al més de juliol, el
distingeixen. És únic. Gran treball i, a més, desinteressat. Per tant, gràcies Joaquin. Per acabar, els companys
de la tele, Quique i Dani, i Joaquin, un altre gran
col.laborador i amic. Aviat també tornarem a Canal
Terres de l’Ebre. Gràcies a tots. Només seran dues setmanes. Fins el 31. Una abraçada.

L’opinió de Joaquin Celma.
Visca Méxic i el futbol ebrenc
Guardiola, Michel, Pardeza, Martin Vázquez Idígoras,
Asensi, Pirri, Bakero i el tortosí Llangostera han estat
alguns dels jugadors que han militat en equips mexicans
i molts d'ells van estar en la població que resideixo un
mes cada dos anys, Puebla. Méxic és la meva segona
pàtria per estar casat amb un dona majestuosa i que és
mexicana i tenir un fill nascut allí i que juga també al futbol, "Quim", i el seu equip favorit el Manchester United.
El que és la globalització. Quan vostès llegeixen aquest
article jo ja estic a Méxic, no cantant mariachis però gairebé. Per això ja està la meva mitja taronja que sap més
de mil cançons. Des del mes de setembre fins avui no he
fallat ni una setmana a la cita setmanal amb vosaltres i
així des de 2010. I saben una cosa? cada dia, cada setmana, cada any, aprenc a millorar la meva feina, sóc
competitiu i perfeccionista amb mi mateix. És un luxe
escriure cada setmana del futbol ebrenc i seguir l'actualitat i la passió amb què es viu aquí. Els he comptat moltes
coses aquest any en la secció Top secret que cada setmana es quedava petita per la informació que disposava. I
enguany, rècord amb les plantilles de tots els equips al
juliol. Moltes hores de treball. 50 equips, 1000 jugadors,
però va valdre la pena. Esforç i passió, aquests són els
meus secrets cada temporada. Escriure cada setmana un
tema del futbol ebrenc és un miracle, analitzar l'actualitat
des de Madrid, molt més, però la cobreixo amb tota la
profesionalitat. La pròxima temporada més. No vull acabar sense agrair-li a Michel el seu suport incondicional.
També a Josep Carbonell, que avui és megacrac a la
plana 19. Toca descansar, gaudir i cantar moltes ranxeres
entre elles aquesta: “amanecí en tus brazos". Els desitjo
a tots bones vacances i que valorin el que tinguin, no el
que desitgen. A mi m'agraden totes les mexicanes, però
em conformo amb la meva, que és la millor. Visca Méxic,
Visca el futbol ebrenc.
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El somni dels tortosins Carlos Alós i
Àlex Accensi, amb el kairat
El club de kazajistan fa història a la Europa League

El Kairat Almaty del
tortosí Carlos Alós va fer
història eliminant l’AZ
Alkmaar a l’Europa
League. L’equip holandès
va ser tercer en la seua
lliga, per darrera del PSV
Eindhoven i de l’Ajax.
Ara el Kairat s’enfronta al
Sigma Olomouc, de
Txèquia, en la tercera eliCarlos Alós, al centre, i Àlex Accensi a la dreta.
minatòria. Ahir es disputava l’anada.
D’entrada, Alós i Àlex Accensi, que està a l’estaf tècnic, ja han fet història com
a entrenadors del nostre territori en la segona competició a nivell de clubs a
Europa. Alós, anys enrera, va estar com a membre del cos tècnic al Kitchee de
Hong Kong i, després, a Varsòvia, en un centre de tecnificació del FCBarcelona
Escola, abans de fitxar com a mister pel Pogon Siedlce de la 1a divisió de Polònia.
Més tard s’incorporaria a la Federació de Kazajistan, per entrenar a la selecció
sub17. Posteriorment, li va arribar la proposta del Kairat, club històric al seu país.
Pregunta: Un somni?
Resposta: Sí. Per a un entrenador que fa poc que està en el futbol professional
és un somni poder assolir aquests resultats. Hem fet història al club superant
aquesta ronda de l’Europa League i hem de seguir treballant per millorar en tot el
possible. S’ha de viure el moment, conscients que hem fet molt, però, a la vegada,
de que ens queda molt per a fer. Quan admeto que és un somni és perquè estic
vivint una gran experiència. Tota la que no vaig poder viure com a jugador, la tinc
ara com a tècnic, amb reconeixement tant econòmic com social i esportiu, entrenant amb unes condicions privilegiades quant a instal.lacions i suport. El treball en
ocasions dóna el seus fruits i a mi m’està passant ara, després d’èpoques complicades, amb dubtes, lluny de casa, i en les que et podies plantejar abandonar i tornar a casa. Fins ara, ha valgut la pena.
P: Dos ebrencs, Alós i Accensi, fent història també per al futbol del territori.
R: No sé si abans entrenadors ebrencs havien arribat a superar una ronda de
l’Europa League. En qualsevol cas, per nosaltres és un premi. L’Àlex és un tècnic
ebrenc, a qui ja coneixia, que s’ha incorporat aquesta temporada i estic molt satisfet del seu treball i de la il.lusió amb la que s’ha implicat. Com he dit, al kairat FC
sí que hem fet història, i més superant un rival de l’entitat de l’AZ d’Holanda.
Seguirem treballant per poder progressar més encara.
P: Fins on?
R: El nostre objectiu és la lliga. Els dos darrers partits fora no els hem pogut guanyar i és que estem acusant els partits d’Europa League dels dijous, amb els viatges
que comporten. No renunciem a res però sabem que la nostra lluita està en el campionat domèstic. L’Europa League il.lusiona però tenim clar que és molt complicat.
Hem de ser realistes i veure que a partir d’ara hi haurà equips amb molt potencial
i de lligues també molt potents que superen amb escreix la de Kazajistan. No obstant, seguirem treballant per somiar. Si puguéssim passar aquesta propera eliminatòria, ens enfrontariem al Sevilla, un equip Top al futbol espanyol. Seria, sense
dubte, un altre premi.
P: En un moment tan important, després d’eliminar a l’Az, què vas pensar?
R: Em va fer molta il.lusió que, en un moment així, els meus fills, amb els que no
puc estar en el dia a dia durant l’any, estessin a les grades i, d’aquesta forma, poder
compartir amb ells una vivència com aquesta. Va ser molt important. He de dir
també que abans del partit i també després vaig pensar molt amb el meu pare, una
persona de futbol que em va transmetre molts valors i que sempre em va donar
suport. Ell estaria orgullós de poder veure el que estic vivint a hores d’ara, després
de moments complicats pels que he passat.
P: Poder arribar a jugar contra el Sevilla seria un gran llançament.
R: Bé, primer hem de superar una eliminatòria que no serà gens fàcil. Hem sorprés eliminant a l’AZ i per això ja hi ha mitjants de comunicació espanyols que ja
han contactat per conèixer el Kairat. És evident que per nosaltres, tan per Àlex com
per mi, seria un orgull poder jugar contra el Sevilla, un fet que ens donaria a conèixer al futbol professional espanyol.
P: Segueixes el futbol ebrenc?.
R: Sí. Quan estàs tan lluny, valores molt més casa teua. Segueixo l’actualitat i
més amb els mitjans que faciliteu la premsa cada setmana per poder-ho fer.

En el cas de passar la propera ronda, el Kairat
es podria enfrontar al Sevilla
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Josep Gombau, l’ampostí que és el nou
entrenador de Delhi Dynamos
Equip de la Súper Lliga d’Índia

La setmana passada
informàvem de l’arribada a la Súper Lliga d’Índia del tècnic santjaumero, Gerard Zaragoza, que
havia fitxat amb el Bengaluru FC, sent assistent de
Carles Cuadrat. Avui comentem el fitxatge, per
aquesta Súper Lliga, de
l’ampostí Josep Gombau.
En concret, entrenarà el
Delhi Dynamos. Aquest
equip ha tingut entrenadors com Del Piero, Roberto Carlos, Zambrotta o Miguel Angel Portugal, que
Josep Gombau, en una imatge d’arxiu, quan entrenava a Austràlia.
ha estat el darrer abans
que Gombau. Parlem amb
el tècnic ampostí sobre aquesta nova etapa.
Pregunta: Hong kong, Austràlia i ara l’Índia. Com va sorgir?
Resposta: Després de l’experiència a Austràlia, vaig venir a casa i la intenció era trobar un projecte al futbol espanyol per poder obrir portes aquí. Però, tot i tenir un parell
de propostes, la veritat és que és complicat poder-te endinsar en el futbol professional
a Espanya. Llavors, va sorgir aquesta possibilitat d’anar a l’Ínida, on tenien referències
meues de l’estada a Àsia, i vam arribar ràpid a una entesa. Em van fer sentir molt valorat i això em va agradar. És un nou repte en una lliga jove i a la que m’hauré d’adaptar el més aviat posisble. D’entrada, estem tenint dificultats per acabar de completar la
plantilla i és que, a hores d’ara, en l’època que estem, no serà fàcil incorporar el que
voldríem. Però estem treballant en aquesta direcció, per ser el màxim competitius.
P: El Delhi Dynamos no ha guanyat mai la Súper Lliga i fa anys que no arriba a la final. Aquest és l’objectiu?
R: Bé, per a mi, el principal objectiu, l’immediat, és aportar una proposta de joc i que
l’equip s’adapte i disfrute amb el model establert. Els resultats són importants i sé que
si no arriben es qüestionarà la meua feina. Però jo penso que jugant bé a futbol, els
bons resultats arriben sempre. I aquesta és la idea. Apostar per una filosofia de joc, no
buscar guanyar a qualsevol preu.
P: Lobera, César Ferrando, Gerard Zaragoza, Carles Cuadrat...gent coneguda que
apropa aquesta Súper Lliga.
R: Sí, està clar. Coneixo personalment a Gerard perquè els dos som ebrencs, i també
a Lobera i Cuadrat, de quan vam coincidir al Barça. Ens trobarem i podrem compartir
experiències. És un al.licient afegit i que farà més interessant per tots nosaltres la competició.
P: Segueixes vinculat a David Villa?
R: Sí. El projecte de les Acadèmies està creixent. Molt content d’haver ajudat a la
seua creació i de seguir col.laborant. A hores d’ara hi ha 8 seus arreu del món i destacar
la participació en el projecte d’un bon nombre de tècnics ebrencs. Un fet que és molt
satisfactori.
P: Quan veurem a Gombau a la Liga Santander o Adelante?
R: A mi m’agradaria que fos algun dia. Ja he dit abans que vaig estar estudiant la
possibilitat d’obrir portes però amb les dues propostes que vaig tenir, totes dues de la
Segona B, no vaig veure els ingredients necessaris per poder engrescar-me. Sé que al
futbol no es pot parlar a llarg termini, però jo sóc dels que considero que s’ha de fer,
com a mínim, a un termini mitjà per poder crear i apuntalar un projecte. Amb un any,
no hi ha temps de poder-ho aconseguir del tot. Per tant, caldrà esperar si arriba una
oportunitat un dia de venir al futbol espanyol, amb un projecte que em pugués seduir.
P: I el futbol ebrenc, el segueixes?
R: Sí, la veritat és que molt. Amb les noves tecnologies pots seguir gairebé el dia dia
i el minut a minut dels partits dels equips. I sempre pendent de l’Amposta, dels seu partits, i també dels altres clubs. Sóc ampostí i ebrenc i encara que estigui lluny de casa,
la terra és la terra.

Roberto Carlos, Del Piero, Zambrotta i Portugal
han estat els darrers entrenadors del Delhi Dynamos
que ara entrena Josep Gombau.
Coincidirà, en la Súper Lliga Índia, amb el santjaumero
Gerard Zaragoza, un dels tècnics del Bengaluru FC.
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Josep Carbonell és el gestor del portal futbolebrenc.
El portal que cada cap de
setmana, al moment, ens
informa dels gols dels partits des de la Primera divisió fins a la Quarta catalana. És l’únic portal que així
ho fa a tot l’Estat. I molt
seguit a tots els camps
ebrencs, cada cap de setmana. En aquesta entrevista coneixem a Josep, un
exemple en tots els aspectes. I sabrem com potser
que des d’Argentona controla tots els partits. I
també com va arribar a formar part del projecte.
Josep és el protagonista
enigmàtic del portal més
seguit arreu de Catalunya.
A la foto, apareix quan era
entrenador al segon equip
de l’Argentona.
Pregunta: Què és per a tu
el futbol?
Resposta: És una droga
sana, que em fa mourem
cada dia. Sinó fos pel futbol, i pel portal, ja no viuria, no estaria aquÍ.
P: Historial com a jugador.
R: Des d’aleví fins amateur
de l’Argentona, quan ho
vaig deixar per desavenences amb l’entrenador fins
el punt de motivar-me a
deixar-ho.
P: I com a tècnic?
R: El club del meu poble,
l’Argentona FC, em va
donar l’oportunitat d’entrenar 2 anys. Vaig entrenar al
2n equip, però vaig plegar
per desavenences amb el
director tècnic, la mateixa
persona per la que vaig
deixar de jugar, quan ell llavors era l'entrenador.
Aquests anys, a més de
portar els meus equips al
club, feia de segon entrenador del primer equip.
P: Una anécdota.
R: Ja com minusvàlid, més
que una anècdota és un
fita aconseguida com a
delegat i assesorant a l’entrenador: vam quedar campions i vam pujar a 1a divisió juvenil.
P: Vas acabar com a delegat?
R: Sí, he fet de tot...ser
delagat és una labor molt
important per tota la feina
que comporta.
P: Ets un gran culer, però
no t’agrada la política
esportiva...
R: Baix el meu punt de
vista, la gestió econòmica
no és bona. Molt dir que és
el club que ingressa més
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«El portal em dóna vida, ganes de viure»
AVUI: JOSEP CARBONELL, GESTOR DEL PORTAL FUTBOLEBRENC

By: Joaquin Celma

Josep Carbonell, amb el filial de l’Argentona, quan era l’entrenador.

però també caldria dir que
és el club que més té a la
partida de despeses. És
molt fàcil gestionar qualsevol cosa amb els diners
dels altres. Molt parlar de
la Masia i pràcticament ara
es formen jugadors per a
altres clubs, i no saben
vendre jugadors...pràcticament els han de vendre
tots a preu de saldo...no
pararíem de trobar inconvenients en la gestió
actual.
P: Quina regla canviaries
del futbol?
R: Com que hi ha molta falsetat dels jugadors amb
les faltes i les possibles
lesions no reals, penso que
qui hagi estat assistit pel
servei mèdic, per reincorporar-se al joc hauria d’estar com a mínim 1 minut
fora del partit, controlat
per l’arbitre assistent.
També imposaria que als
àrbitres se’ls sancionés
per errors importants i
més si com passa gairebé
sempre es demostra que
perjudiquen a l'equip petit
quan s'enfronta a un gran.
P: Un dia la teua vida va
canviar. Què va passar?
R: Senzillament que va sortir malament una operació
d'hèrnia discal i vaig quedar minusválid, d'això fa ja
mes de 20 anys.
P: Vius sol. Com ho fas?
R: No hi ha més remei que
anar acostumant-te mica
en mica. Per això he dit
que el futbol, vist d'aquesta manera com estic, és
com una droga que m'ajuda a viure en el dia a dia.
P: D’on treus la força per
tirar endavant?
R: Com t'he dit, no hi ha

més remei que fer-ho i gràcies a aquest magnífic
esport vaig tirant avant.
P: De vegades, la gent no
valora el que té. Ho veus
així?
R: Això ens passa a tots,
fins que ho perds no te n'adones del que tenies.
P: El ser humà ho vol
tot...salut, diners, treball,
cotxes, vacances...i si falla
alguna cosa d’aquestes ja
no és feliç.
R: Els diners ajuden però
no donen la felicitat. A la
vida res és fàcil. Encara
que no estigues sol sempre et falta alguna cosa; o
així ho creus, fins que
perds el que tens, poc o
molt, i és llavors quan t’adones del bé que estaves.
En el fons, tots som egoistes: sempre volem més.
P: Si una operació et
puguis curar, quines tres
coses faries?
R: A hores d'ara ja no hi
penso ja que ha passat
molt de temps i mai m'han
donat una mínima opció de
millorar en més de 20
anys. Llavors, per què
mirar més enllà?
P: Si fa set anys et diuen
que tu posaries cada gol
en el portal futbolebrenc,
què haguessis pensat?
R: Evidentment no hagués
pogut imaginar-m'ho mai.
És una cosa que m'ha
agrada i que m’il.lusiona
poder-la dur a terme. Et
vaig coneixer (a Celma) a
Icompeticion, i quan va
acabar aquesta pàgina vas
crear el portal futbolebrenc
i aquí estem.
P: Estàs tot el cap de setmana de guàrdia des que
comença el primer partit

de la Liga Santander,
divendres per la nit, fins
que acaba el darrer, el
Partidazo del diumenge la
nit, amb tota la informació
puntual del futbol regional
ebrenc. És dur?
R: No, al contrari. Per una
persona en el meu estat,
és molt important poder
fer-ho. No tinc temps per
avorrir-me. Quan m’adono
ja ha passat el dissabte i
així em passa també el diumenge.
P: Potser hi ha poca gent
que sap que a cada camp,
tenim dos contactes que
ens passen els gols en
cada partit. Una bogeria...
R: Sense aquesta bogeria
no es podria fer el que
fem. Aquesta bogeria ve
per gent que porta el futbol
i la informació a la sang.
P: Quan Celma feia ell sol
en Icompeticion el seguiment de resultats de més
de 700 equips del futbol
català, una nit el vas trucar
i li vas dir: ‘puc ajudar-te?’
Així va començar la vostra
amistat.
R: Si, així va començar la
nostra amistat. Em va obrir
la porta i a mi em va donar
vida fent aquesta bogeria
en totes les categories,
des de futbol base fins el
futbol amateur i professional.
P: Un dia vas notar a
Celma agobiat i vas
comentar-li de posar tu
tots els gols...i des de llavors ho fas tu sol...
R: Celma no viu sol, i d’aquesta forma, té més
temps per estar amb la
seua família, i, a més, es
pot centrar exclusivament
a portar més folgadament

actualitzacions de les
seves dades.
P: El futbol ebrenc es viu
més apassionadament que
en altres territoris?
R: Es porta molt als
extrems per la passió pel
seu equip i això fa que es
visque de forma intensa,
segurament més que en
altres llocs, pel que jo comprovo des d’Argentona.
També he de dir que no
coneixo com es viu exactament a tots els llocs.
P: Com
és
Joaquin
Celma?
R: Tots tenim les nostres
coses, ell per exemple vol
tenir-ho tot controlat i el
que surt de la seva línia li
crea malestar i també
quan s’ha realitzat alguna
cosa que no estigui bé. És
molt perfeccionista. I això
no és un defecte, tot i que
ell ho és molt. D’altra
banda, és molt humà. Es
preocupa quan sap que un
"amic" no està bé, està
continuament donant el
suport necessari perquè
no et trobis sol davant els
avatars de la vida i el dia a
dia.
P: Que t’ha suposat gestionar l’únic portal en tot
l’Estat que controla els
resultats al moment des de
la Primera divisió fins la
Quarta catalana?
R: Com he dit, em fa estar
en moviment i el que tinc al
cap és el que he de fer
cada cap de setmana per
intentar portar-lo al dia i
que així tots els que vegin
el portal trobin el que
necessiten. Però som
humans i mai es pot tenir
absolutament tot ben fet.
P: Celma i tu a

Icompeticion feieu més de
1000 partits entre futbol
base i futbol amateur. Això
és més que passió?
R: Si no fos per la bogeria
com m’agrada aquest
esport mai hagués pensat
del que era capaç de fer.
En aquella època, no feiem
només els partits sinó
també els golejadors...un
estrès bestial...però, com
jo dic sempre, l’important
no és si ho miren més o
menys persones. Si fos
per això, no ho faria. Ho
faig perquè m'agrada.

Josep Carbonell
és d’Argentona.
Va iniciar la
relació amb
Joaquin Celma a

Icompeticion, i
ara gestiona el
portal

futbolebrenc, “és
una bogeria que
simplement faig
perquè m’agrada
i, en el meu estat,
em dóna vida”
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ELS EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE PER LA SEUA HISTÒRIA
Fundació Rànquing

1908
1915
1931
1930
1919
1917
1920
1930
1928
1943
1981
1927
1969
1922
1971
1971
1972
1968
1949
1971
1934
1919
1971
1919
1971
1950
1946
1922
1946
1931
1987
1930
1930
1925
1939
1977
1944
1976
1975
1993
1992
1982
1921
2005
1976
1980
1984
1979
1978
1980
1975
1994
1973
2000
1932
1999
1981
1979
2010
1974
2004
2009
1973
2013
2006
1973
2006
1992
2004
1992
2015
1995
2008
1994
1999
2003
2017
1980
1989
1996
1973
2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Equip

Tortosa
Amposta
La Cava
Rapitenca
Alcanar
Ulldecona
Jesús i Maria
Camarles
La Sénia
Ametlla
Olímpic *
Flix
Roquetenc
Gandesa
Ascó
R-Bítem *
Ampolla
J.Catalònia
Sant Jaume
Aldeana
Perelló
Santa Bàrbara
Móra Nova
Ginestar
Falset
Batea
Pinell
Benissanet
Corbera
Horta
Deltebre
Masdenverge
Benifallet
Vilalba
Bot
Rasquera
Campredó
Godall
Tivenys
La Galera
Tivissa
Torre Español
Xerta
Amposta B
Ribarroja
Ampostí At
Garcia
Miravet
Fatarella
Catalònia B
Rapitenca B
Ascó B
Reguers
Roquetenc B
Arnes
Aldover
Mora Ebro B
Bítem
J i Maria B
Aldea
Ascó Escola
Atlas Club
Muntells
La Cava B
R-Bítem
Tortosa B
Ebre Escola
Alcanar B
Aldeana B
Canareu
Camarles B
La Sénia B
Ulldecona B
Ginestar B
Perelló B
Ametlla B
Batea B
Casenc
Flix B
Gandesa B
GP Barça-Tortosa
Venus

1D

2D

2B

3D

44
10
12
13

7

1a Cat

21
27
21
13
12
3
11
10
7
1

3
10
8
1
4
2
2

1
1

2a Cat

12
37
34
37
41
28
5
7
21
21
21
3
8
28
3
20
21
27
5
13
3
6
3
2
2

3

1

3a Cat

5
3
11
13
24
40
34
21
28
30
49
29
17
9
24
18
9
32
26
42
36
23
23
25
21
19
13
15
19
17
17
12
11
6
7
3
11
4
7

4

2
2
5
1
1
2
1

1
2
2

4
1
1
1
1

4a Cat

4
6
2
4
4
5

4
18
3
3
6
15
6
1
3
13
14
21
20
25
32
28
15
9
16
23
24
32
27
32
11
25
17
23
23
23
13
20
15
19
19
19
15
7
14
13
11
13
14
9
6
6
9
1
3
8
8
5
5
6
5
3
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL PUNTS

340
279
252
250
197
144
143
135
135
127
127
124
122
122
117
115
114
113
102
97
96
93
72
70
69
68
63
58
57
54
52
50
47
46
44
41
38
36
33
31
23
23
23
21
20
19
19
19
19
19
17
16
15
15
15
14
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Rànquing

DIVENDRES 10 D’AGOST DE 2018

Aquest rànquing exposa els equips del futbol
ebrenc, 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

Són un total de 85 equips.
*El Remolins-Bítem s’agrupa des que era Remolins
i, posteriorment, amb la fusió amb el Bítem
*L’Olimpic inclou el CD Mora de Ebro

Les puntuacions de la 1 Catalana acumulen les de
la pròpia categoria i també les de la Primera regional 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

El diari ‘Més Ebre’
no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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GASTRONOMIA

www.mesebre.cat
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Magdalenes de taronja i Cointreau,
muffins i cupcakes
VALORACIÓ
El bo que tenen les
magdalenes, muffins
o cupcakes és el fet
que són unes postres
que estan ja porcionades. Per tant, és
més fàcil de ser
conscients de la
quantitat que es
consumeix si ho
comparem amb els
cócs tan típics de les
nostres terres, que la massa no difereix gaire
respecte a les magdalenes. Tal com us expliquen les diferències entre els 3 tipus. El més
recomanable són les primeres, ja que s'usa oli
d'oliva extraverge, enfront de la mantega.
D'altra banda als cupcakes que porten el guarniment superior o frosting, sol estar elaborat
amb mantega, nata, llet i sucre, encara incrementen més els greixos saturats i els sucres de
fàcil absorció.
Les magdalenes tenen el seu origen a França, concretament a La Lorraine, els muffins i cupcakes són d’origen estatunidenc. Les magdalenes s’elaboren normalment ,amb oli, mentre
que els muffins i cupcakes s’elaboren amb mantega. La massa de les magdalenes és més esponjosa que la dels muffins i cupcakes perquè la massa s’ha de batre més i s’utilitza llevat
químic. La part superior dels muffins i cupcakes és plana, mentre que les magdalenes tenen a la part superior un “barret” (la massa puja per la part central de la magdalena). Els
muffins poden ser dolços o salats, en canvi les magdalenes i els cupcakes són dolços. Les magdalenes i els muffins no s’acostumen a guarnir, però els cupcakes es poden guarnir
amb cremes, glacejats, xocolata, fruites... les decoracions dels cupcakes són sovint sorprenents i molt atractives.

INGREDIENTS:
• 3 ous
• 200 grams de farina
• 200 grams de sucre
• 200ml d’oli d’oliva verge extra
• 1 sobre de llevat Royal
• El suc de mitja taronja
• La ratlladura de mitja taronja
• Un rajolí de Cointreaue

PREPARACIÓ:
En un recipient, bateu els ous, el sucre, el suc
de taronja i el Cointreau enèrgicament i durant al menys 3 o 4 minuts perquè la massa
quedi esponjosa. Afegiu l’oli i barregeu bé,
però sense batre més la massa. Afegiu també
la farina, el llevat i la ratlladura de la taronja i
remeneu sense batre. Deixeu reposar la massa a la nevera durant ½ hora. En una safata
de forn, disposeu els motlles de paper ( dos

per cada magdalena, un dintre de l’altre) i
ompliu-los amb la massa només fins a ¾ de la
seva capacitat. Escalfeu el forn a 250 graus,
escalfor dalt i baix. Poseu una mica de sucre
sobre cada magdalena i introduïu la safata
amb els motlles de les magdalenes al forn.
Baixeu la temperatura del forn a 220 graus.
Deixeu coure durant aproximadament 12 minuts però aneu en compte perquè cada forn
és diferent. Deixeu refredar abans de menjar.
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SERVEIS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4
Preneu una decisió que us ajudi a estabilitzar
la vida emocional. Un compromís personal o
alterar la forma en què viviu contribuirà a
agafar perspectiva emocional.

22/9 al 22/10
Ja sigui una aventura amb algú a qui estimeu
o un canvi que feu en la forma en què viviu,
us animarà a acabar el que comenceu. Feu
un compromís.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

Les situacions canviaran ràpidament. Haureu
d’estar preparats per enfrontar els problemes sense deixar que les emocions us guiïn
pel camí equivocat.

Algú interferirà si el vostre pla no compleix
les expectatives. Estigueu atents als interessos i disposats a allunyar-vos de qualsevol
que faci massa demandes.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

La vostra vida personal i professional trontollarà si no podeu trobar la manera de distribuir el temps. Les activitats educatives us
ajudaran a assolir les metes professionals.

Si algú suggereix agregats excessius als
vostres plans, demaneu a aquesta persona
que pagui per les actualitzacions. Les xarrades honestes portaran resultats.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Poseu més èmfasi en els vostres objectius
creatius. Desenvolupeu un pla que us ajudi a
incorporar allò que gaudiu fent en una
empresa que doni diners.

www.mesebre.cat
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SOLUCIÓ

VACANCES D'ESTIU

Feu canvis que millorin el medi ambient i us
facin sentir com casa en el vostre entorn. La
comoditat marcarà la diferència en la vostra
perspectiva emocional.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Presteu molta atenció a cada petit detall
abans de decidir compartir amb els altres el
que feu. Si sou prou oberts, algú us animarà
a expandir-vos.

Les xarrades seran difícils si les persones
involucrades reaccionen exageradament.
Assegureu-vos d’atenir-vos al guió i que les
vostres idees siguin entenedores.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Negocis i amistat estaran íntimament lligats i tindran bones perspectives. Mostrarse atent amb la seva parella serà molt
positiu.

Busqueu la manera d’ingressar més efectiu,
però no us involucreu en un pla per fer-vos
rics ràpidament que té el potencial de ser
contraproduent.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112

DIVENDRES 10 D’AGOST DE 2018
IMMOBILIARIAÑ
ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habitacions, cuina i menjador, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estrenar.
Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

SERVEISÑ

TREBALLÑ

COMPRO

Vols anunciar-te?

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de productes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Aquest és el teu
espai privilegiat de

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

PUBLICITAT
977 279 290

Màxima serietat. Pere

comercial@mesebre.cat

VARISÑ

YOTOO

MAESTRO
Jakite

Encuentra
tu pareja
mediante
presentaciones
Individuales, trato exclusivamente
personalizado.

Resultado
inmediato 48 h

Seriedad y
Privacidad!!!

695410052
COMPRO
VEHICLES, MOBLES
I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL COMPTAT.
691 30 22 41

VIDENTE
CURANDERO
AFRICANO

RESULTADOS
INMEDIATOS
TEL I WHAT

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

450€

tlf: 686 979 513

No t’ho pensis més!

MAESTRO
DALOBA

TARRAGONA. ES LLOGA

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat

603 317 154

VIDENTE
CURANDERO

Resuelve problemas
graves y difícles con
discreción y rapidez.
Amor, depresiones,
negorcios, justicia,
impotencia sexual,
cosechas agrícolas...

615 968 404
RELAXÑ

Me urge vender: telas
de tapicería, de confección varios colores
a buen precio.
Maquinas de coser,
compresor, pistola de
grapar y grapas.
TELEF.
645 234 639

TORTOSA
OFERTA
SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h
DISCRETO
Tlf. 664 149 258
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