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Els concentrats van formar la paraula 'Carme' i diversos llaços.

La plataforma Free Forcadell va convocar aquest passat dissabte un acte de suport a l'expresidenta del Parlament de Catalunya a l'as-
sut del riu Ebre de Xerta, que uneix la seva població natal amb Tivenys. Es desplegaren dues pancartes per a recolzar els presos polítics
i exiliats. P3

twitter

Suport a Carme Forcadell

Tortosa gaudeix de la seua Festa Major, des
d’ahir dijous i fins dilluns.

P4, 11, 12 i 13

Cinta 2018

El festival d'arts sonores i visuals de les Terres
de l'Ebre va començar ahir a la Ràpita i a diver-
sos espais naturals del territori. Durarà fins diu-
menge. P9

Eufònic Festival
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Més de 600 persones van omplir, dimarts al vespre, la nau central de la
Catedral de Tortosa en el concert solidari organitzat per la Reial
Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta per recaptar fons per als
xiquets i xiquetes de la ciutat que viuen al límit de la pobresa i en pobresa
severa. Els sis grups i solistes participants, que van actuar de manera
desinteressada  interpretant dos peces musicals cadascú, van ser l'Orfeó
Tortosí, Albino Tena, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Cor la
Binota, Cor de Cambra Tyrichae i la Banda de Municipal de Música de
Tortosa. El concert, preàmbul de la festa major, va acabar amb la interpre-
tació conjunta de l'Himne de la Mare de Déu de la Cinta que pel que fa
a la composició de la lletra, obra del mestre Joan Moreira, compleix
enguany el centenari de la seva creació. La recaptació del concert formarà
part de la quantitat final que es lliurarà a Càritas i Creu Roja Tortosa a pri-
mers d'octubre com a culminació de la campanya organitzada en el
nomenat any de la cooperació i la solidaritat. Foto: Amador Gisbert.

La Catedral de Tortosa s’ompli 
en el concert solidari  

ORGANITZAT PER LA REIAL ARXICONFRARIA DE LA CINTA 

Editorial La pedofília esquitxa al Bon Pastor

Com diu el Papa Francesc és una "Vergonya i un "Fracàs de l'Església" el que està passant en certs clergats. Els casos de pedofília a Irlanda i Pennsilvània així ho
demostren. Que està passant? Recordeu els dies de catequesi quan ens llegien l'evangeli de Sant Joan que parlava del Bon Pastor i les ovelles? Es tractava de la relació
que existeix entre Déu i el seu poble, i que resumiríem dient que sense pastor no hi ha ramat i sense ramat no hi ha pastor. Són dos elements que estan intrínsecament
units, és a dir, un reclama l'altre i no existeix l'un sense l'altre. El Déu Pastor reuneix el seu poble, l'acompanya, el condueix..., sempre respectant el do de la llibertat
que li ha donat. Això ens situa en la necessitat imperativa de revisar radicalment l'eclesiologia per la forma deficient, altiva, desequilibrada que han permès i amagat
els escàndols de pedofília durant dècades. Una teologia tradicionalment piramidal de l'Església que ens mostra una identitat del sacerdot com a cristià d'elit amb juris-
dicció sobre els dèbils. Hauríem de pensar en l'Església tenint en compte diferents veus, i qüestionar, un cop més, el celibat eclesiàstic? Com podem ignorar que la
singularitat d'aquest celibat, adornat amb un prestigi gairebé místic, reforça una posició perillosa?
Una cosa està clara i és que, tenim dret a qüestionar la relació d'un ordre eclesial problemàtic que afavoreix la llei culpable del silenci.

Els arrossaires del delta de l'Ebre ultimen els preparatius per
encetar una campanya que es preveu excel·lent. Tot i que les
recol·lectores ja entren en alguns camps, serà a partir de finals
de la setmana vinent quan l'activitat es comenci a generalitzar
en el cas de les varietats més primerenques. Enguany, les previ-
sions apunten cap a les 140.000 tones d'arròs, un 20% superior
a l'anterior. A diferència de l'any passat, quan el fong de la piri-
culària va causar estralls en molts arrossars, la moderació de la
calor durant els últimes setmanes ha permès el bon desenvolu-
pament de les espigues. Per esquivar els efectes del canvi climà-
tic, els arrossaires mediten posposar la sega de les varietats de
cicle llarg fins a finals de setembre o octubre, evitant les exces-
sives temperatures de l'agost. A la foto, productors d'arròs
observen l'estat de l'espiga en un dels camps de l'Estació
Experimental de l'Ebre que l'IRTA té a Amposta (acn).

Excel·lents previsions per la collita
d'arròs al delta de l’Ebre

PODRIA ARRIBAR A LES 140.000 TONES

La Cinta ja ha començat. Dissabte
passat es va viure el preludi amb l'ac-
te de Proclamació de Pubilles i
Pubilletes de les Festes de 2018. A la
imatge apareixen les representants
de l'Associació Amigues i Amics de la
Unesco de Tortosa, quan es varen fer
oficials. La proclamació de les pubi-
lles de l’entitat es va efectuar a la sala
Federico Mayor de la Cambra de
Comerç. La pubilleta és Mercé
Martinez Triguero. I la Pubilla, Marta
Herrero Gauxachs.

Cinta 2018

AMICS I AMIGUES DE LA UNESCO
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La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert diligèn-
cies d'investigació per la identificació per part dels
Mossos d'Esquadra de diverses persones a
Vandellòs, Tivissa i Móra la Nova, i també a l’Ametlla
de Mar per part de la seva Policia Local, de diverses
persones que retiraven llaços grocs de la via pública.
El ministeri públic vol saber els "motius concrets" de
les identificacions i els "criteris" d'actuació en casos
similars. En un decret de tres pàgines firmat pel
tinent fiscal, Pedro Ariche, en funcions de fiscal
superior, el ministeri públic ordena al comissari en
cap dels Mossos, Miquel Esquius, que li remeti en 15
dies com a molt un informe amb totes les actuacions
i diligències en relació a les actuacions policials del 17
d'agost a Vandellòs i la Ribera d'Ebre. La mateixa
ordre té l'alcalde de L'Ametlla de Mar pels fets del
24 d'agost al seu poble, on va actuar la Policia Local.
Segons l’ACN, en el decret del fiscal, s'explica que la
investigació arrenca per la presentació d'un escrit
dimecres de la setmana passada per part de l'entitat
Impulso Ciudadano, liderada per l'exdiputat de Cs
José Domingo, en el qual explicaven els fets arran de
la publicació de la notícia que la policia catalana
havia identificat 14 persones a Móra la Nova, Tivissa
i Vandellòs com a "possibles autors de danys al
domini públic" i una possible infracció greu de la llei
de seguretat ciutadana. A través dels mitjans de
comunicació la fiscalia va saber que Mossos i la
Policia Local de l'Ametlla de Mar també havien
identificat persones per malmetre un llaç groc
metàl.lic  (vegeu plana 6). 

La fiscalia investiga
l'actuació dels Mossos en la
identificació de persones
que retiraven llaços grocs

La plataforma Free Forcadell
va convocar aquest passat
dissabte 25 d'agost un acte
de suport a l'expresidenta
del Parlament de Catalunya
a l'assut del riu Ebre de
Xerta, que uneix la seva
població natal amb Tivenys.
Els concentrats van dibuixar,
segant la vegetació, la
paraula 'Carme' i diversos
llaços per donar-li suport. 
També  es van desplegar dos
pancartes en suport als pre-
sos polítics i exiliats, en les
quals es podia llegir: 'Ni
presó ni exili' i 'Us volem a
casa'.  Es va fer a Forcadell,
que es troba a la presó de
Mas Enric del Catllar des del
20 de juliol, va piular un mis-
satge d'agraïment als con-
centrats juntament amb un
vídeo aeri, on es pot veure
l'acció a l'assut. 

El missatge de Carme al seu
twitter deia: “Visca les Terres
de l’Ebre! Jo tampoc us obli-
do i us porto al cor. Ben aviat
ens tornarem a trobar a
Xerta, a casa, al costat del

riu. #llibertat”.
D’altra banda, dijous passat,
centenars de persones (amb
representació ebrenca) es
van concentrar a Mas d’Enric
en suport a la xertolina

Carme  Forcadell i la resta de
presos i exiliats. 
Es complien cinc mesos de
l’empresonament de l’expre-
sidenta del Parlament i de
l’exconsellera Dolors Bassa.

Les bonificacions per desviar el trànsit
pesant dels trams ebrenc i penedesenc
de la N-340, així com de l’N-240,
entraran en vigor previsiblement
aquest diumenge, segons han confir-
mat a l’ACN fonts del Ministeri de
Foment. Tal com ja s’havia anunciat,
avui divendres el Consell de Ministres
ha d’aprovar aquestes mesures mit-
jançant un reial decret i les noves con-
dicions entraran en vigor tot just l’en-
demà de la seva publicació al BOE
sense necessitat que ho convalidi el
Congrés. L’acord preveu bonificacions
per al desviament obligatori dels
camions que circulen per l’N-340 per
l'autopista AP-7, en els trams entre
Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així
com entre Altafulla i Vilafranca Sud,
d’un 42,53% en el cas dels trajectes
llargs i del 50% els interns. La mesura
afectarà, tant en els trams de l'AP-7
com de l'AP-2, els vehicles pesants de
quatre eixos o més. En el cas dels tra-
jectes interns, bonificats amb el 50%,
els conductors hauran de disposar d'un
sistema de peatge dinàmic o telepeatge
(Via T) per poder-se'n beneficiar.
També hauran de disposar d'aquests
dispositius els conductors que de vehi-
cles lleugers per aconseguir l'exempció,
que només s'aplicarà a aquells que
efectuïn exactament els trajectes d'a-
nada i tornada -mateixa entrada i sorti-
da- en el tram entre Alcanar i Vilafranca
Sud.
El moviment veïnal de les Terres de
l'Ebre per la gratuïtat de l'AP-7 ha
lamentat que es tracta d'una solució de
"mínims" i segueix exigint l'allibera-
ment total dels peatges. "Sempre hem
demanat anar a màxims. Pensem que
en el moment i la situació que tenim,
necessitem que l'AP-7 sigui gratuïta per
a totes i tots, sense prohibicions, obli-
gacions o condicions. Volen que ens
traguem el teletac perquè siguem
clients d'un banc, amb complicacions i
rebuscaments. A Salou i Altafulla, ho
tenen més fàcil i passen sense explica-
ció i tanta conya. I a més tenen vies
paral·leles gratuïtes", ha argumentat el
portaveu veïnal Llorenç Navarro.
Recorda que la concessió entre Salou i
Alacant de l'AP-7 finalitzarà en 497
dies, però que alliberar el tram ebrenc,
entre Hospitalet i Ulldecona, costaria
34 milions d'euros. "Però s'han confor-
mat amb mínims. Sembla que no ha
mort prou gent i tenim unes infraes-
tructures deteriorades que ens les fan
més, amb rotondes i línies contínues",
ha retret als dirigents polítics del territo-
ri, tot acusant-los de "destrossar" la N-
340 i no haver aconseguit la gratuïtat
de l'AP-7.

També es desplegaren dues pancartes per recolzar als presos polítics i exiliats

Les bonificacions
entraran en vigor
diumengeXerta dóna suport a Carme Forcadell 

dibuixant el seu nom a l'assut Pel desviament obligatori
de camions de l’N-340 

El moviment veinal considera que 
“es tracta d’una solució de ‘minims’.
Exigim la gratuïtat per totes i tots.

Ens la mereixem”

Pancartes de suport als presos polítics i exiliats, a l’assut.
twitter 
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TORTOSA

*EL REPARTIMENT DEL
PANOLI va marcar
aquest dijous el tret de
sortida de la Cinta 2018
Les pubilles abans del
repartiment van assistir
a la trobada a la reial
capella de la Mare de
Déu de la Cinta, que fou
amenitzada amb la
música del guitarrista
Albino Tena.
Seguidament, les 98
pubilles van procedir a
repartir el panoli pels
carrers de Tortosa amb
l’acompanyament de les
colles de grallers, dolçai-
ners i tamborers.

* LA COLLA DE DIA-
BLES I TAMBORS LO
GOLAFRE DE REMO-
LINS ultima els prepara-
tius del 35è correfoc de
les Terres de l’Ebre. Es
tracta d’un dels més
antics del territori, però
també de Catalunya,
després de dur-lo a
terme durant trenta-cinc
anys de forma ininte-
rrompuda.

Més 
Notícies

Com ja és habitual a cada edició de les Festes de la Mare de Déu de la Cinta de
Tortosa, el Parc Municipal Teodor González va acolllir la tarda del passat dissabte
25 d'agost l'acte de Proclamació de Pubilles i Pubilletes de les Festes de 2018,
que van arrencar ahir dijous, i la lectura del Pregó, que va anar a càrrec,
enguany, de la ballarina i professora de dansa tortosina Anna Maria Bel.
Així mateix, diumenge, el Parc Municipal Teodor González va acollir, per primera
vegada, els actes de la tradicional Trobada de Gegants que Tortosa organitza
com a aperitiu de les Festes de la Cinta. 
Amb la presència de nombrós públic, i amb 22 colles arribades d'arreu de
Catalunya, la trobada de Tortosa va tornar a desplegar la varietat, color i folklore
de la tradició gegantera al nostre país.

L'actuació dels
Catarres, Doctor
Prats i els con-
certs del concurs
Ebremusik són
els principals
ganxos musicals
de les festes
majors de la
Cinta de Tortosa
d'aquest 2018,
que tindran lloc
entre el pròxim
31 d'agost i el 4
de setembre.
Formalment, el
gruix de les fes-
tes arrencarà avui divendres 31, amb l'actuació a la
nit de Doctor Prats. Els Catarres ho faran diumen-
ge, al parc municipal. El programa nocturn es com-
plementarà amb les actuacions de DJ, animació i
música electrònica, però també amb les orquestres
de ball Pensylvania i Nueva Alaska. També tornarà
el circuit de penyes i les propostes d' El Parc es
Mou, amb sessions tematitzades i efectes. Dins de
l'oferta musical dels dies festius destaca també una
nova edició del festival Ebre Terra de Vent i el con-
cert de la Banda Municipal de música de Tortosa. El
programa es complementa amb el ja tradicional
Cosso Iris, caminades solidàries, castellers i bestiari,
així com els actes religiosos.

L'acte de Proclamació de Pubilles i Pubilletes va tenir lloc el dissabte passat

Catarres i Doctor Prats, principals
ganxos musicalsEl pregó d'Anna Maria Bel dóna el tret

de sortida a La Cinta 2018
Al parc municipal, avui i diumenge

Èxit de participació a la nova edició
del Va per tu Vidal

La plaça de l’Ajuntament
de Tortosa fou l’escenari
dimecres de la vuitena
edició del Va Per tu Vidal,
una cita solidària on s’u-
neixen les activitats
esportives i la música i
l’oci. Com cada any, l’es-
deveniment va començar
amb una edició per als
més petits. 
Aquesta vuitena edició va
acabar amb música a la plaça del consistori.

Ahir dijous van tenir lloc al-
tres actes multitudinaris a les
Festes de la Cinta com la pre-
sentació de les colles partici-
pants al circuit de penyes o el
ball de gala en homenatge a la
reina de festes, Maria Espuny, i
a les pubilles de la Cinta 2018.
La imatge és de l'acte de Pro-
clamació de Pubilles i Pubille-
tes, de dissabte passat.  Júlia
Vilar és la reina infantil. 

Foto: Núria Caro/ Setmanari L’Ebre

Ball de gala en homenatge 
a la reina de les festes, Maria Espuny

I diumenge, també com aperitiu de la Festa Major, va tenir lloc la Trobada
de Gegants amb 22 colles d’arreu de Catalunya

Domingo Tomàs, regidor de Festes.

Tortosa tornarà a demostrar el seu esperit solidari. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, i
el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, han explicat les tres activitats
de Festes on es podrà aportar aliments. Òscar ha recordat que "la Fam no fa
Vacances" i que és per això que des de l'entitat organitzen activitats per recollir
aliments durant els mesos d'estiu: "El passat mes de juny vam rebre una partida
d'aliments procedent de les ajudes de la Unió Europea, però aquests aliments ja
s'estan acabant, i necessitem tornar a omplir els magatzems". Les tres activitats
on es podrà col·laborar són "La Festa del Xiquet" de l'HTVC, on els més petits
també poden conèixer la tasca del Banc dels Aliments i prendre consciència que
s'ha d'ajudar als més necessitats; l'Ofrena de la Cinta, on les entitats participants aporten aliments, i on també els particulars poden fer-ho accedint per La Nau del
Parc (també es recollirà material escolar); i el concert de fi de Festa del dilluns, el qual, per primer any, serà solidari, i on es demana als assistents que col·laborin
aportant aliments o fent un donatiu econòmic.

Tortosa podrà tornar a demostrar la seva solidaritat
aquestes Festes de la Cinta 2018
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AMPOSTA

*LA POLICIA LOCAL
amplia plantilla amb dos
agents nous i incremen-
ta el parc mòbil amb el
primer vehicle equipat
amb el quit de trasllat de
detinguts. En les prope-
res setmanes s’incorpo-
raran dos nous agents
més i la plantilla dispo-
sarà de 38 agents.

*PROP D’UNA VUI-
TANTENA d’establi-
ments se sumen a la
campanya ’Tornem al
Cole’. Les persones que
facin despesa entre l’1
d’agost i el 30 de setem-
bre als establiments ads-
crits rebran un tiquet
per al sorteig d’un viat-
ge per a tota la família a
Port Aventura i a Ferrari
Land.

*IDEAT, CREU ROJA
AMPOSTA, SEO BIRD-
LIFE I L’AJUNTAMENT
han fet possible que
més de 150 infants i
joves en risc d’exclusió
social d’entre 6 i 17 anys
hagin assistit a activitats
d’estiu.

Més notícies

Els actors Saturnino García,
Jordi Sánchez, Lluvia Rojo i
Adrián Lastra són els noms
mediàtics que visitaran
Amposta en el marc del IX
FangoFest Amposta, Festival
Internacional de Cinema
Fantàstic, Terror i Gore, que
tindrà lloc a la capital del
Montsià entre el 7 i el 9 de
setembre i que projectarà
més de 80 curtmetratges i
pel·lícules. Aquest dimecres
al matí, l’alma mater del
FangoFest, Jacint Espuny,
acompanyat de l’alcalde, Adam Tomàs, i de la regidora d’Ensenyament i
Cultura, Inés Martí, han presentat els detalls d’aquesta novena edició que
enguany presenta algunes novetats. Per una banda, s’entregarà el premi hono-
rífic, lo Pont de l’Infern, per al guanyador d’un Goya, Saturnino García, en
reconeixement "a la seva llarga trajectòria cinematogràfica". Un altre dels
punts  destacats és la secció Maledictis, dedicada a joves promeses que estre-
nen per primer cop un curt en pantalla gran. "Només Sitges inclou una secció
per a creadors amateurs", diu Espuny. Del programa intens de tres dies, en què
es projectaran curts amateurs i professionals de tot l’Estat espanyol i "també
d’internacionals per mostrar com és el cinema de terror a altres països", Espuny
en destaca un altre plat fort: l’estrena a l’Estat espanyol, després d’estrenar-se
a Bèlgica i França, de la pel·lícula Conducta anima, "un thriller gore d’un direc-
tor amateur, sense pressupost però amb actors de renom com Jordi Sánchez
(Plats Bruts, La que se avecina) Lluvia Rojo (Cuéntame como pasó, Hospital
Central) i Adrián Lastra (Velvet, Fuga de Cerebros)". Serà dissabte 8 a les 19 h.
Tot seguit hi haurà una xerrada amb els actors i el directors.

FangoFest projectarà una 
vuitantena de curts i pel·lícules

A Amposta, del 7 al 9 de setembre

Dimecres fou detinguda a
Amposta una dona amb
nou embolcalls de cocaïna

I la setmana passada, més detencions

La Policia Local d'Amposta ha detingut aquest dime-
cres al migdia una veïna de la ciutat per un presumpte
delicte de tràfic de drogues. Els agents han trobat a la
detinguda nou embolcalls de cocaïna a sobre, suposa-
dament, preparats per a la seva distribució. La dona ja
havia estat arrestada el passat mes d'abril en el marc
d'una operació policial contra el tràfic de drogues a la
ciutat. La policia local d'Amposta preveu que passi a
disposició judicial durant aquest divendres. El setge
contra els punts de venda de drogues al detall al nucli
urbà d'Amposta és la gran prioritat del cos policial, que
ha practicat prop d'una quarantena de detencions i
gairebé una trentena d'escorcolls durant poc més d'un
any.

Més detencions

D’altra banda, divendres passat, una persona va re-
sultar detinguda en el marc d'una operació policial
conjunta contra el tràfic i el consum de drogues que va
tenir lloc a Amposta. 
La Policia Local del municipi i els Mossos d'Esquadra

van escorcollar un bar del carrer Barcelona i a banda de
detenir la cambrera del local també van comissar
10,60 grams de cocaïna en un embolcall i mig gram
més en una dosi preparada per a la venda, segons
fonts properes al cas. 
En total, doncs, es van comissar 11,10 grams de co-

caïna, a banda de diners. També hi havia diverses dosis
de marihuana.

Presentació del festival, dimecres.
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA DE MAR:
El ple va aprovar decla-
rar nul·la la modificació
del contracte amb
Aqualia del 2009.
Després de rebre l’infor-
me de la Comissió
Jurídica Assessora favo-
rable a l’Ajuntament, el
consistori acordava per
unanimitat suspendre
els efectes de la modifi-
cació.

*AQUESTA SETMANA
se celebren els 25 anys
de la Jornada de camp-
de l’arròs. Aquest esde-
veniment està conside-
rat per el DARP com la
jornada de referència
del cultiu de l’arròs.
Aquesta jornada va néi-
xer a Amposta el 1993 i
ha anat evolucionant
fins a convertir-se en un
punt de trobada i de
referència pels arrossers
i tècnics del sector agrí-
cola. L’objectiu d’aques-
ta activitat de trans-
ferència tecnològica és
presentar els resultats i
les novetats més relle-
vants de la recerca que
es realitza en l’arròs. 

*LA SÉNIA ha recollit
testimonis de la
República i la Guerra
Civil al poble, i alguns
dels relats estan publi-
cats a l’edició bianual de
«Lo Senienc: Memòria,
Natura i Llengua». Es va
presentar divendres.

Més notícies

Deltebre celebrarà des d’avui, 31 d’agost, al 16 de setembre les jor-
nades gastronòmiques de l’arròs en el marc de l’inici dels treballs de
la Sega i també de les Festes de l’Arròs que es celebraran el cap de
setmana del 8 i 9 de setembre a la Finca de Bombita com ja és tradi-
cional. En aquesta edició de les jornades gastronòmiques de l’arròs hi
participen 11 restaurants amb diferents menús de degustació que
oscil·len entre els 14.50€ i els 40€ que presenten l’arròs cuinat amb
un ampli ventall de varietats. Els restaurants participants són: Mas
Prades, Xiringuito del Port, Vista Mar, Xiringuito Darwin Beach,
Tramontano, Delta Hotel, Hotel Rull, Casa Nicanor, l’Embarcador XXI,
Geno’s i Les Dunes. Els menús ja es poden consultar a la plana web
de l’Ajuntament de Deltebre. El regidor d’Acció Comercial, Seguretat
i Mobilitat, Francisco Castro, ha posat en valor “la tasca de promoció
del producte local i de qualitat com a impuls de l’economia local” que
es realitza des de l’Ajuntament de Deltebre. De fet, “des de l’arribada
de l’actual govern a l’Ajuntament s’organitzen diferents esdeveni-
ments en aquesta línia com, per exemple, les jornades gastronòmi-
ques, Mescla, com a mostra de gastronomia en el marc de DeltaFira,
i la campanya Volta i Tapa’t, la ruta de tapes de Deltebre”.

La Sega s’inicia a Deltebre amb les
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs

Des d’avui divendres, fins el 16 de setembre

Pla general del llaç groc pintat amb esprai.

La Policia Local de l'Ametlla de Mar ha identificat vuit per-
sones aquesta dissabte a la matinada per ruixar amb esprai el
llaç groc metàl·lic situat a la rotonda de l'entrada del municipi.
En declaracions a l'ACN, l'alcalde, Jordi Gaseni, ha confirmat
que entre els membres d'aquest grup hi ha el periodista Arca-
di Espada, un dels fundadors de la plataforma Ciutadans de
Catalunya, promotora de Cs. Segons el batlle, la policia ha
denunciat administrativament el grup, format per quatre
vehicles, dos dels quals han fugit. "No permetrem que hi hagi
aquest tipus de vandalisme de cara als nostres símbols i mo-
biliari urbà. Estem indignats", ha condemnat Gaseni. Des del
consistori asseguren que estudiaran quines mesures empren-
dre i si se sumen a la denúncia administrativa per evitar que
aquests fets tornin a succeir.
Segons ha detallat el batlle, els Mossos d'Esquadra han avi-

sat la Policia Local de l'Ametlla de Mar en veure que quatre
vehicles estacionaven a la rotonda d'entrada del municipi i
començaven a "embrutar" aquest espai.

Per malmetre un llaç groc

La Policia Local identifica i denuncia 
vuit persones a l'Ametlla de Mar

acn

Rebel·lió veïnal contra el soroll nocturn del carrer dels bars musicals de
l’Ametlla de Mar. Desenes de veïns i veïnes van sortir del carrer Cervantes
a manifestar-se la matinada del diumenge davant de les portes dels bars
musicals per expressar el seu malestar pel soroll nocturn que es genera a
l’entorn d’aquests bars durant els caps de setmana d’estiu.
D’altra banda, l’Ajuntament lamenta les molèsties que pateix el veïnat i
assegura que hi ha expedients oberts per resoldre aquesta problemàtica. 

A l’Ametlla de Mar

Manifestació veïnal contra el soroll nocturn
del carrer dels bars musicals

El Consell Comarcal del Baix
Ebre iniciarà aquest mes de
setembre un programa d'asses-
sorament individualitzat
adreçat a empreses turístiques
amb l'objectiu d'adaptar els ser-
veis que presten als requeri-
ments que demana el públic
cicloturista.
Aquesta iniciativa forma part
del pla de desenvolupament
turístic en base al cicloturisme,
que es duu a terme des de fa
alguns anys a través del projec-
te Baix Ebre Avant per convertir
el Baix Ebre i, en general, les
Terres l'Ebre en una destinació cicloturística de primer ordre. Una acció que pretén con-
tribuir a reactivar l'economia i crear llocs d'ocupació aprofitant les característiques idò-
nies que presenta el territori per a la pràctica cicloturista. En els darrers anys, des de
Baix Ebre Avant, s'ha promogut la creació de productes específics, que s'han començat
a promocionar en mercats internacionals, però no obstant això l'adaptació de les
empreses a les demandes concretes dels cicloturistes també és un element clau per
millorar el posicionament de les Terres de l'Ebre com a destinació cicloturista.
L'assessorament individualitzat consistirà en una anàlisi sobre diversos aspectes empre-
sarials relacionats amb el posicionament envers el cicloturisme: ubicació, instal·lacions,
serveis, personal d'atenció al públic i canals de comunicació, entre d'altes. També es
farà una sessió de treball amb els responsables de cada empresa.

Baix Ebre Avant assessorarà
empreses turístiques 

Per consolidar el cicloturisme a les Terres de l’Ebre  
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Compromís reclamarà
al govern espanyol que
aprovi una normativa
estatal per protegir les
oliveres mil·lenàries i
evitar el seu espoli con-
tinuat. El senador de la
formació, Carles Mulet,
ha subratllat que les lla-
cunes legislatives així
com la descoordinació
policial i administrativa
estan permetent que
aquesta pràctica conti-
nuï impunement. No
només a la zona del
Montsià, on aquesta
pràctica ha estat
denunciada reiterada-
ment durant els últims
mesos. També al veí
País Valencià, on exis-
teix una llei específica
des de 2006 que prote-
geix els arbres monu-
mentals, s'han detectat
recentment casos de
comercialització d'olive-
res centenàries, concre-
tament en una Finca de
Sant Jordi. 

Més 
notícies

L’Ajuntament de la Ràpita ha adjudicat les obres previstes al Projec-
te de reforma del Casal Cultural El Maset per adequar-lo com a Espai
Jove, un punt de referència on la joventut rapitenca pugui trobar-se i
dur-hi a terme diferents activitats lúdiques i formatives. En els propers
dies començaran els treballs, que durà a terme l’empresa rapitenca
Construccions Reverté Ferré, en resultar adjudicatària per un import
total de 265.742 euros. L’edifici del Maset, propietat de l’Ajuntament,
està ubicat al mig del cas urbà, en una parcel·la de 2399 m2. La con-
figuració actual és fruit de diverses reformes i ampliacions, i consta de
dos cossos: una planta baixa que data de 1992 destinada actualment
a sala d’actes, i un edifici original de planta semisoterrani, baixa i pri-
mera, que data de 1920 i que es destina a casal cultural. Les obres co-
mençaran en breu i s’espera que estiguin enllestides a l’entorn de fi-
nals d’any.

La setmana passada,
l’Ajuntament de la Ràpita
va expressar el seu més
sentit condol per la mort
del regidor municipal i
portaveu d’ICV Carlos
Sanchis, als 58 anys i des-
prés d’una llarga malaltia,
mostrant el seu suport i
acompanyament a la
família i amics.
L’Ajuntament agraeix la
implicació que Carlos
Sanchis va tenir des del
primer moment en la ges-
tió municipal així com la
tasca que va dur a terme,
al capdavant de les regi-
dories d’Atenció a les
Persones i de Medi
Ambient. “Estem profundament consternats i tristos per la mort de
Carlos Sanchis, que ha estat un excel·lent company i un bon servi-
dor públic, i que en tot moment ens ha encomanat les seves ganes
de tirar endavant els projectes amb els quals vam encetar aquesta
legislatura compartida, al servei de tots els rapitencs i rapitenques i
especialment de les persones més desafavorides. En nom de tot
l’Ajuntament, agraeixo la seua tasca, també en l’àrea de Medi
Ambient, la il·lusió que hi ha posat sempre, i sento una immensa
pena sobretot per acomiadar l’amic Carlos”, va afirmar l’alcalde,
Josep Caparrós. Sanchis, que era regidor des del 2015. També fou
un històric de la defensa del territori i de la cooperació internacio-
nal. Actualment era coordinador d’ICV a la Ràpita.

L’antic Casal Cultural el Maset es
convertirà en un Espai Jove

Condol per la mort del regidor
rapitenc Carlos Sanchis

A la Ràpita: adjudicades les obres
La setmana passada

Recta final a la Festa Major d’Ulldecona, 
aquest cap de setmana

Ulldecona enfila la recta final de la
Festa Major, aquest cap de setmana.
Diumenge (23 h) tindrà lloc la cloen-
da amb un espectacular castell de
focs artificials a càrrec de Pirotècnia
Tomàs, a l’Av. Ramon Salomon/Ctra.
La Sénia. El cap de setmana poste-
rior, concretament el diumenge dia
9, serà la Diada de l’Ermita de la
Pietat. A la imatge, l’alcaldessa Núria
Ventura al ball del mantons, un acte
tradicional de la setmana festiva.
Foto: Rafel Verdiell.

La Sénia homenatja les primeres pubilles i
acompanyants de la història del municipi

Entre els nombrosos actes
destacats de les Festes
Majors de la Sénia, es va
dur a terme un de reconei-
xement a les pubilles,
dames i acompanyants del
municipi dels cinc primer
anys que hi va haver pubi-
lles, concretament del 1969
al 1973. Un acte totalment
nou que es va celebrar
aquest any per primer cop i
que s’espera fer durant els vinents (ebredigital.cat).

El conseller Damià Calvet visita una barraca a Alcanar

Aquests últims dies d'agost el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet, el Delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre Xavier Pallarès, les diputades al Parlament de Catalunya Mònica Sales i Teresa Pallarés, la
Secretaria General Annabel Marcos conjuntament amb altres càrrecs de govern, membres de l'Associació
Amics del Tord, aficionats d'aquesta modalitat de caça  i representants del PDeCAT d'Alcanar i Les Cases es
varen reunir en una barraca del terme municipal d’Alcanar per tal  de conèixer de primera mà la nova moda-
litat de caça, el “garbell" que ha ideat la mateixa Associació amb la finalitat de ser més selectiva i sostenible
que l'actual. Aquesta modalitat ja va ser presentada pels membres de l'Associació al Departament de Medi
ambient Europeu a Brussel·les a l'abril del 2017, on va tenir bona acceptació per part d’aquest l'organisme. A
peu de barraca tots els aficionats presents van poder comprovar la bona predisposició per part del màxim res-
ponsable del Departament de Territori i Sostenibilitat per poder mantenir aquesta tradicional modalitat de caça
ebrenca, sempre de forma sostenible i amb una correcta regulació. Tal com es va dir durant la jornada i a falta
d'ultimar els últims passos, la intenció de l'Associació amb la col.laboració de l'administració és, a curt termini,
regular aquesta nova modalitat de caça i involucrar en aquesta acció a tots els organismes i actors implicats.
Aquesta visita és un pas més que, tant els aficionats com l'Associació amics del tord de les Terres de l'Ebre,
valoren positivament per tal de seguir avançant per conservar aquesta tradició centenària.
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*ROQUETES: la unitat
de Medi Ambient,
Salut Pública,
Enginyeria Municipal i
Territori de la Diputació
de Tarragona ha con-
cedit a l'Ajuntament de
Roquetes una subven-
ció per les actuacions a
realitzar en el dispensa-
ri de la Raval de Cristo,
per import de 2.701,80
euros.
Aquestes actuacions
consistiran en la substi-
tució d'un aparell d'ai-
re condicionat, l'adqui-
sició d'un aparell desfi-
bril·lador i de mobiliari,
amb un pressupost
d'execució de
6.376,70 euros.

*SANT JAUME:
comencen les inscrip-
cions per al curs de
director de lleure, a
partir del 15 de
setembre. Interessats
podeu enviar whatt-
sap al 638 255 469.

Més
notícies

Després d’un cap de setmana previ d’instal·lacions i presentacions
repartides arreu del territori, Eufònic va eclosionar plenament ahir
dijous, 30 d’agost, a Sant Carles de la Ràpita i diversos espais naturals
del Delta de l’Ebre. El tret de sortida de tot plegat el va marcar l’espec-
tacle audiovisual Moments, una proposta inèdita a l’Estat espanyol que
fusiona el llenguatge orgànic i els paisatges onírics de l’artista digital
francès establert al Canadà, Mathieu Le Sourd, Maotik, amb l’electrò-
nica poc convencional de l’artista argentí afincat a Barcelona, Nicolàs
Melmann. Així s’inicien quatre dies intensos en què més d’un centenar
d’artistes de deu nacionalitats diferents confluiran al territori per mos-
trar l’art sonor i visual més avantguardista que s’està coent a nivell
nacional i internacional. Eufònic, el festival d'arts sonores i visuals de
les Terres de l'Ebre, clourà diumenge amb la festa al Xiringuito de la
Costa.

L'Ajuntament de
Roquetes conjunta-
ment amb l'empresa
Tubal Espectacles, van
organitzar dissabte
passat una edició de
luxe per celebrar el
25è aniversari del
Tradicionàrius de les
Terres de l'Ebre, l'Hort
de la Música de
Roquetes. A partir de
les 9 de la nit a l’Hort
de Cruells de Roquetes
va començar a sonar la
música amb l’actuació
de Joseret i Rondalla i
els Grallers de
Roquetes, que van donar pas a la primera part del festival amb
tres concerts, el de Quico, el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
conjuntament amb la banda de música de la Lira de Roquetes,
que va servir per celebrar la coincidència dels 25 anys que
també compleixen "Els Quicos", un concert en banda que van
titular "25 anys amb Roquetes". De manera especial també van
actuar els valencians Miquel Gil i Pep Gimeno 'Botifarra' amb el
concert anomenat, amb doble intenció, "Nus". El tercer concert
el van fer l'acordionista basc Kepa Junkera. 
Així mateix, durant la jornada de dissabte, va tenir lloc la
Trobada de Puntaires de Roquetes i la Fireta de productes tradi-
cionals. Informar també que abans del Tradicionàrius, al Casal
de l'Hort de Cruells, es va inaugurar l'exposició "25 anys de car-
tells del Tradicionàrius". 

Tret de sortida a la setena 
edició d’Eufònic

Roquetes va celebrar els 25 anys de
l'Hort de la Música, el Tradicionàrius

Ahir dijous, a la Ràpita
Dissabte passat

L'Ajuntament de Roquetes canvia el nom del
carrer Constitució per 1 d'octubre

El dimarts es va celebrar a Roquetes el Ple
corresponent a l’agost. Entre altres punts es va
aprovar per majoria el canvi de nom del carrer
Constitució pel carrer de l’1 d’octubre, moció
que havien presentat els grups d’ERC i PDeCAT.
Vots a favor: ERC, PDeCAT i EiPR. Vot en con-
tra: PxC. Abstenció: PSC. Així mateix, segons
informació de l’Ajuntament, es va aprovar per
majoria el Compte General corresponent a l'e-
xercici 2017 (vots a favor d’ERC i PDeCAT) i
també la moció sobre mesures per a l’aplicació de la regla de la despesa a les enti-
tats locals, que van presentar els grups d’ERC, PDeCAT, PSC i EiPR-E.

Detingut un veí a l’Ampolla amb una bossa de
la brossa plena de marihuana

Els Mossos d’Esquadra van detindre este
dijous a la tarda un home a l’Ampolla
acusat d’un delicte contra la salut públi-
ca per presumpte tràfic d'estupefaents.
Els fets van ocórrer cap a les 17.15
hores, quan l’home, de 32 anys, va ser
observat quan amagava una bossa de la
brossa sota un vehicle estacionat al
carrer Gaudí. Els Mossos van comprovar
l’interior de la bossa i van veure que
estava plena de marihuana. El detingut va declarar a comissaria i passarà a judici
quan el jutge el cite. Informació d’aguaita.cat.

Maotik-Melmann va obrir ahir una nova edició d’Eufònic.

Casa gratuïta i desplaçaments interns
coberts. Aquests són els incentius que
els ajuntaments de la Terra Alta han
proposat formalment ja al
Departament de Salut per afavorir
que els metges s'estableixin per exer-
cir la comarca. 
Segons l’ACN, la dificultat de mante-
nir una plantilla estable en un territori
rural perifèric i la previsió de jubila-
cions de facultatius en els pròxims
mesos han posat en alerta els alcaldes

i el Consell Comarcal. Estan disposats
a plantejar-se efectuar un esforç
econòmic addicional per garantir la
cobertura sanitària d'una població
cada cop més envellida. Actualment,
el CAP de Gandesa, centre de
referència de l'Àrea Bàsica de Salut
(ABS) que cobreix la comarca, dispo-
sa d'una plantilla de vuit metges que
presten servei als centres i dispensaris
dels diferents municipis. 
Enguany, es preveuen dos prejubila-

cions, de les quals, finalment, només
se'n farà efectiva una després que un
dels afectats hagi acceptat posposar-
la. 
"És una situació preocupant", sosté
explicat el president del Consell i
alcalde de Gandesa, Carles Luz. 
Els casos de la Pobla de Massaluca i
Prat de Comte, són els que requerei-
xen una atenció més imminent.
També per cobrir la Fatarella, Caseres
o Vilalba dels Arcs. 

Els alcaldes de la Terra Alta ofereixen casa gratuïta per captar metges a la comarca
Salut estudia l'oferiment dels ajuntaments, preocupats per les jubilacions i la dificultat que els facultatius s'estableixin per exercir al territori

Carles Luz.
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*L’AJUNTAMENT DE
GANDESA instal·la un
aparell desfibril·lador
automàtic a les
instal·lacions esporti-
ves, per convertir-les
en un espai cardiopro-
tegit. Properament,
s’instal·larà un nou
equip a l’interior del
pavelló esportiu.

*LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA dóna
suport a una trentena
de municipis en la lluita
contra els incendis
forestals. 
El 80% dels ajuts s'uti-
litzen per netejar el
sotabosc i crear franges
perimetrals que prote-
geixin urbanitzacions i
nuclis de població pro-
pers al bosc en cas
d'incendi. Entre els
beneficiaris d'aquestes
subvencions: Móra
d'Ebre, Prat de Comte,
Tivissa, Alfara de
Carles, Pinell de Brai i
Rasquera.

Més 
Notícies

Des d’ahir i fins
dilluns, Gandesa gau-
dirà de la seva Festa
Major.  Ahir, a la Plac ̧a
del Comerc ̧, Pregó de
Festes a càrrec d’Eva
Vicens Andrés i pro-
clamació de la Pubilles
i Hereus 2018.
Informar que, coinci-
dint amb la Festa
Major, Gandesa s’ha
sumat a la campanya
antimasclista ‘NO és
NO’.

Gandesa està de Festa

L’Ajuntament d’Ascó denuncia en un
comunicat que el passat 24 d’agost
“algú va tallar el cable de fibra òptica
que dóna el senyal de televisió que
anava de la casa d’un abonat fins a la
caixa de distribució que hi ha
instal·lada al carrer. Aquest acte vandà-
lic ha comportat que s’hagin hagut de
canviar 80 metres de cable i que s’ha-
gin hagut de realitzar dues fusions que,
a la vegada, han necessitat fins a 90
soldadures”. El comunicat també
adverteix que “a banda del perjudici
econòmic que signifiquen aquests tipus
d’actes, s’ha de tenir en compte que
cada vegada que s’ha de dur a terme
un arranjament d’aquestes característi-
ques es perd qualitat i intensitat del
senyal, cosa que ocasiona que el servei
es ressenti”.
Des del consistori asconenc s’informa
que “el perjudici d’actuacions com la
d’aquest cap de setmana en un futur
encara podria ser pitjor, ja que està
previst que per la mateixa fibra passi la
connexió telefònica i d’internet”.
De moment, segons el mateix comuni-
cat, l’Alcalde d’Ascó, Josep Maria

Buixeda, ja ha presentat denuncia a la
caserna dels Mossos d’Esquadra i l’e-
quip de govern està decidit a perseguir
aquests actes vandàlics per trobar la
persona o persones que els hagin pro-
vocat i actuar amb totes les conse-
qüències. 

L’Ajuntament d’Ascó denuncia actes
vandàlics amb la fibra òptica

L’alcalde ja ha presentat la denúncia 

Móra d’Ebre va celebrar dissabte l’edició 2018 de la
centenària Festa del Riu de la localitat, amb la qual es
va tancar la temporada de regates de muletes en la
qual han participat barques de la capital comarcal i de
Flix i Móra la Nova. Els actes es van iniciar amb la
proclamació de la veïna Núria Griera Borràs com a
Dalinera d’Honor, càrrec de recent creació que s’ator-
ga a persones amb una trajectòria destacada en el
manteniment de les tradicions fluvials. Núria Griera
va rebre el dalí, o bastó, que identificava als daliners
(sirgadors que anaven al capdavant de la cordada
recolzant-se en el dalí). 
L’homenatjada és una veterana del Club Nàutic de
Móra d’Ebre. L’acte va coincidir amb la celebració del
50è aniversari del Club Nàutic de Móra d’Ebre, per la
qual cosa en van haver-hi d’altres complementaris per
a commemorar l’efemèride. La jornada va tenir lloc
en el darrer cap de setmana de la Festa Marjor. 

La Festa del Riu de Móra d’Ebre
tanca la temporada de regates
Acte celebrat el darrer dissabte de la Festa Major

Adif realitza des del 27 de juliol i el 3 de
setembre obres de millora i condicionament
de dos túnels situats al tram Faió - La Pobla
de Massaluca –Riba-roja d’Ebre de la línia
d’ample convencional Barcelona-Móra la
Nova-Saragossa. Aquestes obres han com-
portat la interrupció de la circulació en el tra-
jecte Nonasp – Flix, cosa que ha afectat les
darreres setmanes els serveis de la línia R15
de Rodalies de Barcelona a Riba-roja d'Ebre per Tarragona i Reus i els trens Regionals de Barcelona
a Saragossa. Segons ACN, per aquest motiu, Renfe va establir un servei alternatiu per carretera.
Ara, les obres de millora dels túnels arriben a la fase final i dilluns es preveu que es pugui reobrir
la via.

La via entre Flix i Nonasp es
reobrirà dilluns vinent



  

Joan Hilari Muñoz i Sebastià
(Vinallop-Tortosa, 1965) és his-
toriador.
Llicenciat en Geografia i
Història per la Universitat
Nacional d'Educació a Distància
i professor a l'Institut Joaquim
Bau. Muñoz és autor i coautor
de nombrosos articles i diversos
llibres de temàtica històrica ver-
sats sobre l'art, la societat o la
política de Tortosa en època
moderna. Ha publicat, entre
d'altres: La Guia de Tortosa, La
petjada de la història i els dos
volums d'Art a la Catedral de
Tortosa i Art i Patrimoni a
Tortosa.

Avui l'Hilari ens passejarà per la
Catedral de Tortosa aprofitant
l'inici de les Festes Majors, les
Festes de la Cinta, patrona de
Tortosa.

La catedral de Santa
Maria és, juntament
amb el castell de la
Suda i els Reials
Col·legis, el conjunt
arquitectònic més des-
tacat de la ciutat i està
situada en el mateix
emplaçament que van
ocupar successivament
el fòrum romà, una
mesquita i una catedral
romànica.
Efectivament, l'actual catedral
gòtica es va començar a construir
a mitjans del segle XIV al voltant
de la capçalera d'una catedral
romànica que s'havia obrat a
mitjans del segle XII, poc després
de la conquesta cristiana de la
ciutat. Aquesta primitiva catedral
s'havia quedat petita a causa del
creixement demogràfic de la ciu-
tat i del territori de la diòcesi de
Tortosa, molt engrandit arran la
conquesta del regne de València
a mitjans del segle XIII.
Les obres de substitució de la
vella seu romànica es van allargar
molt a causa de les guerres i les
dificultats econòmiques per les
quals va passar la ciutat i podem
afirmar que no van acabar fins a
mitjans del segle XVIII quan es
van aturar les obres de la façana
barroca.

Un testimoni que des del
segle XIV ha vist passar la

història de la ciutat i on,
mirant la façana, ens
recorda un passat recent.
La façana, d'estil barroc, inspira-
da en els models italians, ha estat
recuperada a nivell urbanístic des
de fa un parell d'anys, arran l'en-
derroc d'una illa de cases que la
separava del riu i a causa de la
sobtada aturada d'obres mai ha
tingut cap mena de figura
escultòrica als cinc nínxols.
També és cert que tot i la manca
d'acabament de les parts altes
(les dues torres inicialment pro-
jectades) és una mostra molt
interessant d'art del barroc a
Catalunya.

Aviat aquesta façana
s'il·luminarà amb la
instal·lació a l'espai central
de la façana principal de la
catedral, al davant del riu,
amb una escultura de la
Mare de Déu de 2,70
metres feta amb marbre de
Carrara obra de l'escultor
Marco Augusto Dueñas
(vegeu entrevista hemero-
teca: www.mesebre.cat).
Com ho veu?
A mi em sembla bé, ja que en
altres llocs (com ara Girona)

també s'hi van instal·lar escultures
modernes a la façana barroca de
la catedral a mitjans del segle pas-
sat.

Comencem la passejada i
entrem per la porta de
l'Olivera. Un cop dins que
ens hauria de cridar l'aten-
ció?
En primer lloc el claustre el qual
conserva, malgrat els canvis
soferts al llarg dels segles, la seva
estructura del gòtic més primitiu
del segle XIII. Al voltant d'ell
encara podem trobar, tot i que de
forma parcial, les estances de
l'antiga canònica. Aquest era lloc
de residència dels canonges a l'e-
dat mitjana, actualment converti-
des en sales de l'exposició perma-
nent d'art sacre. Un dels ele-
ments més originals que podem
trobar al claustre és la col·lecció
de gairebé 50 làpides funeràries
medievals, provinents la majoria
d'elles d'espais desapareguts de
l'antiga catedral romànica.

Que me'n diu del jaspi de
Tortosa o pedra de la Cinta
que podem trobar arreu
del món?
El jaspi de Tortosa o brocatello di

Spagna, tal com és conegut a
Itàlia, és una pedra sedimentària
decorativa de composició geolò-
gica única. A causa del seu carac-
terístic fons vermellós, va ser molt
apreciada pels antics romans (hi
ha indicis de la seva explotació
des de fa més de 2.000 anys) i
també durant el Renaixement i el
Barroc, ja que a moltes esglésies
d'Itàlia (i d'altres països) hi és pre-
sent als altars, com ara davant la
capella on hi ha la Pietat de
Miquel Àngel a sant Pere del
Vaticà.
Encara que els llocs més famosos
fora de Tortosa on el podem tro-
bar són la Basílica del Pilar de
Saragossa o el Panteó dels Reis
de l'Escorial.

A part del retaule de la
Mare de Déu de l'Estrella
(segle XIV) que presideix
l'altar major, la capella de
la Cinta, la nau central...
Quins altres elements des-
tacaria?
Evidentment la quantitat d'ele-
ments artístics de la catedral és
molt nombrós i divers, però jo en
destacaria dos per la seva singu-
laritat: les dues trones de pedra
de finals del segle XV, amb figu-

res escultòriques d'Evangelistes i
Doctors de l'Església i la pica bap-
tismal, que originàriament havia
estat encarregada pel famós
Papa Luna per decorar el jardí del
castell de Peníscola, la qual fou
obrada amb pedra de Girona i
mostra ben visible l'escut del seu
promotor.

Si ens endinsem al Museu
de la Catedral, veurem
prop de 200 peces d'art
religiós, tapissos, pintures,
escultures, objectes d'orfe-
breria i una valuosa col·lec-
ció d'incunables, còdexs o
pergamins que han perdu-
rat al llarg dels segles i un
dels tresors més lloats: un
Horaci del segle XI...
Sí, i també l'espectacular cadirat
del cor, el moble renaixentista
més gran de Catalunya, obrat
entre els anys 1587 i 1593 amb
fusta de roure dels boscos de
Navarra (baixada en barca pel riu
Ebre) pel mestre Cristóbal de
Salamanca i el seu taller, ubicat a
l'antic dormitori dels canonges.
També hi destacaria la figura pro-
cessional d'argent de la Mare de
Déu de la Cinta, que desfila pels
carrers de la ciutat el primer
Diumenge de setembre i fou cre-
ada a començaments del segle
XVIII per l'argenter barceloní
Francesc Via.

Comptem al Baix Ebre amb
una cinquantena de béns
culturals d'interès nacional
classificats en monuments
històrics, un conjunt histò-
ric i zones arqueològiques.
Malauradament, i amb el
pas del temps, la guerra i
postguerra, algunes dese-
nes de peces d'alt valor
artístic segueixen desapa-
regudes. Es tracta d'un
patrimoni excepcional que
ens ha de mantenir a l'a-
guait i vigilants en la seva
defensa i recuperació, no
creu?
Efectivament, i un dels espais
monumentals que crec que s'ha
de vigilar de prop, a causa del seu
precari estat, és el Mas del Bisbe,
a Bítem, el qual presenta un pre-
ocupat abandó, que el pot portar
a malmetre's si no s'actua aviat
en la seva conservació.

Hilari Muñoz
HISTORIADOR

EL JASPI DE TORTOSA O BROCATELLO DI SPAGNA, TAL COM ÉS CONEGUT A ITÀLIA,
ÉS UNA PEDRA SEDIMENTÀRIA DECORATIVA DE COMPOSICIÓ GEOLÒGICA ÚNICA
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*El rapitenc Rangel ja té nou club, el Queenspark Rangers F.C, on hi jugarà cinc
mesos després de tancar la seva etapa al Swansea City.
*La Rapitenca es va imposar en el 45è Toha en vèncer a l’Amposta per 2-1.
*El Tortosa fitxa Sergi Duran, jugador amb experiència en el futbol professional. 
*Xixo (Perelló) va tenir moltes propostes. Finalment ha fitxat amb el Batea.
*El flixanco Ferran Meseguer (Reus B), ha fitxat amb el Gandesa.
*Samu Garcia, compromès amb el Perelló, ha comunicat que no segueix a pocs

dies de l’inici de la lliga. La polèmica està en què ha fitxat per al Camarles.
*José López López, exjugador i exentrenador de l’Alcanar, dirigirà la nova etapa

de l’Alcanar, formant tàndem amb José Maria Forés. Avui es confiava en poder
presentar les fitxes i poder jugar, tot i les dificultats, el diumenge contra el Batea.
*La Quarta catalana començarà el dia 23. 12 equips. Els 4 primers faran un play

off per dues places d’ascens. La resta jugaran la Copa Terres de l’Ebre. 

BREUS. SAMU MARXA DEL PERELLÓ I ANIRÀ AL CAMARLESINICI DE LLIGA. EL CAP DE SETMANA

L’Ascó reacciona VIII Torneig Pitarque

L’Ascó, després de perdre en la primera jornada a casa
contra el Granollers, va reaccionar en la segona guanyant
dissabte al camp de la Grama per 0-1. Un golàs d’Artur al
minut 42 va decidir.
Tot i que la Gramanet va tenir la primera opció, Eudal va

evitar-la, l’Ascó va trobar-se més còmode al primer temps,
fins marcar el gol. Leo, tècnic asconenc, assegurava que “va
ser una primera meitat per emmarcar, tenint la pilota i el
control del joc. El gol premiava la bona feina de l’equip”. A
la represa, com era d’esperar, l’Ascó va haver de sofrir. La
Grama va pressionar i Eudal va tenir feina, així com tot el
conjunt asconenc en tasques defensives. Les contres no es
van poder aprofitar i es va patir fins el darrer instant, davant
d’una Grama que va tenir opcions. L’Ascó, que ha incorpo-
rat a Joan Domingo (cedit per la Pobla), visita diumenge el
Castelldefels (18.30h). 

Demà dissabte, 1 de
setembre, a partir de
les 9 hores, a l'Estadi
Municipal de
l'Ampolla, es dispu-
tarà la fase prèvia del
VIII Torneig de Futbol
Base Jordi Pitarque,
organitzat per
l'Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià
(AEJPC). Com és
habitual en les darre-
res edicions, el torneig
es realitzarà en dos
caps de setmana. La
fase prèvia, amb la
participació dels
equips de les Terres
de l'Ebre, el Camp de
Tarragona i el Baix
Maestrat, es disputarà aquest dissabte, i d'aquí sortiran
els equips que es classificaran per disputar la fase final el
dissabte 8 de setembre. Els quadres d'aquesta primera
fase estan formats de la següent manera: Grup A: At
Segre, SP i SP, EF Delta i Jesús i Maria. Grup B: EF Valls,
Santes Creus, Tortosa i Camarles. Grup C: Benicarló,
Torreforta, Amposta i Alcanar. Grup D: Bordeta, Floresta,
Ebre Escola i Pallaresos. Grup E: Castelló, Ascó, Pobla
Mafumet i Ametlla. Grup F: United Vinaròs, Cambrils
Unió, Rapitenca i Aldeana. D'aquests 24 equips sortiran
els tres equips que es classificaran per definir els quadres
de la
fase final. Així doncs, els tres campions d'aquesta fase
prèvia es guanyaran el dret a jugar la fase final davant els
caps de sèrie del torneig, el dissabte següent.

VICTÒRIA AL CAMP DE LA GRAMA (0-1) DEMÀ, LA FASE PRÈVIA. A L’AMPOLLA

Minut 91 començarà 
el diumenge 9

Canal Terres de l’Ebre

Josep Maria Lleixà, una vegada va donar per
acabada la seua etapa al Tortosa, on feia de dele-
gat del primer equip i estava a l’estructura tècnica
del futbol base, s’ha incorporat al Remolins-Bítem,
al cos tècnic del juvenil. Lleixà explicava que “do-
no les gràcies al R-Bítem per haver-me incorporat
al seu futbol base, al juvenil de primera divisió, for-
mant tàndem amb Xavi Platero, entrenador jove i
molt ben preparat. Em vaig iniciar com a entrenador al juvenil del Re-
molins (any 1975) quan es jugava a la Torreta i el destí ha volgut que
ara torne a aquest equip”. Lleixà afegia que “també vaig entrenar al Bí-
tem, aconseguint un ascens històric a segona regional. A més, és el meu
poble, jo sóc Bitemero. I amb la fusió es van unir els dos clubs i aquí es-
tic de nou”. El veterà entrenador aclaria que “ara considero que ha arri-
bat l'hora de pensar en la retirada en actiu, entrenaré dos anys més
complint així amb el bagatge de 45 anys d'activitat, per després seguir
amb el futbol, la meua gran passió, però en càrrecs passius”.

Lleixà s’incorpora al Remolins-Bítem

TERCERA DIVISIÓ
Castelldefels- Ascó, diumenge 18.30 hores

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Cambrils U, diumenge 12 h

SEGONA CATALANA
Dissabte
P Mafumet-Ulldecona (16h)
Riudoms-Pastoreta (17.30h)
Vendrell-Torreforta (18h)
Diumenge
Canonja-Catllar (12 h)
la Sénia-Reddis (16h)
Ampolla-Camarles (17 h)
Tortosa-M Nova (17h)
Vilaseca-Amposta (17h)
Gandesa-Valls (17.30h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
R Bítem-Rapitenca B (17h)
Ametlla-S Bàrbara (17h)
J. i Maria-Masdenverge (17h)
Roquetenc-Sant Jaume (19h)
Diumenge
Alcanar-Batea (16h)
Corbera-Perelló (17.30h)
la Cava-Flix (18h)
Olimpic-Godall (18h)
Catalònia-Aldeana (19h)

La veritat que jo fa un mes veia gairebé impossible que
l’Alcanar tingués futbol. Durant tot el mes he seguit el dia
a dia del futur d'aquest club. El dimarts realitzaven el pri-
mer entrenament 15 jugadors dels quals tres són d'altres
localitats. Va costar arrencar. A la directiva hi ha deu
membres. Crec que si haguessin fitxat el míster local Àlex
Cervera fa 15 dies que estarien entrenant però no es van
posar d'acord. Com diuen fonts de la directiva: "molts
s'haguessin alegrat de que no hi hagués futbol". L'entorn
no ajuda. La temporada no serà fàcil en l'any del cente-
nari. Com deia un directiu "et descuides una mica i surten
ganivets llargs”. Gairebé 30 jugadors que són d'Alcanar
estan en altres equips o inactius o al juvenil. I uns quants
podrien estar al primer equip. Així és el futbol i la vida.
Aquests són: Joan Martínez, Andreu  Queralt, David
Blanco, Jose Mari Monfort, Adrià Vallsells, Ion, Jan, Dani
Guisalberti, Saul, Genis, Pau Castro, Sufian, Marc Bort,
Chillida, Manel Royo, Moisés, Quim Sancho, Herraiz,
Àlex Cervera, Oriol Fibla, Josep Reverter, Oriol Fuster,
Juan José Pérez, Juli...La temporada serà llarga i dura,
però almenys uns aficionats han salvat l'honor. Desitjo
ara mateix que diumenge hi hagin 11 jugadors per poder
jugar, la resta s’anrà fent. Benvinguts a la nova tempora-
da. L’editorial està redactada des de Mèxic. El dia 3 estaré
de nou a Madrid, després d'un mes intens on no ha man-
cat el tequila, l'amistat, les festes, les aventures, els men-
jars, els mariachis i el bon viure d’aquest país, Mèxic.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Alcanar: ha hagut miracle

3, 2, 1....a tornar-hi!. Una nova temporada que co-
mença i que genera noves il.lusions. Després del descans
habitual i extraordinari a Benassal és hora de tornar a la
realitat. Com ja sabeu, l’alt Maestrat, a més de retrobar-
me amb la família, és el meu lloc ideal de regeneració.
Demà dissabte, sé que a Benassal hi haurà molta presèn-
cia de gent del delta. Que gaudiu de la jornada festiva.
Segur que així serà. 
Tornant a l’inici de la temporada, m’agradaria destacar,

en el primer dia, la resolució del cas Alcanar amb la con-
tinuitat del primer equip. En el darrer número informà-
vem que hi havia moltes possibilitats que un club històric,
en l’any del centenari, pugués competir. Moltes adversi-
tats i setmanes complicades en les que també han pogut
haver-hi veus dient que Més Ebre només escoltava a una
de les parts del conflicte. No és així. Quan algú en nom
del CD Alcanar s’ha posat en contacte amb mi, he comu-
nicat el seu missatge, si realment l’ha volgut publicar. Fi-
nalment, us recordo que a Canal Terres de l’Ebre co-
mençarem el diumenge dia 9. Bona temporada.

Michel 

Nova temporada
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Els equips del Club Bàsquet Cantaires ja han començat la
pretemporada, efectuant els primers entrenaments els
preinfantils, infantils, cadets, júniors i el sènior femení al
Pavelló del Temple. L'equip sènior de Copa Catalunya ja
s'ha posat en mans de Jaume Bouguarout per preparar el
primer partit de pretemporada que es disputarà demà dis-
sabte a les 18 h al pavelló de Ferreries. L'equip també ha
tingut la primera presa de contacte amb la resta del cos tèc-
nic que comptarà amb Javi Fernandez com a 2on entrena-
dor, Edgar Jauzems com a 3er entrenador i delegat equip i
Sergi Ventura com a preparador físic. Amb la incorporació
d’Ibou Mbaye i Xavier Richards ja estarà la totalitat de la
plantilla per preparar l'inici de temporada que tindrà lloc el
proper 30 de Setembre contra el CB Molins de Rei.

Primer amistós per al Club Bàsquet Cantaires, demà dissabte

L’ampostina Alba Simon,
als 27 anys, ha decidit
deixar l’handbol. Una
vida de passió per aquest
esport que arriba al seu
final. La jugadora del
C.H. Amposta, un refe-
rent en l’handbol femení,
sent internacional i
havent jugat a la Divisió
d’Honor, ens explica amb
emoció el seu comiat de
les pistes. 
Pregunta: Quan t’inicies a
l’handbol?
Resposta: Vaig començar
a jugar als 8 anys perquè
la meva germana també
jugava a handbol, tot i
què no m’agradava
massa al principi, al final
em vaig enganxar i des-
prés no m’imaginava dei-
xar de jugar.
Vaig passar dels extraes-
colars al Club Handbol
Amposta i allí  és on he
estat la majoria de la
meva trajectòria. Durant
aquests anys he gaudit de
campionats tant amb el
Club, com la selecció
Catalana i fins i tot
l’Espanyola, on els reco-
neixements més impor-
tants han estat l’Europeu
Juvenil d’Eslovàquia al
2007 i el Mundial Sub20
a Korea l’any 2010.
L’any 2011 em va fitxar
l’equip del Gijón i allí vaig
poder tenir l’oportunitat
de jugar a Divisió
d’Honor, la màxima cate-
goria de l’handbol femení
espanyol.
P: I als 27 anys, ho deixes.
Decisió complicada?   R:
És clar, no és fàcil deixar
el que ha estat per tu el

centre de la teva vida.
Són molts anys, molts
moments viscuts, moltes
experiències, companyes
que són amigues i sobre-
tot la teva dedicació i tot
el teu esforç per dedicar a
aquest esport durant tant
de temps. Si quan inclines
la balança posessis totes
aquestes emocions que
tot això et transmet, crec
que mai hi trobaries el
moment correcte per dei-
xar-ho.
P: I ara comences una
nova etapa. És el motiu?
P: No és que comenci una
nova etapa, sinó que al
lloc on em trobo, a la
meva vocació, cada cop
estic tenint més oportuni-
tats i més projectes per
emprendre, la qual cosa
em fa estar moltes hores
per la feina i també mol-
tes hores per continuar
preparant-me i seguir
estudiant. Sóc mestra i a
més estic treballant en un
Gabinet Psicopedagògic
amb nens amb dificultats
d’aprenentatge. 
P: Millor record de tots
aquests anys?
R: Més que un record en
concret, m’enduc les
emocions guanyades en
cada campionat, el caràc-
ter que se’t forja en cada
partit complicat, en
aquells moments decisius
on la pilota pesa i el
temps sembla que no
corre. Aquests moments
són els que et fan sumar.
A banda d’això m’enduc
també trossets de moltes
persones, companyes,
amigues, entrenadors i

sobretot el record de tot
el que ha fet la meva
família per mi dintre d’a-
quest esport. Sobretot el
meu pare, que m’ha
seguit arreu del món, a
cada racó on jo he jugat,
inclús a concentracions
amb l’espanyola on
només anàvem a entre-
nar. La veritat és que amb
ells, era fàcil sentir-se
arropat cada cop que
mirava a la grada, fos on
fos, perquè sempre esta-
ven allí. 
P: Entrenadors. 
R: Amb 20 anys practi-
cant aquest esport he tin-
gut mil entrenadors, des
del meu pare i la meva
germana fins a jugadores
del sènior, entrenadors
croates i també molts
catalans. Els recordo a
tots però n’hi ha un de

peculiar que el recordo
perquè sempre dèiem que
si alguna cosa es podia
parèixer a “la mili” era ell.
Era l’entrenador de la
Selecció Espanyola,
Genaro Félix, era molt
dur i mai he entrenat tan-
tes hores seguides i tants
cops en un sol dia com
amb ell, fent físic i tècnic-
tàctic tot a la vegada
sense descansar ni un
moment. Això si, amb ell
vam aconseguir la meda-
lla de plata a l’Europeu de
Bratislava amb la catego-
ria juvenil. Un altre més
proper que ha estat com
un segon pare per a mi és
Marc Fornós. Ell ens
entrenava al sènior del
Club i ens coneixia a totes
les de l’equip com la
palma de la seva mà.
Amb una simple mirada

ens sabia dir gairebé el
que estàvem pensant, ens
potenciava els nostres
punts forts i millorava els
nostres febles, però sem-
pre amb molt de tacte i
molta proximitat. La veri-
tat és que li tinc molta
estima i agraeixo molt
haver-lo tingut com
entrenador. 
P: Vols afegir alguna
cosa?
R: Vull agrair a totes les
persones que han estat al
meu costat en aquests
moments tant difícils, que
m’han donat suport i han
fet que prendre aquesta
decisió fos menys doloro-
sa. Sobretot a la meva
família i a la meva parella,
que són els qui han
aguantat tantes i tantes
llàgrimes durant aquests
dies i malgrat que tots ells

em voldrien continuar
veient dintre una pista
d’handbol, sempre m’han
donat el màxim suport i
han estat al meu costat
en tot moment.

La jugadora del Club Handbol Amposta, que ha estat internacional i ha jugat a Divisió d’honor, posa fi a la seua trajectòria esportiva als 27 anys

Alba Simon: «no és fàcil deixar el que 
ha estat per tu el centre de la teva vida»

Alba Simon en una acció d’un partit. Foto: Carme Balcells

Una nova entitat esportiva ha nascut a la Cala. Es
tracta del Club de Bàsquet l’Ametlla de Mar, que han
impulsat un grup d’aficionats a aquesta modalitat
esportiva, la qual ja compta amb un equip formatiu
a l’Àrea Municipal d’Esports, però que des de fa
molts anys, no tenia presència en l’àmbit sènior o
amateur. 
Aquesta temporada el bàsquet s’afegeix a les pro-
postes esportives de competició a l’Ametlla de Mar
en l’àmbit sènior, que ja compta amb el futbol i que
aquest any també recuperarà el futbol sala. 
De moment, ja són 13 integrants d’un màxim de 15
jugadors, que ja s’han constituït com a Club. 
Albert Samarra és el president del nou club calero.

Neix el Club de Bàsquet
l’Ametlla de Mar

Motius
professionals
l’han fet
prendre la
decisió: 

“vull agrair a
totes les

persones que
han estat al
meu costat en
aquests

moments tant
difícils i que
han fet menys
dolorós deixar
l’handbol”



DIVENDRES 31 D’AGOST DE 2018 17ESPORTS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

JE ASCÓ

ELS NOSTRES EQUIPS

UE RAPITENCA

CF AMPOLLA CF AMPOSTA

CF CAMARLES CF GANDESA

CF LA SÉNIA C AT. MÓRA NOVA
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»

CD TORTOSA

ELS NOSTRES EQUIPS

CF ULLDECONA

UE ALDEANA SCER AMETLLA

CF BATEA CF CATALÒNIA

CF CORBERA JE FLIX
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FC GODALL

ELS NOSTRES EQUIPS

UD J I MARIA

CF MASDENVERGE OLÍMPIC

CE PERELLÓ UE RAPITENCA B

UE R BÍTEM CD ROQUETENC
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UE S JAUME

ELS NOSTRES EQUIPS

CF S BÀRBARA

CF AMPOSTA B CE ARNES

CF BENISSANET UE DELTEBRE 

CD LA CAVA B FC XERTA
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INGREDIENTS:
• 3 o 4 gambes grosses per persona
• 100 grams de fideus per persona
• 1 sípia gran
• 1 ceba
• 3 o 4 grills d’all
• Un pebrot petit
• 3 tomàquets madurs
• 1 cullerada de pebre vermell dolç
• Brou de peix 
• Sal
• Oli d’oliva verge extra

PREPARACIÓ:
Renteu bé les gambes i la sípia. Saltegeu les
gambes en una paella amb una mica d’oli i sal.
Reserveu-les. Quan estiguin fredes, peleu-les
deixant les cues perquè quedi més bonic i reser-
veu el caps. Talleu la sípia a quadrats i reserveu
la melsa per afegir-la més tard. Saltegeu la sípia
a la paella, afegint una mica més d’oli si és ne-
cessari.
Quan estigui cuita, reserveu-la també. A la ma-
teixa paella que hem saltejat les gambes i la sípia
i afegint més oli si ho creieu convenient, per pre-

parar el sofregit. Comenceu amb la ceba tallada
a trossos petits que anireu fregint a poc a poc.
Quan comenci a ser transparent, afegiu l’all
també tallat a trossos petits. Mentre es cou la
ceba i l’all,  prepareu el tomàquet ratllat, afegiu
el pebre vermell i el suc de la melsa i els aboqueu
a la paella on esteu fent el sofregit quan la ceba
comenci a agafar color. Coeu el sofregit a foc
baix i quan et tomàquet ja hagi deixat anar tota
l’aigua, apagueu el foc i reserveu. En un altra pa-
ella o cassola plana amb una mica d’oli  i un grill
d’all ben trinxadet, fregiu els fideus remenant

constantment perquè no es cremin, fins que
agafin color de torrats. Tritureu els caps de les
gambes amb el brou de peix i aboqueu aquesta
barreja a la paella on tenim els fideus torrats. El
brou ha de cobrir els fideus. Afegiu també el so-
fregit, barregeu tots els ingredients i deixeu cou-
re uns 10 o 15 minuts. Uns minuts abans d’aca-
bar la cocció, afegiu la sípiai les gambes.
Comproveu si falta sal i afegiu-ne si és necessari.
Deixeu reposar un parell de minuts i ja estarà
llest per menjar. Serviu el plat ben calent i acom-
panyat d’una mica d’allioli. Bon profit!

VALORACIÓ
Per fer una dieta
equilibrada i
variada heu de
tenir present
que es recoma-
nen entre 4-6
racions d'oli al
dia, cada ració
és 1 cullerada
sopera. El pro-
blema resideix
que per enrossir
els fideus es
necessita una
certa quantitat,
habitualment important, dependrà de la
nostra generositat i del que ens agradi.
Evidentment, no us recomano afegir l'a-
llioli.
En dietes d'aprimament, recomano fer uns
fideus a la cassola, en lloc de fideuà. En la
primera preparació sí que es pot respectar
les racions d'oli.

ROSSEJADA DE FIDEUS O FIDEUÀ
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Parla amb la teva parella, escolta la  seva opinió,
mostra’t conciliador i reconeix la importància
que té en la teva vida. Les tensions laborals  et
poden provocar insomni.

En l’amor t’alliberaràs  de velles restriccions.
Buscaràs  el que  desitges  amb coratge i cor.
Evita les tensions i procura  anar  amb compte
amb  les discussions.

Taure
20/4 al 19/5

Els teus  recursos  personals i el teu magnetisme
faran que entris en contacte amb molt diverses
persones. És important que no cremis gratuïta-
ment  les teves energies.

En relació  amb l’amor, avui  prendràs  una deci-
sió   important  i positiva  per a la teva vida sen-
timental. Tindràs la necessitat de trobar una
mica de calma.

Bessons
20/5 al 21/6

Mart i Urà  transitant per la teva casa vuit  indi-
quen que es reactiva tot  el que fa referència
a la teva sexualitat. Estaràs obert a tot tipus
de relacions.

En relació amb la teva vida de parella, en aquest
moment, la teva actitud és capaç de destruir
qualsevol barrera que pugui existir. Deixa d’ob-
sessionar-te tant amb el treball.

Cranc
22/6 al 21/7

És probable que al costat de la teva parella
assoleixis definir millor els teus objectius. Avui
la teva activitat serà constant, fet  pel qual és
possible que al final del dia et trobis cansat.

És probable que hagis de fer un esforç per
acceptar certs plantejaments de la teva parella
que a priori no et convencen. El teu propi can-
sament físic prové de la teva falta d’exercici.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d’amor confia en el teu poder
deseducció. La vida et pot sorprendre.
Respecte a la teva salut, vés amb compte, l’ex-
cés d’activitat excita el teu sistema nerviós.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva vida sentimental és una mica agitada
però avui pots viure moments molt enriquidors.
Per millorar la teva salut i sentir-te bé necessi-
tes mantenir un bon contacte amb la gent.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d’amor la teva activitat serà
molt forta però hauràs d’anar amb compte
de no interpretar les coses només des d’un
punt de vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Les trobades inesperades amb el sexe oposat
que es produeixen en aquest moment  poden ser
importants  per al teu futur. Noves situacions  que
amenacaran la teva harmonia.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ VARISÑ

RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

EN JARDINERIA

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

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

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS. 

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

YOTOO

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

450€

MAESTRO 
DALOBA

VIDENTE 
CURANDERO
AFRICANO

RESULTADOS
INMEDIATOS

TEL I WHAT

603 317 154

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

a buen precio.
Maquinas de coser,
compresor, pistola de
grapar y grapas.

TELEF.
645 234 639

TORTOSA
OFERTA
SCORT

MASAJISTA
CATALANA

50€/1h
DISCRETO

Tlf. 664 149 258

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458

ES VEN
Bultaco 155

any 1959.
Restaurada 
i al dia de tot.

TEL. 977 50 25 90

MAESTRO 
Jakite
VIDENTE 

CURANDERO

Resultado
inmediato 48 h
Resuelve problemas
graves y difícles con
discreción y rapidez.
Amor, depresiones,
negorcios, justicia,
impotencia sexual,
cosechas agrícolas...

615 968 404
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L'entrevista permet conèixer l'alcal-
de/alcaldessa, de cara a les pròximes
eleccions municipals del maig 2019,
com a persona explicant la seva tra-
jectòria, motivacions, visió de territori,
país, reptes i objectius.
Avui entrevistem a Jordi Gaseni, alcal-
de de l'Ametlla de Mar.

Jordi Gaseni Blanch (1971) va ser regi-
dor d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC-AM) des de 2003 fins
al 2015 i Delegat d'Esports de la
Generalitat de Catalunya a les Terres
de l'Ebre de 2009 a 2011 i ha estat
membre del Consell Comarcal del Baix
Ebre. Ha estat vicepresident primer de
l’AMI del 2016 al 2018. Actualment és
alcalde de l'Ametlla de Mar d’ERC amb
pacte amb Compromís per la Cala-
Progrés Municipal i amb el suport del
grup independent de la Plataforma
Calera.

S’han complert tres anys des
que és alcalde. Quin seria el
balanç del seu mandat? 
El començament va ser dur en compro-
var que totes aquelles sospites es feien
realitat. És a l’inici quan descobrim un
gran endeutament deixat en herència
pels anteriors governs de CiU –parlà-
vem aleshores d’una xifra que rondava
els 50M€- i vèiem com totes les
il·lusions i projectes que volíem dur a
terme quedaven desplaçades a un
segon terme: la prioritat era fer un gran
esforç per contenir la despesa, establir
mecanismes de control i generar estalvi
per poder reduir, poc a poc, el dèficit de
l’Ajuntament. Ara, tres anys després,
tot i que molt lentament hem aconse-
guit millorar la situació financera de
l’Ajuntament, som un equip de govern
cohesionat i hem assolit un grau de
consens amb la resta de forces políti-
ques que ens permet treballar de
manera reflexiva i madura.
A nivell nacional n’estem molt satisfets,
tots els grups polítics s’han sumat a la
condemna de les injustes accions dirigi-
des per l’Estat espanyol i vinculades al
procés cap a la independència i ens tro-
bem que a la Cala hi ha un nivell de
compromís amb el tema nacional amb
el que em sento molt còmode.

Per a les properes eleccions
municipals es torna a presentar
per alcalde? Per què?
Primer, em sento amb la responsabilitat
de donar resposta al treball en equip
que hem portat a terme durant aquests
tres anys, tant dels regidors que m’a-
companyen –als que des d’aquí vull
agrair la dedicació- com de les persones
que formen part del projecte d’ERC a
La Cala.

Segon, hem pogut iniciar projectes de
gran abast, tots d’una importància
estratègica per al poble (nou Pla general
d’urbanisme POUM, Anàlisi de contrac-
tes de serveis com l’aigua i l’enllumenat,
la mobilitat al centre urbà amb el nou
aparcament de 60+20 places d’aparca-
ment, l’obertura de la Residència d’Avis,
la cura a la gent més jove, la renovació de
la façana marítima, l’evolució de les ins-
tal.lacions de la zona esportiva) i als que
volem donar continuïtat des de la possibi-
litat d’un govern amb major experiència.
I en tercer lloc poder encetar nous reptes
que ens permetin repensar La Cala del
futur i l’opció de fer-ho entre tots i totes,
a través del diàleg, la generositat i el con-
sens, que és com hem treballat fins ara,
em motiva a seguir demanant la con-
fiança a la gent de la Cala.

Quins serien per a vostè els eixos
principals del seu programa, els
projectes de futur.

Ser capaços de donar les millors eines a
la gent jove per poder fer-se grans a la
Cala.
La cura en la mobilitat del nostre espai,
en especial els urbans, i en concret el
casc urbà de l’Ametlla de Mar que
necessita continuar sent atractiu per
poder ser espai de vida.
L’urbanisme com a mitjà cohesionador
amb el territori i els nostres espais
únics que tenen un gran valor i que
han de servir de base de com concebre
el nostre futur.
El turisme, la pesca i la gastronomia
per al  desenvolupament econòmic de
La Cala i continuar bastint les zones
com el polígon industrial per dotar de
noves oportunitats empresarials.

Els valors de fer política muni-
cipal: Quin paper ha de jugar
l'alcalde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?

Primer situaria el futur de les perso-
nes, necessitem treballar per al seu
benestar, per poder-los-hi oferir ser-
veis de qualitat que millorin el seu dia
a dia, des de serveis socials però
també des d’educació, promoció
econòmica i cultura, som l’administra-
ció més propera al ciutadà i per això
hem d’estar preparats per poder
cobrir les necessitats que la societat
demanda. Una vegada tinguem això
cobert no serà tan necessari preocu-
par-nos per la desertització del nostre
territori, volem generar oportunitats
aquí perquè la gent es quedi aquí i és
en aquest procés que serà imprescin-
dible que siguin escoltades les nostres
demandes de vertebració territorial en
aspectes tan necessaris com el trans-
port públic, els serveis de salut o els
educatius entre altres.  

Què opina de la situació políti-
ca actual?
Estem on mai havíem arribat i no ens
aturarem ara. Això sí, ho hem de fer
el màxim d’unitat d’acció possible. I
hem de treure els nostres companys i
companyes innocents de la presó, són
presos polítics en un Estat que va can-
viar a partir del 20 de setembre del
2017 quan va entrar a les dependèn-
cies de la Generalitat i es va refermar
el trencament agafant una distància
insalvable amb les càrregues a la
població innocent del dia 1 d’octubre
dia del Referèndum i amb els succes-
sius despropòsits de privar de llibertat
als representants polítics del poble
català. Ara és bo que es governi i que
les alcaldies tinguem interlocutor legí-
tim a la Generalitat, i també és bo que
a la vegada anem bastint allò que és
ja inevitable i que es va proclamar el
dia 27 d’octubre del 2017, la
República Catalana.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Doncs que tenim una gran sort de
viure en un poble meravellós, amb
moltes possibilitats i que poden estar
segurs que si els propers anys sigui jo
o sigui qualsevol altra persona, però
sobretot es dediqui a gestionar de
forma honesta, neta i sincera, la Cala,
L’Ametlla de Mar té molt de recorre-
gut  per endavant.

Som un dels municipis que ben admi-
nistrats poden gaudir d’un nivell alt
de benestar que hem començat a
embastar i que ens agradaria molt
tenir l’oportunitat de donar-li la forma
i veure els fruits de tot aquest treball
que surt de la mateixa gent que esti-
mem el nostre poble.

Jordi Gaseni Blanch

L’ENTREVISTA

ALCALDE DE L'AMETLLA DE MAR

UN PROJECTE DE FUTUR, SER CAPAÇOS DE DONAR LES MILLORS EINES A LA GENT JOVE PER PODER FER-SE GRANS A LA CALA


