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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

P

oques hores després de
l’incendi de Notre-Dame
de París, un monument
en l’imaginari col·lectiu
d’Occident, s’han aconseguit
una allau de promeses d’una
quantitat de milions d’euros
que flueix de totes parts del
món. I vet aquí que la qüestió
de l’exempció d’impostos
de les donacions també és
controvertida...
Un dels nombrosos tweets que
han aparegut aquests dies, és
aquest que fa referència a la
novel.la “Notre-Dame de Paris”, de Victor Hugo publicada
el 1831, també coneguda com
a “El geperut de Notre Dame”, i
que va propiciar diverses adaptacions al teatre i al cinema i
que diu: “Victor Hugo agraeix
als generosos donants disposats a salvar Notre-Dame de
París i proposa de fer lo mateix
amb Els Miserables”, al·ludint als
milions de donacions fetes per
grans famílies franceses com la
família Arnault, principal grup
de luxe del món LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy) amb
200 milions d’euros, L’Oreal i
la polèmica familia Bettencourt
200 milions, la família Pinault
que oferirà 100 milions o altres

donants que inclouen petites
minucies com JC Decaux (20
milions), Martin i Olivier Bouygues (10 milions), Disney, Axa,
Google... milions i més milions
en donacions d’euros per a la
reconstrucció de Notre Dame
a París. Generositat? Solidaritat? Neteja d’imatge? Exempció d’impostos? La pregunta és:
Per què alguns Estats no estan
obligats a contractar una pòlissa d’assegurança per protegir
monuments i patrimonis universals? Cada individu, vostè i
jo, estem obligats a assegurar
la nostra propietat, i per altra
banda sembla que alguns Estats
poden evitar aquesta obligació?
On estan les mobilitzacions per
a aquelles famílies que lluiten
per arribar a fi de mes? Al Yemen, cada 10 minuts mor un
nen per falta d’aliments i aquí
també es desgraven impostos
(els primers 150 € desgraven el
75% i a partir de 150 € el 30%).
Segons les dades de la FAO
(Food and Agriculture Organization of the United Nations), i
també segons dades de l’ONU,
al món hi ha actualment al voltant de 795 milions de persones
que pateixen fam. D’aquestes,
780 es troben als països sub-

desenvolupats i, la resta, uns 15
milions,¬ dins els països amb
rics estant dins de l’anomenat
quart món... Però una de les
dades més dramàtiques és la
que fa referència a la desnutrició infantil: més de 2,5 milions
de nens moren cada any per
aquesta problemàtica. Alguns
pensaran que “gastar” tants
diners en un monument, sempre que els éssers humans pateixin fam, no té cap sentit fins
que la fam i la pobresa no hagin

estat erradicades. Altres es preguntaran: “Gastar” tants diners
en un monument té sentit? Erradicarà la fam i la pobresa? Ens
afectaran aquestes despeses?
Quantes catedrals i monuments
tenim per restaurar i conservar?
S’hauran de pagar uns impostos
i un consum que en definitiva
no erradicarà la fam al món? La
pregunta seria: Els Estats haurien d’estar obligats a assegurar
la protecció dels monuments i
patrimonis universals?

a portada
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DIUMENGE, 28-A
Unes eleccions marcades per l’alt percentatge
d’indecisos i també pel conflicte territorial
S

egons revelava fa uns dies
el barometre del Centre
d’Investigacions Sociològiques
(CIS), el 41,6% del cens,
gairebé deu punts més que
en els comicis del 2016, s’ha
manifestat indecís amb quin
serà el seu vot diumenge.
Els politòlegs calculen que sis
milions i mig de votants podrien
decidir el seu vot en la recta final de la campanya. Dos milions
i mig el mateix diumenge electoral. Això converteix la contesa
en la més decisiva de la democràcia a a l’Estat espanyol. Però,

sobretot, indica que la nit del
28-A, la de diumenge vinent, hi
haurà sorpreses. De quin costat
caiguin, estar del tot per veure.
Els debats televisius de la setmana no han acabat d’aclarir dubtes, tot i que semblava que serien decisius per a fer-ho.
En clau catalana, la lluita dels
separatistes és que el vot sigui
el més útil possible per refermar els plantejaments establerts
i no caure amb nou govern que
pugui crear més dificultats en el
camí marcat. Es presenta un diumenge d’alta expectació. Al nos-

tre territori cal destacar el seguiment especial que per la jornada
farà Canal Terres de l’Ebre amb
una programació per l’ocasió
que s’allargarà fins la matinada
per tenir les valoracions de protagonistes.
Tot plegat, un dispositiu excepcional amb un bon nombre de
professionals que estaran a la
trinxera informativa per cobrir
una jornada en la que, en un registre català, hi ha desig de que,
d’alguna manera, els resultats
“puguin acostar a la llibertat”.
(més info a la plana 11).

SANT JORDI

TURISME

La literatura ebrenca torna al carrer Ocupació del 90 %
per Setmana Santa
amb una ‘salut de ferro’
E

l territori, per Sant Jordi,
dimarts passat, va tornar
a fer valer els seus escriptors
i poetes, amb moltes estrenes
per a aquestes dates, com els
darrers títols de Francesca
Aliern o Marta Rojals, els
paisatges descrits per Gerard
Vergés i il·lustrats per Ignasi
Blanch o el recull de relats de
literatura negra a ‘Assassins de
l’Ebre’, entre d’altres.
La literatura ebrenca, tal com,
va anunciar Més Ebre divendres
passat, va arribar a aquest Sant
Jordi amb una salut de ferro, im-

L

pulsada i vertebrada per les fires
del llibre ebrenc i el Litterarum
de Móra d’Ebre i amb desenes
d’estrenes amb escriptors de

l’Ebre que aconsegueixen cada
any ser els més venuts al territori, per davant dels noms més
mediàtics de la diada.

es zones de costa i
muntanya han assolit
ocupacions d’entre el 70% i el
90% per Setmana Santa tot i el
mal temps arreu de Catalunya.
Pel que fa als allotjaments rurals
de les Terres de l’Ebre, Aturebre
ha confirmat que s’han complert les previsions i s’ha omplert
el 90% de l’oferta. El portaveu de
l’entitat, Juanjo Bel, ho ha valorat positivament, malgrat que
s’ha mostrat preocupat perquè
ha estat una xifra lleugerament
inferior a l’ocupació de l’any
passat, que va fregar el 95%.

De la resta, la valoració és prou
positiva, tot i que el temps no va
acompanyar.
L’Hotel Corona, de Tortosa, va
fregar el ple dijous, divendres i
dissabte.

4

tortosa

DIARI MÉS EBRE • divendres, 26 d’abril / 2019

SUCCESSOS

FIRA

Detenció d’ un home
per un robatori

Expoebre celebrarà
el 75è aniversari
T

L

a Policia Local de Tortosa
ha detingut un home com a
presumpte autor d’un robatori
amb violència a la via pública
de la ciutat i de l’intent d’un
altre robatori d’una bossa amb
una estrebada.
Els fets es van produir dimecres,
a Ferreries. L’arrestat va estirar la
bossa d’una persona d’una es-

trebada i va intentar fugir però
testimonis dels fets el van retenir
fins que van arribar agents de la
Policia Local i el van detenir. Les
investigacions de la policia van
revelar que poc abans d’aquest
succés el mateix home havia intentat el mateix tipus de robatori
a una altra persona. L’home ja ha
passat a disposició judicial.

POLÍTICA

ortosa viurà, de l’1 al
5 de maig, una edició
especial d’Expoebre: la fira
multisectorial arriba a la
75a edició, un fet que es farà
visible al pavelló de Remolins.
El mateix cartell editat per a
aquesta ocasió recupera un
dels elements clàssics de la fira:
el logotip que va acompanyar
la majoria d’edicions quan Expoebre es duia a terme al parc
Teodor Gonzalez i que recorda
l’origen agrícola i ramader de la
fira de Tortosa. A més, per remarcar aquesta característica,
una de les novetats d’aquesta edició serà la recuperació
d’un espai dedicat a la ramaderia. Per repassar l’evolució

que ha experimentat Expoebre,
en aquesta edició hi haurà diversos espais que evocaran les
edicions passades amb exposicions a partir dels cartells i altres elements de la fira, o altres
que mostraran elements que
han format part dels estands
dels expositors al llarg de tots
aquests anys. Precisament, els
expositors seran uns altres dels
protagonistes d’aquesta edició
d’aniversari: el dia de l’expositor, que habitualment es commemorava al migdia, en aquesta
ocasió es passarà al dissabte a la
nit, en un acte durant el qual es
lliuraran guardons als expositors
i empreses amb més trajectòria
a Expoebre.

BÍTEM

Junts per Tortosa
Irene Fornós,
presenta el programa candidata a l’EMD
L

’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé,
acompanyada del seu nou
equip, va presentar aquesta
setmana el programa de
govern per a les eleccions
municipals.
L’alcaldessa i candidata de Junts
per Tortosa va definir les principals línies d’un programa que
combina l’experiència del govern del dia a dia “amb projectes ambiciosos però realistes per
seguir transformant Tortosa”. En
aquesta línia va exposar que “és
un programa elaborat a partir de
l’experiència de govern, però sobretot amb les propostes que les

FAURA: “LA
TORTOSA
REPUBLICANA ÉS
LA GARANTIA D’UN
FUTUR MILLOR”
La candidatura d’ERC-Tortosa Sí ha fet públic el vídeo de
campanya per les eleccions
del 26 de maig. Un vídeo que

entitats, associacions i la ciutadania ens han fet arribar. El programa atén les necessitats de tots els
col·lectius, prioritza les persones i
aposta per seguir fent Tortosa una
ciutat atractiva, amable, sostenible i capdavantera”. Roigé també
va destacar que “l’equip de dones
i homes que m’acompanya és un
equip amb molta gent nova, que
ve de diferents entitats, però que
ja està acostumada a dedicar una
part important del seu temps a la
ciutat. L’equip de Junts per Tortosa és el millor, és un equip que va
més enllà de la suma de persones: ens uneix l’estima a Tortosa i
les ganes de treballar”.

L

posa en relleu l’equip humà
que integra la candidatura republicana, “una llista cremallera formada per persones amb
perfils professionals potents i
d’orígens diferents. Una candidatura que promourà un canvi
a Tortosa i construirà la Tortosa
Republicana”.
El vídeo inclou el testimoni de
diferents membres de la candidatura en diferents espais

del municipi i acaba a la plaça
de l’Ajuntament, on l’alcaldable
Xavier Faura explica els quatre
eixos del programa electoral
d’ERC-Tortosa Sí.
“La nostra proposta de govern
es construeix a partir de la dinamització econòmica, la mobilitat i el benestar social i, de
forma transversal a aquests tres
eixos, canviar la manera de fer
política”, explica Faura.

a diputada Irene Fornós
és la candidata d’ERC a
la presidència de l’Entitat
Municipal Descentralitzada
(EMD) de Bítem, un projecte
que Fornós sosté que emprèn
“amb il·lusió i compromís per
tal de promoure un canvi de
govern a Bítem, per construir
el Bítem republicà”.
“He decidit fer aquest pas després de parlar amb veïns i veïnes
del poble que m’han encoratjat per tal de construir el Bítem
republicà”, ha explicat Irene. La
candidatura d’Esquerra proposa
que la relació entre “l’Ajuntament
i les EMD es basi en el princi-

pi d’igualtat, és a dir, que tota la
ciutadania tingui idèntics deures
i obligacions i això comporti la
distribució en règim d’igualtat de
tots els beneficis”.

Xavier Faura.

NOTÍCIES
BREUS
CONCERT DE
PRIMAVERA
Demà dissabte, 27 d’abril,
tindrà lloc el tradicional
concert de primavera de la
banda municipal de música
de Tortosa. Serà en un espai
singular: el llac vell del parc
Teodor Gonzalez. La formació dirigida per Juanjo Grau
oferirà un programa amb
un repertori molt variat, en
el qual hi tindran cabuda
pasdobles, sardanes, bandes
sonores de pel·lícules o altres
composicions més clàssiques.
El recital, amb entrada gratuïta, arrancarà a les 19.30 h.

8 PARTITS A
TORTOSA
Vuit partits presenten candidatura per optar a l’alcaldia
on Meritxell Roigé parteix
amb la intenció de revadilar-la, encapçalant la llista de
Junts per Tortosa (l’antiga
CIU o PDeCAT). Roigé que
va ser la primera alcaldessa
de la democràcia a la ciutat,
en substituació de Ferran Bel
(ara número 2 de Junts per
Catalunya al senat), intentarà
convèncer a la ciutadania
amb un projecte renovat on
tan sols repeteixen Domingo
Tomàs (número 4) i Dolors
Queralt (9). Xavier Faura, que
debuta en unes eleccions,
encapçala la llista d’Esquerra
Republicana-Tortosa Sí, mentre Jordi Jordan al capdavant
de la candidatura de Movem
Tortosa o Enrig Roig, del
Partit Socialista, repeteixen al
capdavant dels seus partits.
Igualment passa amb la CUP
amb Xavi Rodríguez com a
cap de llista. La resta de partits presenten candidats nous:
el Partit Popular amb Tonyo
Vallés i les llistes que s’estrenen en aquestes eleccions
la de Primàries Tortosa amb
Núria Menasanch i Ciutadans,
amb Miquel Àngel Albacar
com alcaldable.
Les cinc pedanies de la capital
del Baix Ebre, també tindrán un paper important en
aquests comicis del proper
diumenge dia 26 de maig.

amposta
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CULTURA

ACUSACIONS DEL PSC

Susanna Lizárraga guanya el
VI Premi de Narrativa Breu

ERC aclareix que no és
cap alternativa per a
‘la confrontació’

Enric Fernández Gel.

L’ampostina Susanna Lizárraga ha guanyat el VI Premi de Narrativa Breu.

S

usanna Lizárraga s’emporta
el Premi de Narrativa
Breu Ciutat d’Amposta,
organitzat per la Biblioteca
Comarcal Sebastià Juan Arbó i
l’Ajuntament d’Amposta.
Uns guardons que es van entregar durant la diada de Sant Jordi
d’aquest 23 d’abril. Amb ‘La carta oculta’, un thriller romàntic

sobre la màfia i la visibilització
LGTBI, l’ampostina va ser guardonada amb el primer premi,
que garanteix una dotació econòmica de 2.000 € i la publicació del llibre dins la col·lecció
’Narratives Minor’ d’Onada Edicions.
L’accèssit, dotat amb 700 €, va
ser per a l’escriptor barceloní

La guanyadora ha afirmat que el
premi ha sigut tota una sorpresa,
i que l’obra que va presentar va
ser gairebé improvisada: “Quan
vaig saber que es feia el concurs,
al novembre, ja li havia estat donant voltes a una idea completament diferent. Però quan va
arribar la data límit d’entrega
vaig veure que aquella història
no funcionava. Vaig sentir ràbia,
perquè tenia moltes ganes de
participar i no trobava una idea,
i d’allí va sortir un personatge
en ganes de trencar-ho tot”.
D’altra banda, Lizárraga apunta
que la història conté una història d’amor entre dos noies, amb
l’objectiu de “visibilitzar les relacions LGTBI”.
En aquesta edició s’han presentat un total de 19 treballs.
El Premi de Narrativa Breu Ciutat
d’Amposta és un guardó biennal.

E

RC d’Amposta ha volgut fer
uns aclariments aquesta
setmana arran d’un comentari,
al facebook, del portaveu
del PSC d’Amposta Francesc
Miró.
El portaveu del PSC acusava
ERC de no ser “una alternativa
per Catalunya, solament per a
la confrontació”. Segons Miró,
“arran de la denúncia d’ERC a
la junta electoral, el PSC traiem
cartells de més que, per error,
van penjar des de Barcelona. No
fem com ERC d’Amposta que
amb diners de tots fan treure els
cartells de polítics presos”.
Adam Tomàs, alcalde d’Amposta,
també al seu facebook, va aclarir
que “ERC no retira cap foto de
presos polítics, ho fa l’Ajuntament d’Amposta, que és a qui li
requereix la Junta Electoral de

Zona quan, precisament, el PSC
ho denuncia”.
L’alcalde d’Amposta, a més, deia
que “el PSC ha de retirar cartells
electorals posats en llocs on no
podia Posar-los. Va ser per error,
però estaven mal posats segons
els acords establerts per a ferho. No hi ha res més, ni cap confrontació ni res que se li sembli”,
deia Tomàs.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
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DELTEBRE

L’AMETLLA DE MAR

Inici de la construcció Es retira el llaç dels
de la Plaça de les Dones ‘Braços i Rems’

’antic espai de Mobles Delta
serà la seu de la Plaça de
les Dones.
Un equipament que permetrà
dignificar una de les entrades
més transitades del municipi de
Deltebre i, al mateix temps, posar en valor la figura de la dona
del Delta. El disseny d’aquesta
plaça, escollit a través d’un pro-

cés de participació ciutadana,
permetrà gaudir d’àrees de joc
per a xiquets i xiquets, espai de
jocs per a la gent gran, un espai
polivalent i una àrea de bar i informació. L’obra finalitzarà a la
tardor amb la col·locació d’una
escultura que rep homenatge a
la força de la dona del Delta. La
inversió frega els 120.000€.

‘ENLAIREM
DELTEBRE’
Avui divendres 26 d’abril,
a les 21.30 hores i a la Sala
d’Actes d’Arrossaires del
Delta de l’Ebre, tindrà lloc la
presentació de la candidatura
d’Enlairem Deltebre per a les
eleccions municipals del 26 de
maig.

L

L

NOTÍCIES
BREUS

a Junta Electoral de Tortosa
va requerir a l’Ajuntament
de l’Ametlla que retirés el
llaç groc situat a la rotonda
dels ‘Braços i Rems’ i també
l’estelada de l’entrada del
municipi.
Aquesta fou la segona petició,
després d’haver-ne fet una altra
perquè es retiressin les pancartes
en suport als ‘presos polítics’ i els
llaços que hi havia a la façana de
l’Ajuntament. El consistori també
va optar per retirar els elements,
durant el període electoral, complint els requeriments de la Junta Electoral de Zona, a instància
d’una denúncia de l’associació
Aixeca’t-Levántate.

TROBADA DE
CORALS CALERES

L’AMPOLLA-DELTEBRE

ALFARA DE CARLES

La carretera T-3401,
tallada per obres

Els GRAE rescaten a
una parella perduda

La 11a Trobada de Corals
Caleres reunirà les quatre
corals existents del municipi:
la Coral Verge Candelera, la
Coral de l’Institut Candelera,
la Coral de l’Escola Sant Jordi
i els diferents grups de corals
de l’Escola de Música Municipal de l’Ametlla de Mar.
Cadascuna d’elles interpretarà
diversos temes treballats
durant el curs i en acabar, es
farà el cant comú, enguany
en homenatge al músic català
Xesco Boix. El concert, obert
a tothom, serà avui divendres
26 d’abril, a les 18 h i a la Sala
de la Societat.

DILIGÈNCIES
CONTRA
VANDELLÒS II

L

a carretera T-3401 entre
l’Ampolla i Deltebre estarà
tallada al trànsit entre els
punts quilomètrics 4,900 i
9,370 del 23 d’abril al 21 de
juny.
El motiu són les obres de millora que s’hi duen a terme per
part de la Diputació. Mentre

duri aquesta afectació, s’ha previst una ruta alternativa, per la
N-340 i la TV-3409.
Segons ebredigital.cat, només
es permetrà el pas per la T-3401
als veïns que no puguin accedir
a casa seva d’una altra manera,
i sempre que les obres del moment ho permetin.

PAQUITA FERRÉ,
DES D’AHIR DIJOUS
ÉS LA CALERA
CENTENÀRIA

molt il.lusionada pel centenari de la Paquita, volia destacar
que “es converteix en la calera
més gran del poble. Estem molt
satisfets i orgullosos per aquest
motiu. I qui més ho està és ella,
per poder arribar a aquesta fita
i de la forma amb la que ho fa”.
A la imatge adjunta, la calera
centenària de l’Ametlla de Mar,
la Paquita Ferré i Primé. Des
d’ahir, 100 anys. Felicitats!

Paquita Ferré i Primé coneguda com la “Bonica”, de l’Ametlla de Mar, va complir 100 anys
ahir dijous dia 25 d’abril.
D’aquesta manera, la família,

R

escat sense conseqüències
dilluns la nit a Alfara de
Carles d’una parella que
s’havia perdut quan estava
fent la ruta de Cova Pintada, a
la zona dels Ports.
L’avís es va donar a les 19 hores
de la tarda i es van activar diverses dotacions dels Bombers

amb els GRAE.
El rescat es va allargar fins a les
3 de la matinada de dimarts,
però va ser amb final feliç.
La parella estava una mica cansada, però no va haver de lamentar-se cap tipus de ferida.
El rescat va ser llarg i prou complicat.

El jutjat d’instrucció número
2 de Reus ha obert diligències
contra Vandellòs II per haver
funcionat 17 dies amb una
fuita a la barrera de pressió,
l’any passat. L’associació Sociedad Humana va presentar
una denúncia a la Fiscalia
qui, després de fer una prova
pericial, hauria trobat indicis
de delicte segons informa
l’entitat. Els fets es remunten
al 2 de març de 2018 quan la
central nuclear es va aturar
per localitzar l’origen del
degoteig d’aigua en el circuit
de refrigeració. 		
Però els denunciats asseguren
que la fuita hauria començat
el 13 de febrer, motiu pel
qual hauria estat operant 17
dies sense complir amb la
normativa, que obliga a aturar
la planta de forma immediata.
(La Cala Ràdio)

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
JORNADA DE
PORTES OBERTES
AL CAMPUS
TERRES DE
L’EBRE
Demà dissabte, 27 d’abril
(13 hores), es farà la tercera
Jornada de Portes Obertes al
campus Terres de l’Ebre de la
URV, adreçada als estudiants
de Batxillerat o de Cicles
Formatius de Grau Superior
i a les seues famílies. Se’ls
farà una visita pels diferents
espais del campus a càrrec
del professorat i se’ls informarà de les titulacions dels
graus, els seus continguts i
les sortides professionals. En
aquesta ocasió se’ls informarà
dels graus d’Administració i
Direcció d’Empreses (ADE) i
Infermeria.

EL DELTA ATRAU
LES AUS PER A
REPRODUIR-SE
El Parc Natural del Delta de
l’Ebre ha començat a delimitar -amb fil, cordes, pals i
senyalització informativa- les
principals àrees de nidificació
d’ocells marins i litorals que
arriben a la primavera al
Delta per nidificar. Concretament, l’operació s’ha dut a
terme a la punta del Fangar,
l’illa de Buda, la Punta de la
Banya i a la bassa del Garxal.
La brigada de manteniment
del parc, integrada per personal de Forestal Catalana,
és l’encarregada de delimitar
gairebé 30 km de litoral,
durant 3-4 setmanes, amb
l’objectiu de preservar àrees
aïllades de l’activitat humana
per afavorir la reproducció de
les aus. El Fangar acull algunes de les colònies nidificants
d’ocells marins més importants de l’Estat, sobretot pel
que fa al grup dels xatracs
(Sterna) i, alguns anys, també
de gavina capblanca (Chroicocephalus genei). 		
A més d’altres espècies no
colonials també troben al
Fangar llocs idonis per a
reproduir-se.

CULTURA
Terres Travel Festival: la gran festa del
cinema i del turisme de les Terres de l’Ebre
L

a pròxima edició de Terres
Travel Festival - Films &
Creativity se celebrarà des
d’avui 26 d’abril al 5 de maig
de 2019 a Tortosa i amb
activitats paral·les al bar
cultural Deltaic (Deltebre) i a
Món Natura (Amposta).
El festival, que està especialitzat
en cinema turístic, de paisatge i
viatges, ha rebut prop de 270
inscripcions d’arreu de l’estat espanyol i del continent europeu,
però també de països com
Sud-àfrica, Mèxic, Xile, Taiwan i
Iran. La secció oficial del festival
mostrarà un centenar de produccions audiovisuals de fins a
24 països.

Enguany les projeccions de les
pel·lícules seleccionades s’han
programat en espais de la ciutat
com la Cambra de Comerç de
Tortosa, el Museu de Tortosa, Lo
Forn de la Canonja i la Cripta de
la Reparació, amb la voluntat
d’acostar els audiovisuals a la
ciutadania. El programa també
contempla la celebració del
congrés professional terresLAB
—organitzat amb el Clúster Audiovisual de Catalunya el 2 de
maig— i un press trip amb periodistes, fotògrafs i influencers de
l’àmbit dels viatges, organitzat
amb el Patronat de Turisme de
Terres de l’Ebre. Terres Travel
Festival dinamitza el territori de

EL PERELLÓ

manera directa i implica el conjunt de la ciutadania en el foment
del turisme sostenible, mitjançant el suport a les indústries
culturals locals i reforçant-ne la
seva imatge i atractiu de marca.

Es tracta d’un projecte innovador que aspira a liderar el debat
professional sobre l’audiovisual turístic i que, en paral·lel, pot
contribuir de manera decisiva al
reequilibri territorial urbà-rural.

CONSELL COMARCAL

Homenatge al republicà Premis Comarcals de
Andrés Gallego Méndez Recerca 2019
E

l sergent republicà Andrés
Gallego Méndez, enterrat a
la fossa comuna del cementiri
del Perelló, ha rebut un
homenatge aquest dissabte
després d’anys de cerca de la
seva família.
En l’homenatge hi han participat
una quarantena de familiars, de
quatre generacions i vinguts de
diversos punts de l’estat espanyol, entre ells Mallorca i Múrcia, d’on era originari el sergent
mort en la Batalla de l’Ebre. Tots
ells, han subratllat que han tingut sort de poder localitzar el
cos i han agraït la “generositat”
del municipi i de les autoritats.

TROBADA ANUAL
DE LES AULES DE
LA GENT GRAN DEL
CAMPUS TE
Els alumnes de les Aules d’Extensió Universitària per a la
gent gran que coordina el
campus Terres de l’Ebre de la
URV han participat aquest di-

E

“No teníem cap esperança, això
ha estat una sorpresa i una alegria immensa”, ha dit emocionat
José Gallego Méndez, germà del
sergent republicà (imatge de la
fotografia).

l Consell Comarcal del Baix
Ebre convoca els Premis
Comarcals de Recerca 2019
destinats a impulsar la recerca
i la investigació fora de l’àmbit
universitari.
El premis Pare Romanyà, Federico Pastor i Innocent Paulí, patrocinats per l’empresa Aqualia,
distingeixen els millors treballs
presentats pels estudiants de segon de batxillerat i de segon curs
de cicles formatius de grau superior de la comarca en els àmbits
científic, humanístic i tecnològic,
respectivament.
Cada premi està dotat amb 500
euros i diploma.

El termini de presentació de treballs acaba el 17 de maig de 2019.
D’altra banda, l’ens comarcal
també va convocar el Premi Emprenedoria que té com a objectiu
reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves
empreses ubicades a la comarca
del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball.
Es poden presentar projectes
que hagin iniciat fins al 15 de
novembre del 2019 (acreditació
d’inici d’activitat amb l’alta censal definitiva a l’Agència Tributària, model 036/037).

mecres en la trobada anual que
cada any s’organitza des del
campus ebrenc amb l’objectiu
de fomentar la interrelació entre
els participants de les diferents
aules que hi ha al territori.
Enguany el destí escollit ha estat
el delta, concretament la zona
del Garxal i els participants de la
trobada, unes 150 persones, han
pogut gaudir d’una passejada en
vaixell per la desembocadura,

una visita guiada del Garxal fins
al Zigurat del Delta i un dinar.
El campus ebrenc coordina les
Aules de la Gent Gran de Tor-

tosa, Amposta, Deltebre, Sant
Carles de la Ràpita, la Sénia,
Móra d’Ebre i Flix, amb uns 300
inscrits.

montsià
NOTÍCIES
BREUS
8 OPCIONS
POLÍTIQUES A LA
RÀPITA PER A LES
MUNICIPALS
Vuit finalment seran les
candidatures que concorreran
a les eleccions municipals
de la Ràpita el proper 26 de
maig. Aquest diumenge es
va tancar el termini per presentar llistes, i les provisionals
han sortit aquesta setmana
publicades al Butlletí Oficial
de la Província. Als grups
municipals actuals, que són
Esquerra, Convergència (Junts
per Catalunya-La Ràpita),
Iniciativa (Movem la Ràpita),
Més Ràpita, Partit Socialista
i Solidaritat (La Ràpita per
la República-Primàries), s’hi
sumen Ciutadans i Podemos.
La CUP va decidir finalment
no presentar-se. Si ho hagués
fet, el municipi rapitenc
tindria un rècord d’opcions al
territori ebrenc. Ara està amb
les mateixes que Tortosa,
vuit. (Ràdio Ràpita)

DUES LÍNIES DE
CREUERS FARAN
ESCALA A LA
RÀPITA
El port de la Ràpita i la seva
destinació turística tornaran
a rebre creuers el 2020. En el
marc de la fira Seatrade Cruise
Global, que es va celebrar a
Florida, es va confirmar que
les dues línies de creuer Sea
Cloud Cruises i Plein Cap Croisières preveuen venir al port
rapitenc l’any vinent.
La Seatrade Cruise Global
és l’aparador internacional
més important del sector de
creuers. Es va celebrar de l’8
a l’11 d’abril, a Miami Beach
(Estats Units). Aquest fòrum
és el punt de trobada de les
principals companyies de creuers del món amb els ports,
els operadors turístics i els
professionals de la indústria.
Els tècnics de Delta Ebre Port
van promcoionar el port de
Sant Carles de la Ràpita i la
destinació davant la indústria
creuerística.
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LA RÀPITA
“Malgrat la repressió i els cops de porra, des
d’Esquerra Republicana persistim”
L

a candidata al Congrés,
Norma Pujol, ha declarat:
“La victòria d’Esquerra
Republicana en aquestes
eleccions generals seria un
missatge molt contundent
de constància, d’esforç,
d’esperança i d’il·lusió”.
A més, ha afegit: “Malgrat que
ens van pegar, malgrat que ens
van aplicar molta repressió, la
gent d’Esquerra Republicana
seguim forts, seguim convençuts, seguim persistint”. Pujol, a
la Ràpita, ha pronunciat aquestes paraules acompanyada del
alcaldes dels tres municipis de
l’Ebre que van patir la repressió
policial el dia 1 d’Octubre: Jo-

sep Caparrós de la Ràpita, Paco
Gas de Roquetes i Francesc X.
Moliné de Móra la Nova (a la
imatge). A més, Norma Pujol ha
remarcat que “l’independentisme té la possibilitat de guanyar
per primera vegada unes eleccions generals a Catalunya” i
que Esquerra Republicana és “la
millor alternativa”. La candidata
al Congrés també ha expressat:
“Des d’Esquerra Republicana, no
renunciarem als nostres objectius democràtics, ni tampoc als
nostres drets. Esquerra defensarem sempre els interessos de la
ciutadania, fins i tot, si això comporta la presó i l’exili”. Pujol ha
assegurat que Esquerra posarà

“el que tenim al nostre abast per
poder fer possible i aturar una

vegada per totes la repressió que
l’estat espanyol ens vol aplicar”.

ALCANAR

LA GALERA

Sau 30, plat fort de
les Festes de Maig

XXVI Fira de la Terrissa,
de l’1 al 5 de maig

L

’actuació de Sau 30 serà el
plat fort de les Festes de
Maig d’Alcanar.
El concert, amb el qual Pep Sala
es retroba amb els músics, tècnics i road managers de la banda
osonenca, tindrà lloc el divendres 17 de maig a la nit al Centre
Cívic, a partir de la una de la matinada. Les entrades per aquest
concert es van posar a la venda
el passat divendres. Pel que fa al
preu de l’entrada, serà de 5 euros si s’adquireix de forma anticipada o de 7 euros el mateix
dia del concert a la taquilla. Els
punts de venda anticipada són el
Forn de Marià, La Volta, el bar de

‘PROVOCANT LA
PAU’ ORGANITZA UN
CONCERT SOLIDARI
A LA RÀPITA
L’ONG Provocant la Pau va
organitzar a Sant Carles de la
Ràpita, un concert solidari per
recaptar fons per al Projecte
Humanitat, d’un centre de ma-

Serramar, l’Oficina de Turisme i
l’Ajuntament d’Alcanar.
La banda s’ha reunit quan fa
trenta anys de la seua creació i
vint anys després de la mort de
Carles Sabater, un exercici de
nostàlgia que milers de seguidors han aplaudit arreu del país
i que ofereix en directe un repàs
de les millors cançons i recorda
les seues gires.

ternitat a la ciutat d’Atenes. Els
assistents van poder realitzar els
seus donatius amb la compra de
participacions a la rifa solidaria.
Aquesta tindrà lloc el proper 1
de maig i el premi són les obres
d’artistes ebrencs que han donat
els seus treballs a l’ONG.
Les donacions també es podien
fer amb la compra d’entrades
per veure el llargmetratge ‘Pasaje
al Amanecer’ del director tortosí,

U

n any més terrissers i
ceramistes d’arreu de
Catalunya, l’Estat espanyol,
Portugal, Marroc, etc. es
retrobaran a la Galera, de l’1
al 5 de maig.
La Fira estarà situada, com ja
és habitual, entre els carrers
Major i Sant Llorenç, plaça del

Mercat, plaça d’Espanya, Centre i Travessia del Forn. Enguany
també hi haurà dos espais preeminents dedicats a un país, en
aquesta ocasió: Argentina i una
comunitat autònoma: Andalusia.
L’horari de la Fira és de 10 a 14
hores i de 16 a 21’30 hores.

afincat a Madrid, Andreu Castro. Aquest cedeix la taquilla per
tal de poder ajudar l’ONG a fer
front en les despeses que suposa

mantenir el centre de maternitat que la fundació Provocant la
Pau gestiona, fent-se càrrec de
tot el que suposa.
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NOTÍCIES
BREUS
UN MANIFEST
‘COHERENT’ PER
A LA COMARCA
DE LA RIBERA
D’EBRE
A preguntes dels periodistes,
l’alcalde de Riba-roja d’Ebre,
Antonio Suárez, ha reivindicat el manifest del Col.lectiu
Ribera d’Ebre 2030 com un
“exercici de coherència”,
perquè “a la Ribera d’Ebre hi
ha moltes maneres de pensar
i és una comarca on poden
conviure els tres sectors:
agrícola, industrial i turístic”.
Per la seva part, el regidor
de Riba-roja d’Ebre, José Luis
Aparicio, ha reiterat que el
‘Col·lectiu Ribera d’Ebre 2030’
s’ha creat “pel que passa a
la comarca i no pel dipòsit
controlat de Riba-roja”.

4 OPCIONS
A FLIX PER AL
26 DE MAIG
Quatre seran les candidatures que es presentaran a
Flix a les eleccions municipals: Crida Flixanca, ERCAcord Municipa, Unitat per
Flix-Candidatura de Progrés
(PSC) i Junts per Flix.

FINAL
TERRITORIAL DE
BITLLES DELS
JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS, A
TIVISSA
Tivissa serà escenari demà
dissabte 27 d’abril de la Final
Territorial de Bitlles dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya. La competició reunirà
a partir de les deu del matí
a prop de cent esportistes
en les categories prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil i cadet
tant masculí com femení,
mantenint actiu un dels
esports tradicionals amb més
acceptació a les comarques
de l’Ebre. Els millors classificats aniran a la fase final, el 2
de juny a Igualada.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Ribera d’Ebre 2030 vol compatibilitzar un futur
industrial, turístic i agrícola a la comarca
E

l Col·lectiu Ribera d’Ebre
2030, integrat per càrrecs
electes de la comarca, ha
fet públic un comunicat per
defensar la compatibilitat
d’un futur industrial amb el
desenvolupament d’altres
sectors com el turisme o
l’agricultura.
Segons l’ACN, en el text es dóna
suport al dipòsit de residus industrials no perillosos i al centre
de valorització que es construeix a Riba-roja, es demana a la
Generalitat que defineixi com a
“industrialització preferent” els

eixos Ascó-Flix-Riba-roja i Móra
d’Ebre-Móra la Nova-Tivissa, i
exigeix al govern espanyol un
pla d’inversions per fomentar i
captar “economia productiva”
abans que tanquin les centrals
nuclears. També es proposa la
creació d’una IGP (Indicació Geogràfica Protegida) per a la cirera i el préssec que es produeix a
la comarca i que s’incloguin tots
els pobles a la Reserva de la Bioesfera. Representants electes de
Tivissa, Ginestar, Garcia, Móra la
Nova, Ascó, Riba-roja i Flix han
volgut “fer un pas endavant” per

trencar amb el que consideren
un “intent de donar una visió
uniformitzada” sobre el que vol
la comarca per al seu futur. “Hi
ha moltes maneres de pensar.
No hi ha un consens unànime
sobre el model econòmic de la

Ribera d’Ebre.
El consens existia però alguns
l’han oblidat”, ha denunciat l’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, en
referència a l’acord pres per
unanimitat del Consell Comarcal l’any 2011.

TECNOLOGIA
L’acreditació ACTIC, protagonista al Mobile
Day Ribera d’Ebre d’abril, avui divendres
E

l Telecentre de la Ribera
d’Ebre organitza avui
divendres, 26 d’abril,
una jornada de portes
obertes per donar a
conèixer als riberencs
l’ACTIC, el certificat que
acredita competències
en tecnologies de
la informació i la
comunicació (TIC), en una
jornada que porta per lema
‘Descobreix com impacta
la tecnologia a les nostres
vides’ i que forma part de
la Mobile Day Ribera d’Ebre.
La cita és de 10 del matí a 1
del migdia.

L’objectiu és animar a la gent
de la Ribera d’Ebre a informar-se i apuntar-se als cursos de formació per treure’s
la titulació de competències
digitals, que combina coneixements, habilitats i actitud
en l’àmbit de les TIC.
Se celebra en el marc de la
Mobile Day, que cada darrer divendres de mes dóna
continuïtat a les activitats al
voltant de la tecnologia a la
comarca, després de ser el
primer territori rural a formar
part de la Mobile Week Catalunya el passat mes de febrer.
El Telecentre de la Ribera és

un referent en ACTIC al territori, amb cada vegada un major índex de persones aprovades. Així, el 2017 van ser 20
les persones que van assolir
el certificat ACTIC Mitjà a la
comarca; una xifra que l’any
passat va arribar a les 60 persones.
Aquest any 2019 s’ha programat quatre cursos de formació ACTIC, el primer va començar dimarts 23 d’abril i
s’allargarà fins al 30 de maig,
i té les places esgotades. El
pròxim començarà el 10 de
juny, i només serà en horari
de matí, fins al 18 de juliol.

tura, composició musical, cartell
anunciador de les Jornades de
Jocs de Rol, així com el premi
honorífic Lluís Regné. Aquest

darrer, a la Trajectòria Cultural
Lluís Regné, de Móra d’Ebre, va
ser per al Club Esportiu Olímpic
Móra d’Ebre. El guanyador del

MÓRA D’EBRE
LLIURA ELS PREMIS
CULTURALS
Móra d’Ebre va celebrar dimarts
la diada del llibre i la rosa, Sant
Jordi, una de les jornades de
més activitat de la Primavera
Cultural 2019. A la tarda, el teatre La Llanterna va acollir l’acte
de lliurament dels Premis Sant
Jordi 2019, en les modalitats
de punts de llibre, poesia, pin-

concurs del cartell anunciador de les Jornades de Jocs de
Rol Baronia d’Entença de Móra
d’Ebre fou per a Joan R. Pino.

especial 28-A
NOTÍCIES
BREUS
INCOMPLIR
EL PLA DE
RESTITUCIÓ
El candidat al Senat, Miquel
Aubà, ha explicat que aniran
per última vegada a Madrid,
acompanyat d’una delegació
d’alcaldes, a exigir el compliment del Pla de Restitució.
“És l’última vegada que
anem a Madrid. Si no ens fan
cas, la propera visita serà a
Europa. Anirem a Brussel·les
a denunciar que no tan sols
l’estat incompleix amb el
territori, sinó que incompleix amb un mandat que té
finançat per part d’Europa i
no han executat”. El senador
aspirant a la reelecció ha
destacat: “continuem demanant i insistint que l’estat ho
compleixi, perquè són obres
que afecten a l’abastament
d’aigua potable i els ajuntaments tenen una necessitat
imperiosa de tenir aquestes
obres acabades”. D’altra
banda, el candidat al Senat
per Esquerra Republicana,
Miquel Aubà, ha explicat
que “l’estat espanyol juga en
contra de la pagesia catalana”. Aubà sosté aquesta
afirmació amb diverses
actituds que ha tingut l’estat
envers la pagesia i amb el fet
que hi ha temes que “estan
contínuament damunt la
taula”.

POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
I BENESTAR
SOCIAL
A la recta final per a les
eleccions al govern d’Espanya, els socialistes continuen
remarcant la seva aposta
pels joves i la dona, per a la
creació d’ocupació i treballs
dignes, les millores i accés
a l’educació i les pensions
dignes, com a propostes
municipals però també emmarcades dintre un context
global. “Els vuits mesos del
govern de Pedro Sánchez
demostren una clara acceleració al mercat de treball”.
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JXCAT
Ferran Bel: “el nostre objectiu és que Josep
Rull entri per la porta del Congrés”
E

n un acte on es van
projectar intervencions
recents de Josep Rull i Jordi
Turull des de la presó de Soto
del Real, el número 2 de JxCat
per Tarragona al Congrés,
Ferran Bel, va demanar no fer
cas de les enquestes que no
els donen representació per
Tarragona i va opinar que “si
ara hi ha un objectiu és que
JxCat tingui un mal resultat i
no tingui grup parlamentari”.
L’exalcalde de Tortosa va Afirmar
que el seu objectiu és que el 21
de maig, quan es constitueixin

les Corts espanyoles, Rull entri
per la porta del Congrés i miri
“cara a cara” els principals candidats espanyols i pugui dir-los
des de la tribuna “que allà tenen
un pres polític”. Per la seva banda, el president Quim Torra Es Va
comprometre a “tirar endavant”
i a fer “efectiva la república”. “Si
hem fet l’1-O, què no serem
capaços de fer?”, s’ha preguntat.
El cap de l’executiu va cridar a
anar a votar diumenge i a fer-ho,
com a resposta als “menyspreus,
insults i ultratges” rebuts durant
els debats fets “des de la me-

tròpoli” on no els van convidar.
“Més que uns debats”, van ser
“un ‘no’ a Catalunya” contra el
dret a l’autodeterminació, contra
el referèndum, contra la independència i, fins i tot, contra el
diàleg”. Per contra, va insistir que
ells són “els del ‘sí’ a l’autodeterminació, a l’esperit de l’1-O i a
la república catalana”. El president Torra va carregar contra el
president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, i va advertir que
el PSOE “estarà sempre disposat
a ser utilitzat per a aplicar el 155
si li convé”.

ERC
Oriol Junqueras: “els vostres vots ens han de
fer lliures a tots plegats, el diumenge dia 28”
E

l president d’ERC i cap
de llista a les eleccions
espanyoles, Oriol Junqueras,
va demanar aquest
diumenge guanyar els
comicis del 28-A perquè els
vots els faran “lliures a tots
plegats”.
En un acte de campanya a través d’una videoconferència des
de Soto del Real, Junqueras va
demanar fer “avergonyir” els
que tenen els processats per
l’1-O empresonats però també votar ERC per “fer millor el
nostre país i la societat”. “Mobilitzeu a la gent, feu que la
mobilització sigui més massiva

que mai i que les urnes s’omplin de vots de llibertat”.
Per la seva banda, l’adjunt a la
presidència d’ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que no van
venir a “demanar perdó per
defensar la independència” i
que no es presenten a les eleccions per renunciar a l’autodeterminació tal com planteja el
president del govern espanyol
i candidat del PSOE, Pedro
Sánchez. “Ens presentem a les
eleccions del 28-A i a les municipals i europees per tenyir de
groc republicà i lila feminista
les urnes del país”, va dir Ara-

gonès. L’acte de campanya de
les eleccions espanyoles d’Esquerra Republicana a La Ràpita
va comptar amb el vicepresident de la Generalitat, Pere

Aragonès; el diputat al Parlament, Lluís Salvadó; les candidates al Congrés, Marta Rosique i Norma Pujol; i l’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós.

MORÁN CONSIDERA
UNA “ABERRACIÓ”
PARLAR DE
TRANSVASAMENTS

Morán, que aquest dimecres ha
visitat les Terres de l’Ebre per
participar en actes de campanya
electoral a diversos municipis.
Morán ha avançat que el govern
espanyol treballa en la revisió
dels plans hidrològics de conca,
un fet, ha apuntat, que caldria fer
coincidir amb el desenvolupament d’un nou model energètic
perquè el territori pugui definir
un projecte “únic i concertat”. El
secretari d’Estat ha fet aquestes
declaracions a Tortosa on, jun-

tament amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha
mantingut una reunió de treball amb els responsables de la
Cambra de Comerç de Tortosa,
durant la qual el dirigent socialista català s’ha compromès,
en el cas que el PSOE continuï
governant a l’Estat, a celebrar
abans d’un any una jornada per
fer seguiment dels projectes
que depenen del govern espanyol. Iceta, a més, ha pres nota
de les reclamacions dels em-

presaris en matèria d’energia,
aigua i infraestructures i ha fet
palesa la preocupació pel fenomen del despoblament que
afecta les Terres de l’Ebre i el
Pirineu, principalment. “Això té
a veure amb el fet de no aprofitar prou bé les oportunitats que
ens ofereix el territori. Volem
humanitzar el territori, que la
gent hi visqui i pugui viure d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi natural i que
garanteixin la sostenibilitat”.

Parlar d’un transvasament en
un escenari en el qual el canvi
climàtic obligarà a revisar a la
baixa entre un 24 i un 40 els cabals dels rius és una “aberració”.
Així s’ha pronunciat el secretari
d’Estat de Medi Ambient, Hugo
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OPCIONS POLÍTIQUES ALS MUNICIPIS EBRENCS PER A LES ELECCIONS DEL 26 DE MAIG
ALCANAR
-JOAN ROIG CASTELL: ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-NEUS SANCHO SANZ: PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
-ANTONIO CASTRO RUIZ: DESPERTA’T (D’t) - FEDERACIO INDEPENDENTS DE CATALUNYA
(FIC) (D’-FIC)
-IVÁN ROMEU i HIERRO: JUNTS
PER ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA (JUNTS)
-JAVIER QUERALT QUERALT:
CANDIDATURA D&#39;UNITAT
POPULAR ALCANAR I LES CASES-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)		
-SANDRA BOIX SALOM: PARTIDO POPULAR (PP).

ALDEA (L’)
-SIMÓN FALCÓ i MORESO:
L’ALDEA EN POSITIU - ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (AeP - ERC - AM)
-MARINA CHAVARRIA CASTELLET: PODEMOS (PODEMOS)
-XAV I E R ROYO F RA N C H :
JUNTS PER L’ALDEA (JUNTS)

ALDOVER
-ROSALIA PEGUEROLES GISBERT: ERConstruïm Aldover Acord Municipal (ERCA-AM)
-MARIA TERESA FORÉS
HERNÁNDEZ: PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA
-CANDIDATURA DE PROGRÉS
(PSC - CP)

ALFARA
-JORDI FORNÉ RIBÉ: Endavant Alfara - Acord Municipal (ERCA - AM)

AMETLLA (L’)
-JORDI GASENI: ESQUERRA
REPUBLICANA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ:
COMPROMÍS I PODEM PER LA
CALA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CiP- CP)
-JOSÉ MARÍA FIGUERES PIJUAN: CIUTADANS-PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA (Cs)
-JOAN PERE GÓMEZ i COMES:
JUNTS PER L’AMETLLA DE
MAR (JUNTS)

-ANTONIO ESPUNY i GASENI:
ENTESA PER LA CALA - MOVEM
TERRES DE L’EBRE - EN COMÚ
GUANYEM (EPC-MTE-ECG)

AMPOLLA (L’)
-ANTONIO GALVE i SEGARRA:
ESQUERRA REPUBLICANA
-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-FRANCESC (PACO) ARASA i
PASCUAL: JUNTS PER L’AMPOLLA (JUNTS)
-ALFREDO DEL HALLAZGO CABRERA: CIUTADANS-PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA (Cs)

AMPOSTA

RACIO D’INDEPENDENTS DE
CATALUNYA (FIC) (IA – FIC)
-PAU DANIEL SERRANO DE
YZAGUIRRE: JUNTS PER ASCÓ
(JUNTS)

BATEA
-JOAQUIM PALADELLA: UNIÓ
PER LA TERRA ALTA-CANDIDATURA (UPTA-CP)
- J OA N B AU T I STA S U N Y È :
JUNTS PER BATEA (JUNTS)

BENIFALLET
-VIRGÍNIA BORRÀS: ESQUERRA
REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

-ADAM TOMÀS: ESQUERRA
D’AMPOSTA-ERC- ACORD MUNICIPAL (EA - ERC - AM)

-MERCÈ PEDRET: BENIFALLET
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

-FRANCESC JOSEP MIRÓ MELICH: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

BENISSANET

-GERMAN CISCAR PASTOR:
SOM AMPOSTA
-MARIA CECILIA CASTELLÓ
MELICH: CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
-MANEL MASIÀ: JUNTS PER
AMPOSTA (JxA - JUNTS)
-ROSA PERTEGAZ LAFONT:
DEMÒCRATES DE CATALUNYA
(DEMÒCRATES)

-FRANCESC XAVIER ARBÓ:
TOTS PER BENISSANET

BOT
-LUIS ANDRÉS AGUT: AGRUPACIÓ D’ELECTORS ALTERNATIVA PER BOT (ApB)
-JAUME SABATÉ: JUNTS PER
BOT (JUNTS)

CAMARLES

-ROSA ISABEL RECIO DAGA:
PODEMOS AMPOSTA (PODEMOS)

-JOSEP ANTONI NAVARRO:
ESQUERRA REPUBLICANA
-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

ARNES

-SANDRA ZARAGOZA: JUNTS
PER CAMARLES I LLIGALLOS
(JUNTS)

-NEUS SANROMÀ: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-JOAQUIM MIRALLES: JUNTS
PER ARNES (JUNTS)
-SARA GIL LLOMBART: CONVERGENTS (CNV)

ASCÓ
-MIQUEL ÀNGEL RIBES JORNET: PER TU (xtu)
- E VA F E R N Á N D E Z : A RRELEM-AGRUPACIÓ D’ELECTORS (AAE)
-AMADEU PROS FRANQUET:
ESQUERRA REPUBLICANAACORD MUNICIPAL (ERC – AM)
-JOSEP JAIMOT JIMENEZ: TOT
PER ASCÓ-CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC)
-SALVADOR FLORIDO: INDEPENDENTS ASCÓ (IA) - FEDE-

-RAMÓN BRULL: LA VEU DEL
POBLE (VP) - FEDERACIO D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA
(FIC) (VP - FIC)

CASERES
MANEL PALAU i GONZÁLEZ:
TOTS SOM CASERES - ACORD
MUNICIPAL (TSC - AM)

CORBERA
-JOSEP ALBESA: ESQUERRA
REPUBLICANA- ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)
-M. CARMEN GONZÁLEZ i
PUJOL: JUNTS PER CORBERA
D’EBRE (JUNTS)
-ANTONIO ÁLVAREZ: ENTESA
PER CORBERA D’EBRE - MOVEM TERRES DE L’EBRE - EN
COMÚ GUANYEM (EPCE-MTE-ECG)

-MARÍA BORRÀS FERNÁNDEZ:
PARTIDO POPULAR (PP)

-FERRAN ROCHE: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

DELTEBRE

-CARLOS PABLO RUIZ FELEZ:
PARTIDO POPULAR (PP)

-JOAN ALGINET: MÉS DELTEBRE - ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (MD
- ERC - AM)
-ALEIX FERRÉ: SOCIALISTES
PER DELTEBRE-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SD-CP)
-LLUÍS SOLER: ENLAIREM DELTEBRE (ED - JUNTS)
-DAYANA SANTIAGO: CUP
D E LT E B R E-A LT E R N AT I VA
(CUP Deltebre-AMUNT)
-ENCARNACIÓN RAMOS: CIUTADANS - Partido de la Ciudadanía (Cs)

FATARELLA
-FRANCISCO BLANCH: ENTESA
PER LA FATARELLA- ACORD
MUNICIPAL (EpF - AM)
-JOAN DESCARREGA: JUNTS
PER LA FATARELLA (JUNTS)

FLIX
-M.CARME ROSICH: CRIDA FLIXANCA (CF-AMUNT)
-FRANCESC BARBERO: ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (EpF-AM)
-XAVIER SABATÉ: UNITAT PER
FLIX-CANDIDATURA DE PROGRES UPF- CP (PSC)

GARCIA
-BLANCA LÓPEZ: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (UpG-AM)
-JOAN MARIMÓN: JUNTS PER
GARCIA (JUNTS)

GINESTAR
-CONXITA PUJOL: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

GODALL
-ALEXIS ALBIOL: ACORD PER
GODALL-ACORD MUNICIPAL
(ApG - AM)
-TERESA ESMEL: PARTIT DELS
SOCIALISTES -GODALL - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSCG-CP)
-FRANCISCO AGUIAR: PARTIDO POPULAR (PP)

HORTA
-JORDI MARTÍN: MÉS ORTA
ACORD MUNICIPAL (Més-AM)
-JOAQUIM FERRÀS: JUNTS PER
ORTA (JUNTS)

-JOSEP SOLÉ: JUNTS PER FLIX
(JUNTS)

MAS DE BARBERANS

FREGINALS

-ERNEST RILLO: ESQUERRA-ACORD MUNICIPAL (ERC
- AM)

-JOSEP RONCERO: JUNTS PER
FREGINALS (JUNTS)
-JOSUÉ POZO i LLORT: Entesa
per Freginals- Acord Municipal
(ExF AM)

LA GALERA
-ESTER MARTÍ: ESQUERRA
REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-RAMÓN MUÑOZ: JUNTS PER
LA GALERA (JUNTS)

GANDESA
-CARLES LUZ: JUNTS PER
GANDESA (JUNTS)
-MIQUEL AUBÀ: ALTERNATIVA PER GANDESA-ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ApG - ERC - AM)

-J. MARIA LLEIXÀ: TOTS PEL
MAS-CANDIDATURA DE PROGRÉS (TPM-CP)

MASDENVERGE
-SÒNIA TOMÀS: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-JORDI TOMÀS: PARTIT DELS
SOCIALISTES-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)
-RENÉ GONEL: JUNTS PER
MASDENVERGE (JUNTS)

MIRAVET
-MA CARMEN LLEIXÀ: FEM POBLE, FEM MIRAVET (FP-FM)
-ANTONIO LLAMBRICH: ENTESA PER MIRAVET - ACORD
MUNICIPAL (EpM – AM)
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POBLA MASSALUCA

-JORDI FORNÓS: FEM POBLE-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FP- AMUNT)

-ANTONI FERRÉ: JUNTS PER LA
POBLA (JUNTS)

-CINTA AGNÉ: ESQUERRA-ACORD
MUNICIPAL (ERC- AM)

PRAT DE COMPTE

-MONTSERRAT LATORRE: PARTIT DELS SOCIALISTES- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP )
-RAQUEL ROSALES JIMÉNEZ:
CIUTADANS (Cs)
-JOAN PIÑOL: JUNTS PER MORA
D’EBRE (JUNTS)
-FRANCISCO MANUEL LAUNES:
PARTIDO POPULAR (PP)
-SANTIAGO CAMPOS: TOTS I TOTES PER MORA (TT X MORA - C )

MÓRA LA NOVA
-FRANCESC XAVIER MOLINÉ: ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM )
-CARLOS J. TRINCHAN: PARTIT
DELS SOCIALISTES- CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP)
-M.CARMEN RIOS: JUNTS PER
MORA LA NOVA (JUNTS)

LA PALMA
-EDUARD VERNET: UNITS PER
LA PALMA-ACORD MUNICIPAL
(UpP-AM)
-MARINA ROJALS: JUNTS PER
LA PALMA (JUNTS)

PAÜLS
-ENRIC ADELL: PER PAÜLS ACORD MUNICIPAL (xP - AM)
-JOANA BENAIGES: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

PERELLÓ
-MA CINTA LLAÓ: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-JOAN ANTONI CABALLÉ:
JUNTS PEL PERELLO (JUNTS)

PINELL
-SERGI SERRANO: ESQUERRA
REPUBLICANA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
- D E L M I R P R I E TO : L A F I C
DEL PINELL - FIC (LA FIC DEL
PINELL - FIC)
-LAURA VALLESPÍ: JUNTS PEL
PINELL (JUNTS)
-EVA AMPOSTA: ENTESA PEL
PINELL DE BRAI - MOVEM TE
- EN COMÚ GUANYEM (EPBMTE-ECG

-JOSEP ESPINÓS: PARTIT DELS
SOCIALISTES- CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)
-JOAN JOSEP MALRÀS: JUNTS
PER PRAT DE COMTE (JUNTS)

RASQUERA
-JOSEP M AN UEL RAMOS:
ESQUERRA REPUBLICANA ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-JESÚS BENAIGES: JUNTS PER
RASQUERA (JUNTS)
-JOSEP GONZÁLEZ: ENTESA
PER RASQUERA - PRIMÀRIES
CATALUNYA (PRIMÀRIES)

RIBA-ROJA
-ANTONIO SUÁREZ: MÉS RIBA-ROJA-FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS CATALUNYA (FIC)
-JOSÉ LUIS APARICIO: PROGRÉS
PER A RIBA-ROJA - CANDIDA.
DE PROGRÉS (CP)

ROQUETES
-FRANCESC GAS: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-RAMÓN MARTÍNEZ: PARTIT
DELS SOCIALISTES-ESQUERRA
PER ROQUETES-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-EPR-CP)
-JOAQUÍN LLOPIS: CIUTADANS
(Cs)
-JOSEP CODORNIU: JUNTS PER
ROQUETES I JUNTS PER LA RAVALETA (JUNTS)
-ANTONIO HURTADO: MOVEM
ROQUETES - MOVEM TE-EN COMÚ
GUANYEM (MR-MTE-ECG)

SANT CARLES DE LA
RÀPITA
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RÀPITA - MOVEM TE- EN COMÚ
GUANYEM (MR-MTE-ECG)
-RAFAEL SÁNCHEZ: CIUTADANS (Cs)
-ÀLEX CERVERA: La Ràpita per
la República-Primàries

SANT JAUME
-JOAN BERTOMEU i ZARAGOZA: ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC
- AM)
-JOAN CASTOR GONELL: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)
-JONATAN SUBIRATS PRATS: Ara
(A)
-MA LLUÏSA PORRES : JUNTS
PER SANT JAUME (JUNTS)

MUNTELLS (ELS)
-RAFAEL PORRES: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC -CP)
-JONATAN SUBIRATS: Ara (A)

S. BÀRBARA
-MANEL CRESPO: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
-EVA FRANCH: PARTIT DELS
SOCIALISTES-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)
-ALFRED BLANCH: JUNTS PER
S BÀRBARA (JUNTS)
-MA ISABEL GARCIA: MOVIMENT ALTERNATIU PLANER
MOVEM TE-EN COMÚ GUANYEM (MAP-MTE-ECG)

-MA LOURDES PENA: AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE LA
SERRA D’ALMOS- FEDERACIO
D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (AISA – FIC)
-MONTSERRAT PAGÈS: JUNTS
PER TU (JUNTS)

TORTOSA
-NÚRIA MENASANCH: TORTOSA PER LA REPÚBLICA. PRIMÀRIES CATALUNYA (PRIMÀRIES)
-ENRIC ROIG: PARTIT DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE
PROGRÉS (PSC-CP)

-MA JOSÉ VILA: SOCIALISTES DE
LA SÉNIA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS (CP)

-J ARTURO MARTÍNEZ: ALTERNATIVA SENIENCA (AS)

-ROSA ANGLÉS: PARTIT DELS
SOCIALISTES-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)

TIVENYS
-EVA ROIG: Implicats fem poble-ESQUERRA REPUBLICANA-Acord Municipal (IFP - ERC
- AM)
-MA JOSÉ BELTRAN: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

-DAMIÀ GRAU: ESQUERRA
REPUBLICANA-CAMPREDÓ
POBLE- ACORD MUNICIPAL
(ERC-CMPP-AM)

JESÚS
-MANOLO COLOMÉ: JESÚS
(TORTOSA PER LA REPÚBLICA.
(PRIMÀRIES)
-ÀNGEL PIÑOL: PARTIT DELS
SOCIALISTES-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)
-VÍCTOR FERRANDO: JUNTS
PER JESÚS (JUNTS)
-ALBERT QUERAL: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC- AM)
-RAMON PUJOL: MOVIMENT
PER JESÚS- MOVEM TE-EN
COMÚ GUANYEM (MJ-MTE-ECG)

ULLDECONA

-XAVIER FAURA: ESQUERRA REPUBLICANA-TORTOSA SI-ACORD
MUNICIPAL (ERC-TS-AM)

-ALFRED PAREDES: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

-JORDI JORDAN: MOVEM TORTOSA - MOVEM TE-EN COMÚ
GUANYEM (MT-MTE-ECG)

-FANNY CASTELL: FEM POBLE!
Ulldecona (FEM POBLE!)

-XAVI RODRÍGUEZ: CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
TORTOSA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
-TONYO VALLÉS: PARTIDO POPULAR (PP)
-MIQUEL ÀNGEL ALBACAR:
CIUTADANS (Cs)

BÍTEM

SÉNIA (LA)
-J ANTONIO TÍSCAR: LA SÈNIA SÍ ACORD MUNICIPAL (LSi - AM)

PER CAMPREDO (JUNTS)

-MERITXELL ROIGÉ: JUNTS PER
TORTOSA (JUNTS)

-MA TERESA CASTELLÀ: PARTIT
DELS SOCIALISTES-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

-MA ISABEL GAZZINO: PODEMOS (PODEMOS)

-MA JESÚS GARCIA: MOVEM LA

-MONTSE PERELLÓ: ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ARA Sí-AM)

-NÚRIA CABANES: BÍTEM
(TORTOSA PER LA REPÚBLICA.
PRIMÀRIES) (PRIMÀRIES)

-JOSÉ RAMÓN BELLAUBÍ: FUTUR PER LA SÉNIA - MOVEM
TE-EN COMÚ GUANYEM (FSMTE-ECG)

-J. MARIA MIRALLES: JUNTS
PER CATALUNYA-LA RÀPITA
(JxCAT - JUNTS)

-ALBA BENEDICTO: MOVEM TIVISSA (MT-ADE)

-JOAQUIM MARTÍ: PARTIDO
POPULAR (PP)

-JOSEP CAPARRÓS: ESQUERRA
REPUBLICANA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)

-PEDRO HERNÁNDEZ LOSA:
MÉS RÀPITA (mR)

TIVISSA
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-LOURDES DOMÈNECH: JUNTS
PER BITEM (JUNTS)
-IRENE FORNÓS: ESQUERRA
REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ERC- AM)
-ÒSCAR CARLES: MOVIMENT
BÍTEM - MOVEM TE-EN COMÚ
GUANYEM (MB-MTE-ECG)
-RUBÉN ESPUNY: CIUTADANS (Cs)

CAMPREDÓ
-MA JOSÉ CANTÓ: CAMPREDÓ
(TORTOSA PER LA REPÚBLICA.
(PRIMÀRIES)
-JOSEP LLUÍS SANZ: PARTIT
DELS SOCIALISTES CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
-FARALA VENTURA: JUNTS

-NÚRIA VENTURA: SOCIALISTES D’ULLDECONA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SU-CP)
-NÚRIA BALAGUÉ: JUNTS PER
ULLDECONA I BARRIS (JUNTS)
-ISABEL SALAS: PARTIDO POPULAR (PP)

VINEBRE
-GEMMA CARMIN: PROYECTE
VINEBRE - ACORD MUNICIPAL
(PV – AM)

VILALBA
-MA TERESA MARINÉ: COMPROMÍS PER VILALBA - ACORD
MUNICIPAL (CpV - AM)
-LAURA DOMÈNECH: ACTIVA’T
VILALBA (AV - JUNTS)
-ISIDRO SAMPÉ: UPV - FIC
(UPV - FIC)

Notes:
-l’ordre està basat amb el butlletí oficial (24-4-19)
-Hi ha poblacions amb només
una candidatura i que, per tant,
ja es coneix qui governarà els
propers anys.
-Esquerra Republicana ha presentat llistes a les eleccions municipals en 46 municipis i tres
EMD, convertint-se per primera
vegada en el primer partit en
nombre de candidatures a les
Terres de l’Ebre.
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terres de l’ebre

HORTA DE TERRA ALTA
SANT JOAN S’exigeix a la Generalitat que “assumeixi els
“ELS PORTS,
costos” d’aturar els nous parcs eòlics
NATURA I ART”
Land Art en estat pur per
posar en valor la natura i deslocalització de l’art contemporani a la perifèria, lluny dels
centres de poder. Aquestes
són les premisses del projecte
“Els Ports, Natura i Art”, una
proposta ideada per l’artista Sergi Quiñonero que ha
comptat des dels seus inicis
al nostre territori, el 2016,
amb el suport de Lo Pati –
Centre d’Art Terres de l’Ebre.
Enguany, compta també
amb la gestió tècnica de Nani
Blasco i manté el format dels
anys anteriors: una passejada
diürna per la zona dels Ports,
a Horta de Sant Joan, amb
diverses instal·lacions artístiques efímeres i respectuoses
amb l’entorn. La principal
novetat és que el projecte
arribarà per primera vegada
al públic escolar a través de la
participació de l’Escola Montsagre d’Horta de Sant Joan,
el que permetrà mantenir les
instal·lacions efímeres a la pell
dels Ports una setmana més.
Aquesta nova edició del projecte “Els Ports, Natura i Art”,
es desenvoluparà a l’itinerari
de la Cova de Picasso, el cap
de setmana de l’11 i 12 de
maig. Dissabte, els artistes
participants instal·laran la
seua obra, i el diumenge es
farà el recorregut guiat i obert
al públic. Hi haurà també la
possibilitat que qui vulgui
refaci el camí després en solitari. A més a més, del dilluns
13 al divendres 17 de maig
s’han programat sortides amb
l’alumnat de l’Escola Montsagre per visitar les instal·lacions
artístiques i fer-hi activitats,
el que permetrà també que la
resta de públic pugui visitar
en solitari el recorregut.

L

a plataforma en Defensa
de la Terra Alta i l’Ateneu
Popular La Pastora exigeixen
a la Generalitat que
“assumeixi els costos” d’aturar
la implantació de tres nous
parcs eòlics a la comarca, a
Batea, Vilalba i la Pobla de
Massaluca, indemnitzant,
si cal les empreses
adjudicatàries dels projectes.
La consellera d’Empresa, Àngels
Chacón, anunciava dissabte des
de la comarca la intenció de derogar la llei d’implantació eòlica del 2009. En una dècada, no
s’ha projectat cap central en tot
el país, excepte les tres previstes
a la Terra Alta. “Si la deroguen és

que veuen que hi ha hagut un
error. Si ha estat un fracàs han
d’assumir el preu que calgui pagar per no fer bé les coses”, ha
defensat Xavier Fortuño, portaveu de la plataforma. Al compromís de la consellera Chacón
d’abolir el decret d’implantació eòlica, la comarca reclama
també que s’aturi la tramitació
dels parcs de Batea, Vilalba i la
Pobla de Massaluca. El Consell
Regulador de la DO ha iniciat
un contenciós administratius,
després d’al·legacions i recursos
d’alçada ignorats per la Generalitat. La consellera va admetre en la reunió que la “retirada”
dels parcs fora de la Terra Alta

INFRAESTRUCTURES

“és difícil” i que caldria pagar
indemnitzacions. Però Fortuño
insisteix en dir que “si ha estat
un fracàs han d’assumir uns
costos i si suposa indemnitzar
les empreses, ho hauran d’assumir. Serà el preu a pagar per no
fer bé les coses. No ens poden
carregar aquesta responsabilitat
a la comarca”. Segons ACN, els
moviments socials també insisteixen en reclamar “responsabilitat i coherència”, als representants polítics territorials
i sobretot comarcals que van
acordar la petició d’una moratòria amb una moció aprovada
per unanimitat al Consell Comarcal al desembre.

SANT JAUME

Obres a estacions i
L’anguila, protagonista a
parades d’autobusos la Jornada Gastronòmica
L

a Generalitat ha adjudicat
obres en 15 estacions
d’autobusos i parades d’arreu
de Catalunya que sumen una
inversió d’1,9 milions d’euros.
Es tracta de treballs com la reforma de marquesines, la renovació de paviments, l’actuació
d’instal·lacions i treballs d’urbanització. Segons el Departament
de Territori i Sostenibilitat, es
preveu que les obres comencin durant aquesta primavera,
amb un període d’execució de
8 mesos. En concret, s’actuarà
a les estacions de la Seu d’Urgell, Olot, Igualada, Torroella
de Montgrí, Sabadell, Tortosa,

MÓRA D’EBRE,
EN CONTRA DE
L’ABOCADOR DE
RIBA-ROJA
El ple municipal de Móra
d’Ebre es va reunir dimecres
en sessió ordinària. Abans de
començar la sessió, l’alcalde,
Joan Piñol (PDeCAT), va pro-

P
Amposta, Blanes, Valls, Tossa
de Mar, Reus, Tarragona, Vic i a
diverses parades a Sant Vicenç
dels Horts i Sant Feliu de Pallerols.

er tercer any consecutiu,
L’Acadèmia de Gastronomia
de Tarragona ha celebrat
una Jornada Gastronòmica
dedicada a l’anguila, l’angula
i productes estrella de la
gastronomia de les Terres de
l’Ebre al restaurant Racó del
Riu, a Sant Jaume d’Enveja.

Una excel·lent jornada gastronòmica que posa de manifest l’extraordinària riquesa de les Terres
de l’Ebre i la qualitat dels seus
productes, així com la professionalitat dels seus restauradors
que estan a l’avantguarda de la
gastronomia catalana. (ebredigital.cat)

posar incloure un punt urgent a
l’orde del dia, referent a la presentació d’un recurs contenciós
administratiu contra l’acord de
la Junta de Govern de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre d’atorgar llicència d’obres a l’empresa
Lestaca Proyecto, SL per a la
construcció d’un centre de valorització de residus i un dipòsit
de residus de classe II a la partida de les Valls de Riba-roja, cosa

que es va aprovar pels membres del plenari per 11 vots a
favor (PDeCAT, ERC i PP) i dos
abstencions (PSC). a portaveu
del grup del PSC, Dolors Gurrera, va manifestar que tot i
estar en contra de la construcció d’un abocador a Riba-roja
d’Ebre considerava que s’havia
de preservar la independència
municipal de l’Ajuntament de
Riba-roja i que el recurs, si ca-

lia presentar-lo, hauria de ser a
iniciativa de la Generalitat. L’alcalde, Joan Piñol, va manifestar que la Generalitat ja estava
fent les accions pertinents i del
que es tractava ara era de tirar
endavant accions des del territori, coordinades entre tots els
ajuntaments que s’oposen a la
construcció de l’abocador de
Riba-roja d’Ebre, per a intentar
aturar les obres en marxa.

publicitat
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l’entrevista

JORDINA BRAVO
ARTESANA TÈXTIL
A

metllers, cirerers florits,
esclat de colors i olors
em confirmen que ja tenim
la primavera aquí. Vaig cap a
Xerta, ben acompanyada per
una amiga argentina, Analía,
apassionada per la nostra
terra, l’artesania i els barrets.
Fa més d’un any que vam parlar d’aquesta visita arran d’unes
fotos que van publicar la revista de moda Vogue (España) i
Blanc Magazine (Estats Units)
que presentaven les creacions
d’una xertolina: Jordina Bravo,
artesana tèxtil especialitzada en
capells. Petita quant a estatura,
amb una aparent fragilitat que es
desvaneix un cop creues quatre
paraules amb ella, ja que immediatament intueixes la dona que
tens al davant i t’adones de la
seua força, intel·ligència i creativitat. Jordina ha demostrat ser
una lluitadora incansable, una
d’aquestes dones úniques i meravelloses de les quals aprens i
amb les quals t’identifiques per
la seua perseverança i pel fet de
convertir el seu somni en una
realitat. Sens dubte, Jordina Bravo, és una gran ambaixadora de
l’artesania tèxtil, portant el nom
de Xerta i de les Terres de l’Ebre
al glamur internacional.
Quan arribes a Xerta no et cal
GPS, perquè tothom coneix la
Jordina. Un cop et plantes al
davant de la seua casa-taller les
olors, els colors, la quietud i la
pau que t’envoltaran et transportaran al seu univers.
Jordina va tornar a Xerta fa més
de deu anys i s’hi va instal·lar
després d’haver estudiat a l’Escola Llotja i a l’Escola Massana
de Barcelona, i acumulat experiències professionals a llocs
com París o Hèlsinki, ciutats que
li han servit d’inspiració. Un cop
dintre del seu taller, la màgia ens
envolta, i ens trobem encerclades per barrets, tocats, feltres,
llanes, colors, olors de flors... Em
quedo bocabadada mirant els
Panamàs, aquests barrets que
van adquirir rellevància durant la
construcció del Canal de Pana-

mà, ideals per protegir-se del
sol. Els Fedora, uns barrets tous
i femenins, d’ala ampla, de palla,
de feltre, elegants i portadors.
Entre totes les varietats es distingeixen les Pameles de copes hemisfèriques, els Canotiers, ideals
i senzills, que fan una ullada a la
Gabrielle Bonheur, més coneguda com a Coco Chanel, barrets
de copa plana i rodona, amb ala
curta o ampla, voluptuosos...
Barrets d’ús informal, flexibles i
còmodes, una àmplia varietat de
turbants, exclusius, amb personalitat, que emmarquen la cara,
pràctics i afavoridors.
Sé que m’entendreu si us dic que
em van entrar unes ganes boges
d’emprovar-me’ls tots, però...

“TOTHOM POT PORTAR BARRET”

Tothom pot portar barret?
Absolutament. La clau és sentir-se còmode, no t’ha de molestar, i d’aquesta manera el
barret formarà part del teu cos
afirmant la teua personalitat i
estil.
Però, per exemple, la Pamela s’aconsella per a una
dona alta, no?
És un error considerar que la
Pamela només la pot utilitzar
una dona segons la seua alçada.
Mira la Victòria Abril! No arriba
al 1,60 m i aposta per la Pamela
perquè sap que és un valor segur. El secret és que posis el barret que et posis, t’has de sentir
a gust i, el barret es mimetitzarà
amb tu.
Parlem d’un projecte que sé
que t’apassiona?
Sí! (riu) El jardí que estic preparant a l’entrada i voltant del taller. Un somni perquè les novies i
tothom que vingui pugui triar les
flors que després adornaran els
seus capells.
Una curiositat: Quin seria el
barret “Jordina Bravo”?
El que més m’identifica? Crec
que és el barret “xemeneia”. És
molt personal, lleuger, atrevit,
s’adapta a qualsevol esdeveniment i marca personalitat.

Arribem a la conclusió que l’ús
del barret no només s’utilitza
per a les grans ocasions o per
protegir-se de la pluja o del sol.
El barret està ressorgint gràcies
a hipsters, rapers i altres influencers que el difonen i també,
gràcies a la seua adaptació al

nostre temps. De ben segur que
no ens assemblarem a Humphrey Bogart o Audrey Hepburn, però amb l’ajuda de persones creatives com la Jordina
Bravo, tindrem la nostra pròpia
identitat.
Imatges cedides.

ISABEL CARRAASCO
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TERCERA DIVISIÓ
Reus B-Ascó, un derbi
amb incertesa
L

FILOSOFANT
Em deia l’ex míster del Tortosa, Carlos Blanch: “el futbol
no és un esport violent,
no és un esport que generi
Conflictes. Per a res. Qui els
genera són les persones que
no ho viuen ni competeixen
com deurien. ¿Hi ha cap regla
del joc que diu, per exemple,
dóna un cop de puny a l’adversari quan et roba la pilota?
O una altra que et digui que
pots mofar-te del porter quan
li has fet un gol. O una altra
que digui: insulta a l’àrbitre
quan no estiguis d’acord amb
la seva decisió. En canvi, si
que hi ha regles que parlen
de futbol com un esport
d’equip. Jo sempre he dit que
al futbol és primer la complicitat i després el talent. Un
jugador ha de ser humil per
reconèixer errors i aprendre
d’ells i generós per fer la feina
d’altres quan sigui necessari,
això és treballar en equip. Hi
ha dos tipus de jugadors: els
que sempre s’excusen per
cometre errors i els que treballen per trobar solucions. El
futbol, si se sap competir, no
és un esport amb conflictes”.
Paraules màgiques de Carlos.
Fa 20 anys Michel filosofa del
futbol de les nostres Terres.
Amb els seus articles fa
prosa. Jo des del 2010, sense
faltar ni una setmana, intento
amb la meva columna posar
un granet de sorra al futbol
ebrenc. Carlos, Michel i un
sevidor tenim alguna cosa en
comú: som uns romàntics del
futbol i, a sobre, filòsofs.

LA CARTA DE DON
RAMON
A la plana següent de Més
Ebre podreu trobar una
carta de l’expresident de la
Rapitenca, Ramon Muñoz.
L’expresident rapitenc fa una
valoració, principalment de
l’aspecte esportiu, d’aquesta temporada, considerant
que l’aposta pel relleu a la
banqueta era Teixidó per
haver revertit la situació del
primer equip. La meua opinió
és que Teixidó, una vegada
Guillermo no continuava, era
una bona opció. Però si és
cert, com diu Ramon, que part
del vestidor i des de secretaria
tècnica, no ho veien igual, poc
es podia fer. L’expresident,
com és lògic, està decebut. Ell,
que va fer una bona feina per
oxigenar el club, volia seguir
un any més, però no el van
deixar. I la Rapitenca ara està
a prop de baixar a Segona
catalana, consumant-se un
fracàs com així ho qualifica
el propi expresident. Muñoz,
a la vegada, també creu que
el soci, en general, ha estat
indiferent amb la situació.
Està clar que el que estava
previst no ha sortit bé i que
caldrà saber qui assumeix les
responsabilitats i qui regenera
esportivament la Rapitenca
per la temporada propera. Hi
ha qüestions per aclarir. La
carta de Don Ramon, a uns els
semblarà encertada mentre
que altres consideraran que és
inoportuna. En qualsevol cas,
és una opinió.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Dilluns 15.30h. Resums: Reus-Ascó, Rapitenca-Sant Ildefons, Amposta-Ulldecona, Tortosa-Ampolla, Catalònia-R Bítem, Godall-Batea, Olímpic-Rapitenca, Arnes-Ebre Escola i Benissanet-Amposta
B. Convidats: Marià Curto (president CD Tortosa) i Paco Gilabert
(president CF l’Ampolla).

’Ascó va empatar en la
jornada passada, a casa,
contra el Santboià (1-1).
Un partit en el que merexia més.
L’equip asconenc disputa les darreres jornades a la Tercera divisió,
per la retirada ja oficial. Però, a
més, també perdrà la categoria
a la classificació perquè està a sis
punts de la zona de permanència
quan li queden 3 partits. I el Castelldefels, qui ocupa la plaça de
salvació, ha de disputar un partit
més encara. Demà dissabte, l’Ascó visita el Reus B, equip entrenat per Albert Company, que està
fent, malgrat totes les dificultats,
una gran temporada. Però que
viu amb incertesa. En unes setmanes, l’administrador concursal
entregarà l’informe de viabilitat

TERCERA DIVISIÓ
Reus-Ascó dissabte
17.30 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-St Ildefons
diumenge 12h

DISSABTE

Albert Company, tècnic del Reus B.

econòmica del club. Llavors se
sabrà si el Reus pot “sobreviure” o
si es liquida el club. De moment,
fins saber això, “ningú està planificant res esportivament ni per la
Segona B ni a la Tercera divisió”.
Una situació complicada. L’Ascó,
per la seua part, està acabant de
concretar si competeix i, si ho fa,
a quina categoria jugarà.

Pobla-Canonja 16h
Riudoms-Camarles 17h
Pastoreta-Reddis 18.30h
DIUMENGE

Torreforta-M Nova 12h
Gandesa-Vendrell 16.30h
Amposta-Ulldecona 17h
Vilaseca-Valls 17h
La Sénia-Catllar 17h
Tortosa-Ampolla 18h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

Torna la competició
per decidir les lligues
esprés del descans, aquest
cap de setmana torna la
competició.
A les categories territorials queden cinc jornades per acabar les
lligues. Per tant, recta final a la
temporada. A la Segona catalana,
amb possibilitats de descensos
compensats, queden qüestions
per aclarir. Però, principalment,
el final de lliga més apassionant
serà a la tercera catalana amb 9
equips separats per 6 punts. Cada

jornada és decisiva i per començar la propera amb diversos partits entre rivals directes. L’emoció està garantida fins el darrer
instant. Al play Off d’ascens de
Quarta a Tercera queden 3 jornades interessants. 3 finals. Cada
partit es presenta decisiu. Són 4
equips i hi ha dos places d’ascens
directe, amb l’objectiu també de
poder acabar tercer per si, d’alguna manera, aquesta plaça també té premi.

MINUT 91, A CANAL
TERRES DE L’EBRE,
AQUESTA SETMANA
EN DILLUNS (15.30 H)

normalment es fa la repetició
(dimecres a les 21.30 h es podrà
tornar a veure per la tele). D’altra
banda, comentar que els reportatges dels 9 partits que Canal
Terres de l’Ebre enregistrarà durant el cap de setmana (vegeu
notícia de l’esquerra) també es
podran seguir el mateix dilluns
al portal ebredigital.cat. Així
mateix, al mateix portal, dilluns
per la tarde, ja es podrà veure el
programa Minut 91. Per al diumenge dia 5 de maig, Minut 91
tornarà al seu horari en directe
de les 22.30 h.

El programa Minut 91 analitza la
jornada del cap de setmana cada
diumenge per la nit, en directe,
a Canal Terres de l’Ebre. Aquesta diumenge, amb motiu de les
eleccions generals i per la programació especial que efectuarà la tele ebrenca, Minut 91 no
s’emetrà el diumenge. S’emetrà el dilluns a les 15.30 h, quan

PROPERA JONADA

SEGONA CATALANA

RECTA FINAL

D
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Catalònia-RBítem 16.30h
Ametlla-Masden. 17h
Roquetenc-la Cava 17.30h
DIUMENGE

J i Maria-Aldeana 17h
Godall-Batea 17h
Olimpic-Rapitenca 17h
Alcanar-Flix 17h
Perelló-S Bàrbara 17.30h
Corbera-S Jaume 18h
PLAY OFF ASCENS A 3A
DIUMENGE

Arnes-Ebre E 17.30h
Benissanet-Amposta 17h
COPA GRUP 1		
DIUMENGE

Catalònia-Vilalba 16.30h
Ginestar-Tivenys 17h
COPA GRUP 2		
DISSABTE

La Cava-Xerta
16.30h
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OPINIÓ

JESÚS

“Descens injustificat de la
Unió Esportiva Rapitenca”

Vuitena edició de la
Jornada de futbol
femení a les Terres
de l’Ebre, el proper
dimecres 1 de maig

És molt trist que, després de 16
anys sent el nostre club el màxim referent de les comarques
del sud de Catalunya, i baix la
meva opinió, havent estat president durant 10 anys, que per una
lamentable i equívoca gestió de
la junta directiva, del director
i del secretari tècnic, hàguem
perdut la bonica categoria de
primera catalana que ens hagués
permés continuar sent el mencionat referent.
Vull comentar que el passat dia
1 de desembre, quan encara faltaven tres partits per a acabar
la primera volta, i quan encara no ens trobàvem en la zona
de descens, jo mateix vaig tenir
una llarga reunió amb el president del club, el senyor Hernan
Subirats, i baix el meu criteri i
l’experiència abans esmentada, li
vaig aconsellar el plantejament a
realitzar; degut al temps del que
es disposava no hi havia massa
complicacions per a realitzar-lo,
i que bàsicament consistia amb
el següent:
1. De cara al mes de gener, reforçar l’equip amb jugadors de
nivell superior contrastat i amb
referències de garantia (no com
molts dels jugadors que es van
fitxar al mes de febrer i març
que venien d’equips de la mateixa categoria o inferior al nostre,
fins i tot alguns ni tan sols eren
titulars als seus equips d’origen),
encara que això suposés un increment del pressupost; en part
compensat amb el diferencial
entre les altes dels nous jugadors i els que causarien baixa.
2. Davant dels pobres resultats

LA RAPITENCA
REBRÀ DIUMENGE
EL SANT ILDEFONS
(12 HORES)
El primer equip de la Rapitenca, penúltim a la taula,
rebrà diumenge (12 h) el St
Ildefons, equip que també
es troba en zona de descens
però en una situació diferent
perquè té nou punts més que
els rapitencs i, per tant, està
a prop de la zona de permanència. La Rapitenca, a hores d’ara, està a 11 punts de

que s’estaven obtenint, i amb
les poques perspectives que es
veien de cara a una possible millora, el punt anterior s’hauria de
reforçar amb el canvi immediat
d’entrenador, i la persona ideal

millor entrenador del territori, a
qui l’avala una llarga i dilatada
experiència en categories nacionals, així com en la primera
catalana. Tenint en compte que
si la junta directiva i l’staff tècnic

EXPRESIDENT

Ramon Muñoz, que fou
president del club
rapitenc, parla d’una
‘lamentable i equivoca
gestió’
Ramon Muñoz, expresident de la
Rapitenca.

per a revertir aquesta situació
negativa el teníem residint a la
nostra població, el senyor Antoni Teixidó, amb el qual la UE
Rapitenca ha obtingut els millors
i brillants dies de la seva història.
Tot això, sabent que hi ha una
oposició capritxosa i frontal de
ressentiment personal del secretari tècnic, el senyor Fernando
Garcia, cap a aquesta persona.
També em va comentar el president que hi havia algun jugador
que s’oposava a aquesta contractació. A mitjans del mes de
gener, tenint encara temps per a
rectificar, de nou vaig tenir una
conversa amb el senyor Hernan
Subirats, insistint en que prenguessin ja les mesures exposades anteriorment, però en van
prendre unes altres que no van
ser les que exigia aquesta delicada situació.
Desitjo destacar que considero
que és un fet anòmal i incongruent prescindir dels serveis del

haguessin tingut un interés real
en defensar el club, aquest entrenador estava disposat a dirigir
l’equip sense la remuneració que
li pertocava i que no la cobraria
ell, sino que s’hagués destinat a
sufragar els costos de millora de
la plantilla, comprometent-se a
dirigir l’equip fins al final d’aquesta temporada, i segurament ara
no hauriem de lamentar haver
perdut la categoria. També els
socis hem estat culpables de
no haver manifestat majoritàriament la nostra disconformitat
amb el que ha estat passant des
de fa temps i que, veient el camí
pel que anàvem, no vam fer cap
pressió amb l’objectiu de forçar
a aquesta junta directiva a evitar
aquest lamentable i injustificat
descens de la nostra U.E. Rapitenca.
Ramon Muñoz, ex President de
la U.E. Rapitenca.

la zona de salvació, quan en
manquen 15 en joc. Per tant,
situació més que complicada
per un conjunt que només ha
guanyat cinc partits durant la
lliga i que ha perdut en les darreres confrontacions.
Xavi Marqués, lesionat, és la
única baixa de l’equip a hores
d’ara. El partit tindrà un al.licient afegit per saber quines
opinions crea l’article de l’expresident Ramon Muñoz, publicat en aquesta plana de Més
Ebre, en el que carrega contra
la gestió esportiva duta a terme en el present campionat.

Xavi Marqués serà baixa per lesió.

Presentació de la Jornada, a Jesús.

D

imecres es va presentar la
VIII edició de la jornada de
Futbol Femení de TERRES DE
L’EBRE a la sala Jordi Brull de
l’EMD de Jesús.
La Jornada de Futbol Femení se
celebrarà de manera simultània a
les 15 seus federatives el proper
1 de maig amb l’objectiu de promoure el futbol entre les noies
amb edats compreses entre els 6
i els 14 anys que no siguin practicants habituals d’aquest esport.
El delegat de la Federació a l’Ebre
Joaquin del Pino ha assenyalat
que un any més les Terres de
l’Ebre es preparen per viure una
jornada amb molta participació
on les nenes podran conèixer
el futbol femení de primera mà.
“Ens adonem que aquestes jornades han donat el seu fruit quan
veiem que als nostres equips de
futbol base més petits cada any
incrementen el nombre de llicències femenines”. Del Pino
ha afegit que “al nostre territori
apostem molt fort pel futbol femení i podem estar orgullosos
del nivell que tenen les nostres
jugadores, l’any passat sense
anar més lluny una de les nostres seleccions va proclamar-se
campiona de les Trobades Territorials a nivell de Catalunya; un
fet que mai s’havia produït i que
demostra la bona feina que s’està
fent tant a nivell de clubs com a

nivell de seleccions.” La directora
de l’institut Català de les Dones,
Carme Valls per la seva banda
ha volgut felicitar un any més a
la Federació Catalana de Futbol
per la feina i l’objectiu d’aquestes jornades perquè amb iniciatives com aquestes s’aconsegueix
trobar la igualtat que tanta falta fa
encara en aquesta societat. Cinta Espuny, representant territorial
de l’Esport a Terres de l’Ebre ha
destacat el fet que Terres fos el
primer territori en apostar per
aquesta iniciativa que després es
va extrapolar a la resta de Catalunya: “em sento orgullosa i s’ha de
seguir treballant en aquesta línia
i encoratjo a clubs i Federació a
que no deixin de fer-ho”.. Victor
Ferrando, Alcalde de l’EMD de
Jesús, per la seva banda, ha donat les gràcies a la Federació per
confiar en les instal·lacions municipals de Jesús i destacant que
Jesús és un poble que creu molt
en l’esport: “com a poble estem
molt contents de poder ajudar
a organitzar aquesta Jornada de
futbol femení ja que es una activitat referent a Terres de l’Ebre;
donem les gràcies a la Federació
per la confiança i esperem que
sigui tot un èxit”. La Jornada, a
la Santa Creu de Jesús, es farà
dimecres de 9.30 a les 14 hores.
Nota i foto: Federació Catalana
de Futbol.
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

CD ALCANAR

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

UE ALDEANA

P. G.
39
38
28
26
25
25
21
20
17
16
16
14
12
10
9

MIGUEL REVERTE
RUBEN GARRIGA
ÀLEX QUEROL
DAVID MOSEGUI
GUILLEM
XAVI REVERTER
ADRIÀ GARCIA POY
JOAN ANDREU
MIGUEL HERRAIZ
AWVAR KHTATABI
MARC CHILLIDA
JAN ESTELLER
JOAN FIBLA
ÀNGEL GONZALEZ
JOSEP NAVARRO

6
2
1
1
2

1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CF BATEA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
EDGAR OLVERA
ALEIX ALMESTOY
ADRIÀ SUÑER
EDU ESCOTÉ
JORDI VILANOVA
PAU ABASOLO
ELOI ALMESTOY
SERGI PRATS
NIL GARCIA
JOSÉ LUIS OLIVA
MARC CASTELLVÍ
QUIM TORNÉ
ALEJANDRO PRATS
RENATAS
ENZO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
DAVID COSIDO
MANU FERNÁNDEZ
MOHA CISS
ALEIX ROBERT
GERARD MORENO
MARC PRADES
XESCU
DANI FERNÁNDEZ
LUIS ESPINACH
LEANDRO ROVIRA
KAZU
QUIM BONET
ENRIC SEBASTIÀ
MARC MIRÓ
MARTÍ PANISELLO

P. G.
69
60
50
50
41
38
34
30
24
20
13
10
5
5
4

9
1
3
3
2
11
13
4
7
3
4
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
IMANOL GÓEZ
JUAN MADERO
RAMON IBAÑEZ
QUIM VILA
FÈLIX CHORTO
SERGI VILA
ÒSCAR NOGALES
JORDI LÓPEZ
ALEX CABRÉ
JAUME SORIANO
JORDI JOSÉ MOYA
XAVI REVUELTA
ARNAU CUGAT
IKER MELCHOR
DANI CALVO

P. G.
52
45
43
42
41
37
30
27
23
20
19
12
10
9
9

3

12
12
9
1
8
2

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
IVAN VALLÉS
GENÍS VALLS
JUANJO CENTELLES
JOSEP CALLAU
SAÜL LÓPEZ
AMADO CLOTET
XAVI PASTOR
PAU MUÑOZ
AHMED
JAUME MIRAVET
AGUSTÍ
IVAN ARASA
CARLES SOLER
ERIC BERNAD
MULET

5
11
2
6
12
7
2
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
SERGI REALES
SERGI ISMA DIAZ
VICTOR PUJOL
RAUL TEIXIDÓ
JESÚS FERRERES
PAU SANSALONI
CARLOS CABRERA
JAUME CURTO
LEO AMADOR
VICTOR REALES
AITOR ARASA
SAMU GARCIA
JOSE LUIS ROSALES
CARLOS IVAN
ABRAHAM

JUGADOR
SOUFAINE BARAKAT
MARC LUCERO
ROGER RIUS
SALVA BES
ORIOL PRAT
QUIM BRU
DANIEL GRAU
SERGI BO
ISAAC LLAO
ADRIÀ VALLSELS
MUSTA
RONALD
PAU MONCLÚS
JORDI BORRÀS
JORDI BERBEGAL

P. G.
76
57
55
52
33
32
26
21
14
10
10
9
8
7
6

30
3
3
1
2
5
3
2

2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
52
45
42
38
36
30
28
24
22
21
20
17
16
15
14

1
3
3
10
10

3
5
3
8
5

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
1
1
9
6
10
1
9
1
1
1

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
ERIC FERNÁNDEZ
EDU ALCACAR
JOEL CHERTA
MURRI
ARNAU PARDO
MARC PARDO
DAVID NIETO
CARLOS CURTO
MARC MASDEU
RAUL ARDERIU
MARC LLAMBRICH
JOAN PUJOL
ABRAHAM
ORIOL BERTOMEU
MARC TOLEDO

JUGADOR

P. G.

JORDI ROCA
TORRES
MARC PERELLÓ
DAVID GALLEGO
DAVID RAMÍREZ
JOEL
GERARD
GUILLEM
DAMIÀ
MANOLO ABRIL
ÒSCAR RUIBAL
SAMU BLANES
ERIK GARRIDO
ROBERT
ERIC MARTÍ

53
45
43
42
40
36
30
30
29
24
24
14
12
8
5

2
5
3
20
2
2
4
4
2
12
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
66
50
48
42
36
33
32
29
20
19
19
17
14
10
9

15
7
3
6
5
1
3
15

1
2
5

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

ELVIS MACHIN
ORIOL LAVELLA
ALEJANDRO
LACHEM
ANDRÉS CAMILO
FERNANDO
ENRIC
RICARD MAÑA
DAVID
IVAN
MARC SABATÉ
ÀLEX BARRENA
ÒSCAR LAHOZ
ÀLEX PIÑEIRO
JORDI LÓPEZ

62
59
55
42
29
27
27
21
15
13
12
10
5
5
4

1
29
11
2

6
4
3
3
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

64
63
60
44
39
25
24
23
21
14
12
11
10
7
6

4
2
5
16
7
5

1
3
14
7
4

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

SERGI GRAU
FERRAN ROIG
EDGAR SAMPER
RAIMON FOSCH
ROGER ANTÓ
ALEIX
ERIC FORNÓS
GUILLEM C
JUANRA
MANELET
ROGER SANTA.
DAVID MORA
SERGI GILABERT
JOSÉ MARI
ROGER SOLA

69
54
39
27
22
21
20
17
14
14
13
12
12
9
7

3
20
12
1
1

8
3

1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

64
53
33
30
28
25
21
19
19
18
16
15
14
14
11

13
9

3
3
1

3
3
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
57
42
37
36
35
32
31
26
24
21
19
18
11
10
9

6
1
16
11
4
2
2

1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

ÀLEX FORÉS
PACHU
IVAN GASPARIN
VILLA
JOAN SABATER
MATA
BRAYAN
XAVI MARQUÉS
IKER ANSO
XAVI ANELL
BARRI
DILLA
PEKE
OMAR
JOSÉ LUIS RUIZ

59
42
40
37
37
32
29
25
23
19
16
16
8
8
7

2
1
1
11
1
1

5
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SCER L’AMETLLA

JUGADOR

P. G.

SERGI MASQUÉ
ARTUR GODIA
PATO
MARCEL
VICTOR
EDUALD BRULL
ADRIÀ PARRA
MIRANDA
BERNAT
JOSEP RAMON
JOAN DOMINGO
DAVID SILVA
RICARD
OUSMAN
XAVI TOLDRÀ

62
51
46
36
35
34
31
24
20
19
19
16
16
15
15

5
1
2
9

1
1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CF GANDESA

JUGADOR

P. G.

NACHO
TINI
XIXO
PERE MARTINEZ
MARC ANDREU
DANI ROBLES
YURI
LUIS GARCIA
ARNAU
AMADOR VOCES
ÀNGEL DE DIEGO
CARLES SALINAS
MAGÍ ANDREU
PERE JORDÀ
MARCEL

69
53
47
42
36
30
27
26
24
22
15
12
11
10
7

4
9
5
5
18
2

3
10
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

CALLARISA
SERGI GASPARIN
GERARD E.
ISAAC
KEVIN MORENO
RAUL ISTOC
OSCAR QUEROL
MONFORTE
POL RODRIGUEZ
IVAN CAPITAN
ERIC ALARCÓN
JOAN LABERNIA
JORDI ESCUBEDO
JOAN ZARAGOZA
MARC LLEIXÀ

68
51
42
34
31
21
21
20
17
17
12
10
8
7
7

22
5
3
1
2
1
2
4

6

Nº

JUGADOR

P. G.

JAUME GUMIEL
ENRIC UBALDE
DAVID ROJAS
VICTOR VILA
JOSEP
ORIOL VALLESPI
ADRI SALES
MOHAMED
DANIEL TOME
JAVIER DILLA
CARLES LLARCH
JAUME GUEROLA
RAUL SAUMELL
MARC BLANCH
ROBERT COSTA

74
50
48
34
32
29
26
23
17
17
16
16
16
13
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
FRANCESC TOMÀS

ERIC SAFONT
JUAN CORTÉS
PAU TOMÀS
ÀLEX CURTO
EDU ROIG
ROBERT CARLES
R0DRIGO
JOEL RODRIGUEZ
DANI ACCENSI
MARC SUÁREZ
CARLOS ROCA
ARTURO
RONALDO
MOHA

5
1
4
2
1
9
10
6
1
1
4
1

JUGADOR

P. G.
59
47
46
38
29
29
26
16
16
14
14
13
10
9
9

18
5
13
14
9
3
1
2
5
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
109
94
44
35
16
16
14
14
14
12
12
12
11
7
7

10
2

4
5
8
1

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

OUSSAMA KADRI
PAU GONZALEZ
NIL SABATÉ
ALEIX ROYO
JOAN MARTINEZ
MIQUEL
CANA
ORIOL RUIZ
ROGER GARCIA
XAVI ROYO
JOSEP VIVES
GERARD
AITOR CARDONA
YASSINE
JOAN CALLARISA

61
48
47
43
39
33
29
23
18
16
15
14
10
9
8

5
1
17
1
1
1
1
9
1

C AT MÓRA LA NOVA

P. G.
57
42
42
37
34
29
28
25
24
20
19
18
16
15
6

Nº

9
6
5
3
2
6
2
5
1
1

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UD R-BÍTEM

JOSEP RAMON
ROGER ARME.
RICHARD
FERRAN BUERA
ÀLEX LÓPEZ
CARLES TORNEL
JOSEP REVERTÉ
MATI
PAU CARCELLER
ÀNGEL
BERANUY
MARC BLAS
DAVID GARCIA
PAULINO
ROGER GARCIN

JUGADOR
XAVI FAGES
SAM GARCIA
XAVI CALLAU
SERGI CID
HÉCTOR
SERGI BRULL
SERGI CALLAU
SERGIO SERRET
TONI CALAFAT
JORDI BOYER
LLUIS CASTELLÓ
PITARQUE
FLORIN TAIDER
JORDI LLAÓ
PEPE

FC GODALL

CF MASDENVERGE

UE RAPITENCA B

CD TORTOSA

P. G.

JUGADOR
QUIM CARDONA
ARNAU BELTRAN
CARLES KADER
SERGI JOSÉ
ISAAC
VICTOR CALSINA
ARNAU BERT.
SERGI GALERA
JONATAN
ION PERELLÓ
ÒSCAR
MANEL
JOSU RIGAL
FELIPE
MARC AYUSO

CF LA SÉNIA

UE RAPITENCA

P. G.

FC ASCÓ

JE FLIX

CD LA CAVA

UE SANT JAUME

P. G.
59
52
46
35
35
30
27
24
23
20
14
13
9
7
5

JUGADOR
VICENT BRULL
ÈRIC BRULL
RAUL GARCIA
JACK CID
JOAB FATSINI
DIDAC SUBIRATS
ÀLEX RODENAS
JORDI GILABERT
DAVID FLOX
ERIC BARBERÀ
JUSI
DANI SAEZ
XAVI ANELL
JONATAN RUIZ
HUGO PÉREZ

CF AMPOSTA

CF CORBERA

CE PERELLÓ

CF SANTA BÀRBARA

Nº

62
62
43
38
34
31
26
24
20
14
12
10
9
9
5

UD JESÚS I MARIA

OLÍMPIC

Nº

P. G.

DIDAC RIUS
ROBERT LÓPEZ
ELOI FORASTERO
SERGI AURÉ
THOMAS SENTIS
ALEIX SAMPER
JONATAN LOPEZ
ÀLEX ALEGRE
VERSIANO PEREIRA
MIKAEL DIEGUEZ
ALBERT ALEGRE
ALEIX VIZCARRO
LLUC PEPIOL
REDOANE
FLORE ALEGRE

CF CAMARLES

CF CATALÒNIA

Nº

JUGADOR

CF L’AMPOLLA

JOAQUIN CELMA

esports

JUGADOR

P. G.

FREDE GINÉ
GERARD ROIGÉ
JOAN BARRUFET
MARC VERNET
JAUME GUIU
AGUS FORNÓS
ALEXIS PEDRAZA
YASSINE AYADI
JOAN BATISTE
FERRAN
XAVI FUERTES
ÀLEX CLUA
EDU LLOP
PAU MUÑOZ
ALEIX MUÑOZ

51
44
44
44
28
27
26
26
23
22
19
17
17
16
12

3
10
3
4
18
5

2
2

CD ROQUETENC

JUGADOR

P. G.

ALEIX
SERGI BEL
PAU GALIANA
JOTA
MARC
ALEIX REOLID
EUGENI
VICTOR
EMILI
XEXU
PAU RODA
ROBERT
DANI PORCAR
MOHA RIDA
KEVIN FLORES

61
56
37
30
30
29
28
26
25
25
21
16
12
12
7

2
2
1
7
2
12
4
10
1
3
1
5
3
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

IVAN ARASA
MAIKEL
CAMARERO
CESC JULVE
CRISTAN
MARTI FARRENY
MANEL
JORDI VALLS
GERARD CID
ÀLEX INIESTA
CEESAY SAKOU
PERE PITARCH
ROGER TURCH
MARC ALEGRE
PERE NACHER

61
51
46
43
32
28
27
26
24
23
18
12
12
10
10

2
4
20
1
2

3
1
1
1

CF ULLDECONA

JUGADOR

P. G.

DOMINGUEZ
SERGI DURAN
SERGI ESCODA
DE LA TORRE
JORDI TOMÀS
CRISTIAN DIAZ
DANI BEL
URI BENITO
ALEIX SALVADÓ
MANOLO PUIG
ALEJANDRO
POL BENITO
URI BENITO
MARC BENITO
JOSEPH ONGOLA

46
39
38
34
29
27
26
26
25
25
22
22
14
12
10

1
3
3
13
2
3
4
2
5
1
5
5
2
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

GUSTAVO
ALBERT
IVAN GONZÁLEZ
IVAN PÁEZ
MOHA HADRI
CRISTIAN ARASA
JUANJO ROVIRA
ION OSLABANU
PAU MORERA
MUNTA
FRAN REOLID
ALEX
PERE ESTELLE
ORIOL MORERA
PAU CASTRO

58
54
50
46
32
20
18
17
17
15
14
8
8
6
6

7
2
10
5
3
4
5

1

1

SERGI MASQUÉ (ASCÓ)

GUSTAVO (ULLDECONA)
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ESPECIAL QUARTA EQUIP PLAY-OFF

ESPECIAL QUARTA EQUIP PLAY-OFF
GUILLAUME

FERRAN

ERIC ESPUNY

GORDO

(Ebre Escola)

(Amposta B)

(Ebre Escola)

(Arnes)

ÒSCAR GÓMEZ

CIRERA

(Arnes)

(Ebre Escola)

JOHAN
(Benissanet)

IZAN

(Ebre Escola)

JOAQUIM MIRALLES
(Arnes)

(Ebre Escola)

MARC BATALLA

ROBERT PUJOL

(Amposta B)

(Ebre Escola)

REGOLF

POL BLADÉ

(Amposta)

(Amposta B)

(Amposta B)
DAVID FERRER

(Arnes)

(Benissanet)

(Benissanet)

PAU SANCHEZ

SERGI SABATÉ

MIQUEL PINYOL

PEP MONTESÓ

DAVID

JORDI MIRÓ

(Amposta B)

(Benissanet)

QUIM

IGNASI

(Arnes)

(Benissanet)

CARLOS DALMAU

ROBERT MARTORELL

MAEL

ANNAS

(Arnes)

(Arnes)

(Amposta B)

(Ebre Escola)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· La setmana passada en el
partit Gandesa-Tortosa van
haver-hi 400 espectadors, en
el Perelló-Rapitenca 300, i en
el Móra la Nova-Amposta, tot
i jugar el Barça a la mateixa
hora 300. El futbol ebrenc segueix estant viu.
· Em comenten diversos aficionats del Tortosa que els
ha agradat molt la proposta
aquest any del futbol del seu
equip. Tot i haver perdut 8
partits, 6 han estat per la Mínima. Mereix ser ja renovat
German i em consta que ja hi
ha negociacions. No obstant,
també hi ha veus crítiques a la
gestió esportiva, com es van
publicar per un anònim al facebook del club on es parlava
del gran desembós econòmic
que suposa la plantilla i que,

· Els millors equips de la segona

tot i el pressupost, no jugarà
la promoció.
· L’Ascó no estarà en la tercera
divisió la següent campanya i
encara no sé sap res del filial
del Reus, que potser que tan
poc n’hi hagi.
· Una de les millors coses del
futbol és l’amistat que queda
després de deixar el futbol.
Només cal veure l’equip de
La Rioja, el juvenil del Berceo,
que des de 1961 es reuneixen
cada any amb un sopar.
· El porter del Benissanet Albert Todó està passant un mal
Moment. La vida de vegades
dóna ensurts però estic segur
que superarà amb escreix el
seu procés de Recuperació.
Des d’aquí molts ànims.
· Sergio Arévalo va jugar al
Madrid fins a Cadet. Fa uns

Dues parelles de germans en un mateix equip, el Perelló: Vicent i Eric Brull i Jack i Iker Cid.

mesos va arribar a la Rapitenca i finalment, la setmana passada, va fitxar per
l’Olimpic. El seu seu pare va
ser entrenador de porters 13
anys al Getafe i a l’At Madrid,
Porto i selecció sub 17 d’Espanya. Ara està a la Xina, amb
el mateix càrrec, amb Jordi
Cruyff al Chongqing Lifan, de
la Súperlliga.
· Jordi Font no va tenir sort
a Amposta però, malgrat
això, té tres ofertes d’equips
ebrencs.

· Qui és el gurú de l’Alcanar
que ha fet que hi hagi futbol
en aquesta localitat en aquesta
temporada i que intenta per la
propera el retorn de jugadors
de la població per fer un projecte ferm des de Quarta catalana?

volta: Valls 34 punts, Tortosa 28,
Catllar i Gandesa 24, Riudoms
23, Amposta i Ulldecona 20,
Canonja 17, Camarles, La Sénia i
Móra la N 16, Ampolla 14, Vendrell i Pobla 13, Torreforta i Vilaseca 9, Reddis 7 i Pastoreta 4.
· La Pobla de Mafumet s’ha
reforçat amb 5 jugadors del
juvenil del Nàstic de la Divisió
d’honor i Virgili, exjugador del
Nàstic, Tortosa i Ascó.
· Els equips estan cada vegada
més justos. La setmana passada, l’Ampolla, només va presentar 13 jugadors. I el Riudoms
tenia 11 baixes.
· Gran Catllar. Només 8 jugadors de la temporada passada,

3 del Morell, equip que va descendir, 3 del Torreforta, 1 jugador de tercera catalana, 1 porter
que no havia jugat l’últim any i
Jordi Prades que no estava jugant. De vegades, amb un bon
bloc de jugadors, amb una gran
pinya al vestidor, un míster amb
les idees clares i uns jugadors
que corren es fan miracles
· Rècord Guines del Valls: 26
victòries, dos empats i només
derrota. I 16 gols encaixats. Si
el Nàstic hagués fitxat a Pallarés
potser estaria salvat.
· Propera temporada, 11 equips
ebrencs podran jugar a la Segona catalana, si pugen els dos
de Tercera. I si hi juga l’Ascó,
podrien ser 12.

TERCERA EN OFF
· El que els hi queda als equips
que lluiten per l’ascens:
PERELLÓ: Santa Bàrbara, Aldeana, Sant Jaume, Batea i Godall
BATEA: Godall, Corbera, Jesús
i Maria, Perelló i Olimpic.
CATALÒNIA: R-Bítem, La Cava,
Flix, Rapitenca B i S. Bàrbara.
ALDEANA: J i Maria, Perelló,
Olímpic, Alcanar i Roquetenc.
FLIX: Alcanar, Roquetenc, Catalònia, Ametlla i R-Bítem.
OLIMPIC: Rapitenca B, Santa
Bàrbara, Aldeana, Sant Jaume
i Batea.
S BÀRBARA: Perelló, Olímpic,
Alcanar, Roquetenc i Catalònia.
JESÚS I MARIA: Aldeana, Sant
Jaume, Batea, Godall i Corbera
Evitar el descens:
SANT JAUME: Corbera, Jesús i

Maria, Perelló, Olimpic i Alcanar.
MASDENVERGE, Ametlla, Godall, R-Bítem, Corbera i La
Cava
Així podria quedar la taula a la
jornada 34: Perelló 64 punts,
Catalònia i Batea 62, J. i Maria
i Flix 61, Aldeana 60, Olímpic
i Santa Bàrbara 59. Cada setmana l’actualitzaré.
· Els millors equips de la segona volta: Batea i Catalònia
25 punts, Olímpic 24, Santa
Bàrbara 22, Perelló, Jesús i
Maria 20, Aldeana 19, Rapitenca B, R-Bítem i Roquetenc 17,
Ametlla 16, Flix 15, Masdenverge, Godall 14, Corbera i La
Cava 11, Sant Jaume 8, Alcanar 0.

esports
NOTÍCIES
BREUS
UNA JUGADORA
D’ASCÓ
D’HANDBOL, A
LA SELECCIÓ
ESPANYOLA
Quatre jugadores catalanes
de la generació del 2004-05
foren convocades amb la selecció espanyola de handbo, a
la concentració d’Íscar. Entre
elles, Carlota Martínez, de
l’Handbol Ascó.

CURSA POPULAR I
CAMINADA CIUTAT
DE TORTOSA
Enguany, la Cursa i la
caminada, del dimecres dia
1 de maig, tindrà diverses
novetats. La primera és l’hora
d’inici, que s’endarrerirà a
les 12.30 h. Serà en aquest
moment quan arrancarà la
jornada esportiva, amb un
nou recorregut: sortirà des
del passeig central del parc
Teodor Gonzalez i enfilarà
pel pont roig en direcció a
Ferreries. Prèviament a la
sortida, des d’una hora abans
hi haurà activitats dirigides
per a tot el públic, com ara
escalfament previ a càrrec
dels monitors del Win Complex Esportiu Tortosa.

ZARABASKET CUP
Prop de dos milers de
jugadors de bàsquet van
trepitjar les pistes d’Amposta
per disputar la vuitena edició
del torneig Zarabasket. Un
torneig que es va ampliar
a Tortosa, arran el creixement en el nombre d’equips
i jugadors. El torneig, amb
presència internacional, va
ser una autèntica festa, en
tots els sentits.

CAMPUS BÀSQUET
Adreçats a nois i noies des
dels 7 fins als 17 anys, els
Campus del Bàsquet Català
torna a elegir Tortosa com
una de les seves seus. Des
d’aquesta setmana, ja estan
obertes les inscripcions.
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FUTBOL BASE
La 12ena edició del torneig internacional
Terres de l’Ebre-DV7 va batre rècords
D

urant els dies 19, 20 i 21
d’abril de 2019, a les seus
dels municipals d’Amposta
i Sant Carles de la Ràpita
ha tingut lloc la 12a edició
del torneig de futbol base
Internacional Terres de l’Ebre DV7, amb la participació rècord
de més de 60 equips i més de
700 nois d’equips d’Amèrica,
Àsia i Europa, d’edats
compreses entre els 7 i els 12
anys d’edat, en les categories
de pre-benjamins, benjamins i
alevins (modalitat futbol 7) .
La UE Rapitenca, guanyador
en categoria aleví; València CF,
en Benjamí i UE Rapitenca, en
pre-benjamí. Al final del tor-

neig de futbol base Internacional Terres de l’Ebre-DV7 2019
(ITE), tots els participants dels
diferents equips participants van
rebre una medalla commemorativa i, a més, es van lliurar trofeus per als tres millors equips
de cada categoria, millor jugador, millor porter, màxim golejador, millor afició i equip Fair
Play. D’altra banda, es va sortejar
diferent material esportiu (entre altres coses, una samarreta
i unes botes de futbol signades
per David Villa) i tota la recaptació solidària recollida durant el
torneig es va lliurar per part de
l’organització a la Creu Roja de
Terres de l’Ebre . Els principals

La Rapitenca es va imposar en categoria aleví i en prebenjamí.

col·laboradors del torneig van
ser els ajuntaments d’Amposta

i l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita, entre d’altres.

PATINATGE

CD TORTOSA

Més èxits per al
Club Patí l’Aldea

Segon torneig solidari,
el dia 1 de maig

P

D

er segon any consecutiu,
el Pavelló Municipal
d’Esports de Santa Cristina
d’Aro va acollir el Campionat
de Catalunya Júnior i Sènior
de patinatge artístic en la
modalitat de lliure individual.
L’osonenca del Club Patí L’Aldea
Mònica Gimeno, triple campiona d’Europa i subcampiona del
món el 2017, s’ha proclamat
aquest dissabte campiona de
Catalunya sènior, encapçalant
un podi acompanyada de Carla
Escrich del CPA Caldes d’Estrac
i Núria Gas també patinadora
del club aldeà. La quarta plaça
ha estat per a Andrea Silva pa-

EL MIC I EL MARE
NOSTRUM CUP
TAMBÉ TRIOMFEN
La 19a edició del MIC-Mediterranean International Cup va finalitzar aquest diumenge amb
les sis finals que mancaven.
Els vencedors han estat el Real
Madrid CF a la categoria juve-

tinadora del Club Patí l’Aldea
que per centèsimes es va quedar
fora del podi.
Totes tres han quedat classificades per al campionat d’Espanya
que es celebrarà el proper mes
de juny a Bilbao. Una vegada
més, orgull aldeà.

imecres, dia 1, a partir de
les 9 hores, a l’estadi, el CD
Tortosa organitza un torneig
infantil amb 10 equips.
És solidari en favor dels nens i
nenes més desafavorits. Es recollirà tot tipus de roba esportiva,
botes, pilotes de futbol, guants,
canelleres, xandals....
D’altra banda, informar que
abans del partit del primer equip
d’aquest diumenge, contra l’Ampolla, es farà un homenatge als
jugadors de ampolleros que
durant la història han vestit la
samarreta roigiblanca. Serà poc
abans d’un derbi que està fixat a
les 18 hores.

nil de tercer any, el RCD Espanyol en la juvenil de primer i de
segon any i en infantil de segon
any, el FC Barcelona en cadet
de segon any, l’IF Brommapojkarna suec en cadet de primer
any i el Liverpool FC en infantil
de primer any. El dia abans, el
RCD Espanyol, que va aixecar
quatre títols i el MICIntegra, ja
es va coronar en la categoria
aleví futbol-7 i en juvenil-cadet

femení. El FC Barcelona, que
en va aconseguir dos, havia
guanyat en la categoria aleví
futbol-11, també el dissabte.
El VAR fou una de les grans
novetats del MICFootball, torneig del que és director Juanjo
Rovira i que ha tornat a ser un
èxit a nivell mundial. A més del
bitemero Rovira, cal destacar
novament la nombrosa presència de col.laboradors del

territori ebrenc. Així mateix,
el torneig Mare Nostrum Cup,
que té lloc a Salou, també ha
superat les expectatives i segueix creixent, com és l’objectiu.
Un torneig en el que també
hi ha presència d’ebrencs en
l’organització i que any en
any progressa en tots els nivells, com així s’ha destacat en
aquesta darrera edició.
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gastronomia

TARONJA
GELADA
INGREDIENTS (4 unitats)

•
•
•
•

5 taronges
150 g de sucre
150 g de nata líquida
Pell d’una taronja

PREPARACIÓ:
Primer, es netegen 4 taronges fins
que quedin ben netes. Es tallen
deixant un trosset a la part superior, i es buiden amb l‘ajuda d‘una
cullereta, tot procurant no trencar-les. Es netegen amb aigua per
dins de forma que només quedi la
part blanca i es reserven al congelador. D‘aquesta manera, quan les
omplim, el gelat no es desfarà. La
part molsuda que hem extret, es

passa per la batedora per extreure‘n el suc. En un cassó, s‘hi posa
la meitat del suc de les 5 taronges,
el sucre i la pell d‘una taronja. Es
posa al foc, tot remenant de tant
en tant, fins que arrenqui el bull i el
sucre s‘hagi dissolt.
Es retira del foc i s‘hi afegeix la resta
del suc. Es cola i es deixa refredar.
Per altra banda, es munta la nata.
Quan el suc sigui fred, s‘afegeix a
la nata de mica en mica, tot reme-

nant amb moviments suaus de baix
cap a dalt. S‘aboca la barreja en una
safata no molt fonda i es congela
durant 1 hora.
Passat aquest temps, amb l‘ajuda d‘una forquilla o trituradora, es
trenquen els cristalls que es formen. I es torna a congelar 1 hora
més. Finalment, s‘omplen les taronges i es reserven al congelador
fins al moment de servir.
Bon profit!

serveis
I M M O B I L I À R I A
SOLAR EN
VENTA
CON PROYECTO
POSIBILIDAD
DE PERMUTA
C/ ST. MADRONA ,
7 (RIBARROJA)
PARA CONSTRUIR

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

7 VIVIENDAS,
10 PARKINGS,
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

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.
607.20.80.20
fgh@latecla.net

AMPOSTA ES VEN PIS,
2 habitacions,
cuina i menjador,
bany i traster.
Reformat
per estrenar.
Zona
Supermercats.
645 888 266

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

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

639 594 527

/ /

Es traspassa
Perruqueria en
ple rendiment
a la zona del
Temple de
Tortosa
Interessats:
647 418043
WhatsApp

S E R V E I S
Soldador
mantenimiento
industrial
Buscamos Mecanico/
soldador para la zona
de Tortosa. Se valora
experiencia y formación.
Contacto : 654 184 289
Sr. Isidro Banegas

/ /

CON EXPERIENCIA
ZONA TORTOSA

645888266

COMPRO VEHICLES,
MOBLES I ESTRIS
ANTICS.

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41
OFERTa

20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

XXX XXX XXX
OFERTA
3 MASAJES

Auténtico vidente, curandero, espiritualista.
Con poderes naturales y enorme experiencia
en todos los campos de la alta magia africana.
Dotado de don hereditario, ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios,
impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas
familiares, atraer clientes, etc...

COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA.
.TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

617 888 344
taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Amb Mercuri i
Venus, transitant pel
teu signe, poden
donar-se bones notícies o bé trobes la
manera de gestionar
assumptes burocràtics pendents. Estat
d’ànim més alegre.

balança
24/09 al 23/10
Període més
comunicatiu que les
relacions en general, es tornen més
amables. Tant pel
que fa a la parella,
com socis o col·laboradors, es pot
arribar a acords.

R E L A X

SE PRECISA
PELUQUERA

MAESTRO BACEKU

àries
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Dies de possibles
confidències entre
germans. També hi
ha la possibilitat,
amb Mercuri i Venus
al sector XII, que
cerquis l’ajut d’un
professional de la
psicologia.

El sector de les
amistats es renova o
pren més protagonisme, amb Mercuri
i Venus transitant.
Pot sorgir l’amor
amb una persona
amiga o bé en grup
o xarxa social.

En aquests dies,
s’obre la possibilitat
de viatjar, especialment en relació a
assumptes professionals. El sector
augmenta d’activitat i pots establir
nous horitzons.

El sector professional sembla que es
mou i cal posar-se
al dia. La parella pot
entrar en una nova
etapa que es mostraria més independent i això et pot
descol·locar.

Et sents atret per
algú i ho portes en
silenci. T’agrada
somniar que pot
haver-hi alguna cosa
entre ambdós. Però
hauràs de moure
fitxa si vols aconseguir resultats.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Plutó en estat
retrògrad convida a
pensar dues vegades abans de passar
a l’acció. Assumptes
relacionats amb els
fills demanen una reflexió per no actuar
precipitadament.

Amb Mercuri i el
benefactor Venus
transitant per la teva
Casa V, pots tenir
algun admirador
que es donarà a
conèixer. Es desperta l’interès a promoure els talents.

Saturn, tan a
prop de Plutó, no
afavoreix que vegis
algunes coses amb
prou objectivitat.
S’inicia una etapa de
més vitalitat, amb el
Sol transitat per la
teva Casa V.

Inclinació a seguir la
veu interior i expressar la teva autèntica
ideologia, sigui quina
sigui. Bon aspecte
també, per assolir
la independència
i iniciar un camí
individual.

La tensió entre Mart
i Neptú pot fer que
et vegis posant
ordre a la llar o
atenent assumptes
del sector familiar.
Potser fa una mica
de mandra però ja
ho tindràs fet.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

TELÈFONS D’INTERÈS
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)
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a l’última

SEGELL
INFOPARTICIPA
JOAN ROVIRA
APRESENTACIÓ
LA TRANSPARÈNCIA
DEL NOU DISC
EN
LA
COMUNICACIÓ
EL 27 D’ABRIL A TORTOSA
UN COP MÉS, TOTES LES ENTRADES ESTAN
EXHAURIDES PER A LA PRESENTACIÓ DEL NOU DISC
DE JOAN ROVIRA „DIES MILLORS“ DEMÀ DISSABTE 27
D‘ABRIL A L‘AUDITORI FELIP PEDRELL DE TORTOSA
Qui canta?
Qui canta la seva història?
Qui canta la nostra història?
Qui uneix?
Qui és feliç?
Qui és infeliç?
Qui sent el creixement i la força?
Qui es fa preguntes?
Qui ho canta?
Qui es fa fort dient que tot
es pot aconseguir?
Qui ens diu que vindran dies millors?
Joan Rovira

DEMÀ, DISSABTE 27,
A L’AUDITORI FELIP PEDRELL DE TORTOSA.
Com cada any, l’acte estarà cobert per Canal TE i Més Ebre a
mb el patrocini de Tradicionarius i L’Onada Serveis.

