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Edita: DIUMENGE 26, TOTS I TOTES A VOTAR!
La Demarcació Terres 

de l’Ebre del Col·legi de 
Periodistes ha organitzat, amb 
el suport dels ajuntaments de 
les quatre capitals de comarca, 
els debats electorals arran de 
les eleccions municipals del 
proper diumenge, 26 de maig.
Hi han participat els candidats 
i candidates dels partits que en 
els anteriors comicis van obtenir 
representació en aquests con-
sistoris i amb la voluntat que  les 
qüestions locals, que afecten el 
dia a dia dels ebrencs i ebren-
ques, es debatin àmpliament. Te-
mes com l’economia i empresa, 
equipaments, habitatge, mobilitat 
i seguretat, comerç... han estat 
desenvolupats i argumentats pels 
diferents alcaldables. El primer 
debat va tenir lloc a l’Auditori Fe-
lip Pedrell de Tortosa el passat dia 

15, Amposta el dia 20 a l’Auditori 
Municipal, a Móra d’Ebre el dia 21 
al teatre La Llanterna i l’últim al 
Cinema Coliseum a Gandesa.
Així que aquest diumenge tenim 
la segona volta de les eleccions 
d’aquesta primavera. Aquesta ve-
gada toca els municipis i Europa. 
Queda clar que les eleccions lo-
cals són unes eleccions que to-
quen els temes concrets de cada 
municipi i les europees es plante-
gen entre avançar cap a una Eu-
ropa més integrada o retrocedir al 
passat de les nacions separades i 
enfrontades. Es tracta de la iden-
titat europea i fa poc es va advo-
car per un Erasmus massius per a 
batxillers per tal de reforçar la idea 
d’Europa, també té a veure amb la 
lluita contra la desigualtat, la jus-
tícia social, el desenvolupament 
econòmic i de cohesió social... El 

EDITORIAL

decreixement de la classe mitjana 
també és un dels greus proble-
mes que Europa ha d’afrontar. 
Temes com política comercial 
europea per poder enfrontar-se a 
les polítiques de proteccionisme 
de Trump. Només una dada, de 
les 20 empreses tecnològiques 
més importants no n’hi ha cap 
d’europea. I com no, també té a 
veure en la necessitat d’afrontar 

Europa en els temes fiscals, de 
defensa, migratori, elaborar una 
estratègia conjunta sobre no-
ves tecnologies, un nou model 
energètic, la preservació del medi 
ambient o la lluita contra les de-
sigualtats, per citar alguns reptes 
bàsics que cal afrontar i que sols 
es poden abordar des d’una Eu-
ropa més forta.
Diumenge 26, tots i totes a votar! 

COMUNICAT           TREBALLADORES I TREBALLADORS RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ULLDECONA
Fins ara no havíem volgut treure 

la qüestió a la llum pública perquè 

nosaltres som professionals de 

l’atenció social i sanitària i no pas 

negociadors polítics.  Però aquesta 

setmana, després de sentir l’actual 

alcaldessa d’Ulldecona i candidata 

a la reelecció pel Partit dels Socia-

listes, se’ns han obert els ulls. 

El cas té a veure amb el govern 

municipal d’Ulldecona, i fa referèn-

cia a una deixadesa que afecta els 

mateixos ulldeconencs, i molt es-

pecialment un dels col·lectius més 

vulnerables: la nostra gent gran, els 

nostres avis.

Ulldecona té una residència per 

a la gent gran i el seu titular n’és 

l’ajuntament. Qui decideix el cost 

que tenen les places que s’hi ofe-

reixen i qui accedeix al seu ús és la 

Generalitat, amb qui hi ha concer-

tades 35 places de residència i 18 

de centre de dia, restant 7 places 

privades igualment a disposició del 

Departament de Serveis Socials per 

a atendre persones en situació de 

dependència. El responsable de 

l’estat de la infraestructura, és a dir, 

qui pren les decisions del que s’hi 

fa o no s’hi fa és l’ajuntament. Del 

que l’ajuntament no se n’encarrega, 

però, és de la gestió, que està tras-

passada a un grup privat: L’Onada. 

Aquest grup, però, no pot ampliar 

ni realitzar canvis en l’estructura 

del centre sense permís de l’ajun-

tament. L’Onada s’encarrega de la 

gestió i del manteniment, no pas 

de l’estat de la infraestructura, que 

no és seua, sinó municipal. 

Doncs bé, ara ve la cosa bona: fa 

anys que el grup L’Onada ofereix 

a l’ajuntament d’Ulldecona inver-

tir en l’ampliació i la modernitza-

ció de la residència que gestiona 

al poble, però durant tot aquests 

anys, L’Onada no ha pogut invertir 

ni un cèntim en aquests concep-

tes sense permís municipal... i els 

permisos no han arribat. No s’hi 

han pogut fer les ampliacions que 

calien, ni s’hi han pogut introduir 

les millores que s’hi esqueien (i que, 

per cert, les revisions fetes per la 

Generalitat aconsellaven i aconse-

llen fins a reclamar-les). Res no ha 

estat possible perquè l’ajuntament 

se n’ha desentès del tot. Clar i fal-

dut.

A cada reunió, a cada trobada, a 

cada ocasió que hem tingut, hem 

exposat a l’ajuntament quines són 

les necessitats de millora, ampli-

ació i actualització del centre i la 

predisposició de l’empresa per 

a fer-se’n càrrec, i a cada cop la 

mateixa resposta: silenci, silenci i 

silenci. L’ajuntament passa, passa, i 

com més passa pitjor van les coses 

i més grans es fan les mancances. 

Per cert, la resta de grups muni-

cipals tampoc han dit res durant 

aquest temps.

No és que no li importi la gent gran 

d’Ulldecona, és que s’estima més 

deixar esllanguir la residència per-

què això li donarà l’excusa per a re-

clamar-ne la gestió municipal tot i 

no tenir cap projecte d’inversió i de 

gestió, només l’esperança que tot 

anirà bé, que Déu proveirà i que, en 

qualsevol cas, el sector públic de 

l’ajuntament creixerà i això és bo.

Ara estem en temps de descomp-

te, l’ajuntament continua callant 

i a més a més hem de sentir l’al-

caldessa en un debat electoral lloar 

les virtuts i excel·lències del servei 

de Respir, virtuts i excel·lències de 

les quals no dubtem ni per un ins-

tant, però donant a entendre, amb 

el seu silenci a propòsit de la feina 

que fem les treballadores i els tre-

balladors de la residència d’Ullde-

cona, que nosaltres no mereixem 

la mateixa consideració. I és que els 

silencis sovint són més eloqüents 

que les paraules, i els silencis de 

Núria Ventura, concretament, són 

d’una claredat meridiana: els meus 

treballadors són boníssims, la resi-

dència té mancances, ergo la resi-

dència ha de passar a ser gestio-

nada per l’ajuntament. Tot dit amb 

aquell posat de displicència que la 

caracteritza i esperant que no es 

noti el truc.

Enteneu-nos bé, no ens mou un 

interès corporatiu, no ens mou 

cap interès personal perquè no ens 

amoïna el nostre lloc de treball, al 

cap i a la fi el canvi de gestor no té 

perquè afectar les nostres feines i, 

en darrer terme, formem part d’un 

equip molt més gran que sempre 

trobarà un espai per a nosaltres. El 

que ens amoïna és que s’estigui ju-

gant amb la gent gran d’Ulldeco-

na i que se la utilitzi per a fabricar 

un argument que es pugui fer ser-

vir per a justificar l’absorció de la 

gestió de la residència. Ens amo-

ïna això, i ens indigna, a més, tot 

sigui dit de passada, que es doni 

a entendre que som L’Onada en 

general, i els treballadors que ara 

mateix prestem servei a Ulldeco-

na en particular, els responsables 

de les mancances que ara ja té la 

residència per culpa de l’Ajunta-

ment i de la seua alcaldessa i de la 

indolència d’ambdós, que podent 

posar-hi remei, ha decidit deixar 

passar el temps, no donar respos-

ta a l’empresa i tanmateix no treu-

re a concurs la gestió del servei 

(malgrat haver-se fins i tot superat 

els termini, ara tot just fa un any).

Si l’ajuntament se’n vol fer càr-

rec, endavant. Passa, però, que 

no estem segurs que l’ajuntament 

d’Ulldecona estigui en condicions 

d’oferir el mateix servei que l’em-

presa actual es troba en condicions 

d’oferir. I de dogmàtics nosaltres 

segur no en som: si el poble no té 

mitjans, abans que les idees hi ha 

les persones, hi ha la gent gran, hi 

ha els avis d’Ulldecona.

En darrer terme no demanem res 

més que transparència, més con-

cretament: un concurs públic on 

totes les opcions es posin sobre la 

taula amb un únic objectiu: optar 

per aquella que ofereixi un millor 

servei a la gent gran del nostre po-

ble. Però si no hi ha pla, si no se 

sap d’on sortiran els diners, si no 

hi ha projecte, si no hi ha progra-

ma de gestió alternatius als actu-

als, si només hi ha, com sembla, la 

voluntat de fer-se càrrec, tant si 

com no, de la residència, alesho-

res l’actuació de l’ajuntament ha 

estat cínica i irresponsable. Deixar 

infradotada la residència sense 

caldre, menystenir els treballa-

dors (la majoria ulldeconencs) 

sense permetre’ls planificar el seu 

futur laboral (condemnant-los a 

un silenci obstinat que ara ja és 

menyspreu), arriscar un servei 

essencial no se sap per quins in-

teressos no és propi d’un alcalde, 

no és propi d’un ajuntament, ni és 

propi d’una falduda.

Treballadores i treballadors de la 

Residència d’Ulldecona L’Onada

Ulldecona, 23 de maig del 2019
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JORNADA 
MEDIÀTICA
Canal TE tindrà un set de 
televisió als Consells Comarcals 
de la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta, per donar des d’allí les 
dades de les votacions als 26 
municipis de l’interior. “Són 
municipis que estan desatesos 
per qui té la responsabilitat 
directa de donar-los servei 
públic de televisió, i com qui ho 
ha de fer no ho fa, ja ho farem 
natros desplegant-nos i fent 
un esforç tècnic i humà del qual 
només he de felicitar als meus 
treballadors, agraint-los-ho 
públicament”, destacava el di-
rector de Canal Terres de l’Ebre, 
Josep Maria Arasa. Per altra 
part, les dades del Baix Ebre 
també es donaran amb un altre 
equip ubicat al saló de plens 
de l’Ajuntament de Tortosa, 
mentre que les del Montsià, des 
del Casal municipal d’Amposta. 
A més n’hi haurà també de pre-
sencials de forma permanent 
a Deltebre i a la Ràpita. Però 
també a poblacions com ara 
l’Ametlla, l’Ampolla, El Perelló, 
Camarles, Roquetes, Alcanar, 
Santa Bàrbara o Ascó.

DIUMENGE 26-M
Desplegament mediàtic: en directe, 7 hores 
de programació a Canal Terres de l’Ebre
És l’hora de la veritat. 

La campanya s’acaba i 
diumenge és l’examen.  
Les eleccions de diumenge re-
soldran les incògnites que po-
den existir. Han estat setmanes 
de debats, de propostes...d’en-
frontaments entre candidats....
Demà serà el moment de la re-
flexió davant d’uns comicis que, 
segons els especialistes, tindran 
una elevada participació i que 
centraran l’atenció informativa 
durant el dia. A la majoria de 
municipis hi ha més candidats 
que en anteriors eleccions i això 
crea incertesa pel que podrà 
passar perquè, lògicament, els 
vots estaran més repartits amb 
la conseqüència que això pot 
suposar per als pactes que de 
ben segur hi haurà. Molts can-
didats no han ocultat el seu in-
terés en poder anar agafats de 
la mà d’altres per canviar la di-
recció política del seu municipi. 

Les respostes les tindrem diu-
menge. I un bon escenari per 
tenir-les serà Canal Terres de 
l’Ebre, amb 7 hores de progra-
mació en directe fins entrada 
la matinada de dilluns, comu-
nicant els resultats ‘in-situ’ de 
majories. Durant tot el dia di-
verses càmeres distribuïdes per 
col.legis electorals mostraran 
l’afluència dels electors, però 
el primer programa especial 

s’oferirà de 10 a 12h, sota la di-
recció de Dani Sainz. Ja al mig-
dia, de 14 a 15h., Susanna Cases 
oferirà el primer informatiu es-
pecial, on es podrà veure com 
han votat els candidats de més 
de vint municipis del territori, 
perquè els més de 50 treballa-
dors del grup han volgut de-
mostrar tot el seu potencial de 
servei públic, i ningú es quedarà 
a casa. El plat més fort serà per 

la nit amb dos parts d’especial 
eleccions. De 20 a 21h es dedi-
carà el programa especial que 
es farà des del plató de Canal 
Terres de l’Ebre, centrant-se so-
bretot en els resultats de les eu-
ropees, que seran les primeres 
que s’escrutaran. 
I ja de 22 a 1h. es farà un progra-
ma final fins a conèixer els re-
sultats de tots els municipis del 
territori ebrenc. 
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ERC
“Hi dos models de ciutat: el de sempre o la Tortosa 
republicana, que es rebel.la contra les injustícies”
El president del Parlament, 

Roger Torrent,  en l’acte 
central de campanya de les 
eleccions europees  d’Esquerra 
Republicana a les Terres de 
l’Ebre, ha expressat: “Ara 
que ens parlen de cortesia 
parlamentària, nosaltres els 
parlem de decència política. 
Mai renunciarem als nostres 
valors”.  
A més, Torrent ha assegurat que 
“això no va de gestos, va de mi-
rar-nos als ulls, de diàleg, de ne-
gociació. Però de tu a tu”. Torrent 
també ha emfatitzat que el 26 
de maig els republicans tenen 
“l’oportunitat històrica de canviar 

Europa” i fer que “rebenti tota la 
repressió i que l’Oriol Junqueras 
es planti al bell mig d’Europa”. La 
candidata al Parlament Europeu, 
Diana Riba, ha explicat que Jun-
queras i Romeva li han demanat 
que “cadascú de nosaltres siguem 
la seva veu. El 28 d’abril vam 
trencar els murs de les presons, i 
el dimarts l’Oriol i el Raül, entra-
ran amb el cap ben alt al Senat i 
al Congrés”. Per la seva banda, el 
candidat a l’alcaldia de Tortosa 
per Esquerra Republicana-Tortosa 
Sí, Xavier Faura, ha remarcat que 
hi ha dos models de ciutat: “el de 
sempre o la Tortosa republicana, 
la que es rebel·la contra les injustí-

 
EL PSC DE TORTOSA 
VOL DINAMITZAR 
EL COMERÇ

El PSC de Tortosa proposa un 
pla per dinamitzar el comerç 
amb 200 propostes. Reclama 
polítiques actives i lamenta la 
“deixadesa que pateix el sec-
tor, sobretot al centre de la 
ciutat”. La qüestió de l’apar-

cament ha sigut un dels altres 
punts comentats, tot destacant 
que una millor gestió faria que 
més consumidors s’apropes-
sin al centre comercial. Incen-
tivar la implantació de nous 
comerços amb ajudes fiscals 
als empresaris i crear la marca 
Comerç Tortosa, en són altres 
mesures.   
Informar que l’acte central dels 
socialistes va tenir lloc al centre 

cívic de Ferreries, amb la pre-
sència de la delegada del go-

vern central a la demarcació, 
tarragonina, Teresa Cunillera. 

MOVEM 
DEMANA EL VOT 
PROGRESSISTA
El candidat a l’alcaldia de 
Movem Tortosa recorda que 
ERC i PSC no “descarten tornar 
a pactar amb els postconver-
gents” i demana el vot útil per 
fer possible el canvi polític a la 
ciutat. Aquest passat dissabte 
Movem Tortosa ha realitzat el 
seu acte central a la plaça de 
l’Ajuntament on l’alcaldable 
de la formació, Jordi Jordan, ha 
recordat que la ciutat està en 
una situació de retrocés econò-
mic i demogràfic després de 12 
anys de governs convergents 
amb el suport d’ERC i que per 
això “és l’hora d’un canvi de 
rumb, en positiu, per iniciar 
una nova etapa”.

NOU PLA 
ESTRATÈGIC DE 
TURISME 
 El director general de Turisme, 
Octavi Bono, serà a Tortosa 
avui per explicar els detalls del 
Pla Estratègic de Turisme. El 
projecte és el resultat d’anys 
d’estudi i un acord amb els 
agents del sector per ordenar 
un flux de visitants creixent 
i preveu que el 2022 fins a 21 
milions de turistes estrangers 
visitin el país.

LA NIT SOLIDÀRIA
El WIN Complex Esportiu 
Tortosa organitza avui la seua 
primera Nit Solidària amb acti-
vitats esportives i lúdiques per 
recaptar donatius i promoure 
la pràctica de l’esport entre els 
xiquets de famílies vulnera-
bles. 

OBRES D’IGNASI 
BLANCH
Les 15 obres d’art que fan una 
aproximació als 2.000 anys 
d’història de Tortosa, creades 
pel dibuixant Ignasi Blanch, ja 
estan enllestides. Han quedat 
instal·lades a un dels passejos 
del conjunt modernista de 
l’antic escorxador.

NOTÍCIES 
BREUS 

JUNTS PER TORTOSA
Aposta per continuar reduint l’endeutament,
tot i congelar o rebaixar els impostos
La candidata de Junts per 

Tortosa, Meritxell Roigé, 
ha presentat un nou eix 
del seu programa electoral 
‘Junts Fem Ajuntament’ que 
detalla la política fiscal i de 
gestió interna de la seua 
candidatura.   
Roigé ha assegurat que continu-
aran apostant per la congelació 
i, fins i tot, reducció d’impostos i 
taxes com s’ha fet en els darrers 
anys. “Perquè a més de conge-
lar impostos hem incrementat la 
recaptació perquè hi ha camp a 
recórrer entre reduir el frau fiscal 
i incrementar als qui ja paguen. 
Per això volem continuar mi-
llorant la gestió i el control dels 

tributs local: si paguem tots, tots 
paguem menys”. D’altra banda, 
també aquesta setmana, l’alcal-
dessa i candidata de Junts per 
Tortosa, Meritxell Roigé, ha pre-
sentat les propostes en matèria 
de salut i serveis a les persones. 
Roigé ha recordat l’aposta de 
seu govern per una “sanitat pú-
blica i de qualitat” a Tortosa. La 
candidata ha detallat la conso-
lidació i potenciació dels dos 
equipaments sanitaris munici-
pals: la Clínica Terres de l’Ebre, al 
barri de Ferreries; i l’Hospital de 
la Santa Creu, al poble de Jesús. 
Roigé ha estat contundent i ha 
tornat a reclamar al departament 
de Salut que “executi de forma 

immediata” el projecte d’am-
pliació de l’Hospital Verge de la 
Cinta, i la construcció del pàr-
quing amb un accés directe des 
del centre de la ciutat a l’alçada 
del carrer Despuig, així com la 
construcció d’un ascensor que 

cies, la que afavoreix les polítiques 
socials i d’igualtat de gènere, en 
definitiva, la Tortosa moderna i 
del segle XXI”.  “Enguany farà 80 
anys que va assassinar a l’últim al-
calde republicà de Tortosa, Josep 
Rodríguez. 80 anys després, tor-
narem a tenir un alcalde republicà 

a la ciutat, que serà Xavier Faura”, 
ha dit la número dos dels republi-
cans a les municipals a Tortosa. 
L’acte de final de campanya serà 
avui amb Oriol Junqueras, Raül 
Romeva, Marta Rovira, Gabriel 
Rufián, Carles Mundó, Xavier Fau-
ra i Maria Jesús Viña.

“connectarà el centre urbà amb 
l’equipament sanitari de referèn-
cia”. Un pavelló esportiu als Jo-
sepets i un nou tram del passeig 
de les Fortificacions, són altres 
propostes de Junts per Tortosa 
pel centre històric.



5DIARI MÉS EBRE • divendres, 24 de maig / 2019amposta

El festival, amb caràcter 
solidari, farà una donació 

de 2.500 euros a l’Associació 
de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Montsià.
Cinc grups catalans seran els 
protagonistes de la segona edi-
ció del Festival solidari Lo Riu 
Sona Festival. Buhos, Oques 
Grasses, Doctor Prats, Lildami i 
Porto Bello actuaran el dissabte 
1 de juny a l’exterior del pavelló 
firal d’Amposta. El Festival tor-
narà a tindre una vessant soli-
dària, que aquest any anirà des-
tinada als familiars dels malalts 
d’Alzheimer.
«Un any més podrem gaudir 
de concerts de primera línia a 
la nostra ciutat, unes activitats 
que a més de tenir una vessant 
lúdica i dinamitzadora també 
tenen l’objectiu de conscien-
ciar a la ciutadania pel que fa a 
les associacions sense ànim de 

Buhos, Oques Grasses i Doctor Prats, 
caps de cartell  de la segona edició 
de Lo Riu Sona Festival d’Amposta

lucre», ha dit l’alcalde, Adam To-
màs, assenyalant que, indepen-
dentment de la venda d’entrades,
s’aportaran 2.500 euros a l’As-
sociació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Montsià.
D’altra banda, el regidor de Fes-
tes i Mitjans de Comunicació, 
Ramon Bel, ha destacat que el 
Festival obrirà les portes a les 19 
hores per «afavorir que les famí-
lies també puguin gaudir de les 
activitats lúdiques i culturals del 
municipi», recordant també que 
durant Lo Riu Sona Festival hi 
haurà servei de barra i de Food 
Trucks. Segons el regidor, l’ante-
rior edició del festival «va ser tot 
un èxit, ja que, tot i la pluja, va 
aplegar més de 2.000 persones». 
Un fet que, ha afegit, «situa a Am-
posta al mapa cultural del país i 
apunta a convertir-se en una cita 
estable del calendari cultural de 
la ciutat».

   DESTACAT A AMPOSTA

Oques Grasses i Lildami pre-
senten disc
Els osonencs Oques Grasses, 
amb més de 400 concerts re-
alitzats a 10 països diferents, 
presentaran el seu quart disc 
«Fans del sol» a Lo Riu Sona 
Festival. També ho farà el jove 
raper Lildami, qui presentarà el 
seu primer àlbum «Flors mentre 
visqui», un disc que, a diferència 
dels estereotips associats a la 
música urbana, busca oferir un 
missatge positiu.
Lo Riu Sona Festival serà l’1 de 
juny a l’exterior del pavelló firal 
i els concerts començaran a les 
20.00 h de la tarda. Les entrades 
tenen un preu de 12 euros anti-
cipades i 15 euros a taquilla. La 
venda a través de la pàgina web 
d’Entradium, a la Cafeteria la Tra-
to i a l’Oficina de Cultura i Festes 
de l’Ajuntament d’Amposta.

INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL
A les portes del que, fins 
aquesta setmana, va ser el 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) d’Amposta, l’alcaldable 
d’Esquerra d’Amposta, Adam 
Tomàs, ha presentat les prin-
cipals mesures econòmiques 
del seu programa. “Volem que 
aquest edifici, juntament amb 
l’antic Sindicat, siguin espais 
de dinamització econòmica 
i pol d’atracció i recuperació 
de talent a la ciutat d’Am-
posta. Aquesta dinamització 
no només la realitzarem des 
de l’Ajuntament sinó que ho 
farem conjuntament amb 
el Consell Comarcal, sectors 
empresarials, educatius i 
d’innovació locals. Amposta 
ha de ser el referent a l’Ebre 
en la recuperació de talent 
ebrenc, encara que sabem que 
aquestes polítiques són a llarg 
termini i que suposaran un 
esforç econòmic per part de 
l’Ajuntament, creiem que és el 
camí de convertir-nos en un 
pol de dinamització empresa-
rial, ja no a escala local, sinó 
territorial”.

SANITAT
El nou CAP va entrar 
en funcionament

El nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Amposta 

va entrar en funcionament 
dimarts, després de les obres 
de construcció i equipament.   
El nou centre acull l’Equip d’Aten-
ció Primària (EAP) d’Amposta i 
configura, junt amb cinc consul-
toris més, Santa Bàrbara, Mas-
denverge, La Galera, Freginals i 
Godall, l’Àrea Bàsica de Salut Am-
posta que gestiona l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) i que té una 

població de referència de 30.659 
persones. El CAP -distribuït en 
planta baixa, primera i segona 
planta- acull els serveis de medi-
cina general, pediatria i odonto-
logia i disposarà de consultes po-
livalents per a altres usos. A més 
disposa de serveis d’atenció con-
tinuada, atenció a la salut sexual 
i reproductiva (ASSIR), d’educació 
sanitària i d’activitats orientades a 
la comunitat. La inversió total ha 
estat de 3.733.341 euros.

POLÍTICA
Debat de les eleccions 
Municipals d’Amposta

El debat a Amposta entre 
els candidats amb 

representació municipal va 
seguir el guió preestablert, 
amb els alcaldables de Junts 
per Amposta i el PSC atacant 
a l’alcalde i cap de llista 
per Esquerra, Adam Tomàs, 
però que en va sortir ‘sense 
rascades’. 
Això si, l’enganxada més forta la 
van protagonitzar Manel Masià 
i Francesc Miró arral dels possi-

bles post-electorals i l’article 155. 
Des d’un auditori amb nombrós 
públic, el debat organitzat per 
la demarcació Terres de l’Ebre 
del Col·legi de Periodistes va ser 
retransmès en directe per Canal 
Terres de l’Ebre, Ràdio Ebre, Rà-
dio Amposta i Imagina Ràdio. Va 
comptar amb el suport de l’Ajun-
tament d’Amposta i la participa-
ció de periodistes del Setmanari 
l’Ebre, l’Agència Catalana de No-
tícies i Canal Terres de l’Ebre. 
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CAMELA, A LES 
FESTES DEL 
BARRACOT
Camela serà l’artista estrella 
que actuarà a les Festes del 
Barracot en el marc de la 
celebració del desè aniversari 
de l’entitat. El concert es 
realitzarà el proper 5 de juliol, 
a la Plaça del Barracot, i les 
entrades es poden adquirir a 
un preu de 10€ a la web de 
l’Ajuntament de Deltebre, al 
propi consistori i també a un 
estand físic durant la DeltaFi-
ra i Mescla. 

ACCIDENT A 
DELTEBRE
Els ocupants d’un vehicle 
han sortit il·lesos després de 
patir un accident i caure en 
un canal de reg a Deltebre. El 
sinistre ha tingut lloc a la car-
retera TV3451, en direcció a la 
platja Marqueses, la matinada 
d’aquest dissabte. El cotxe ha 
quedat atrapat al canal de reg 
però l’accident no ha provocat 
danys personals.

ACCIDENT, 
A L’AP7, A 
L’AMETLLA
Els fets es van produir el 
passat dijous a la nit al punt 
quilomètric 292, a l’Ametlla de 
Mar, on es van veure impli-
cats un turisme i un camió. El 
turisme que conduïa un dels 
denunciats es va encalçar al 
camió. A conseqüència de la 
topada el tràiler va perdre 
part de la càrrega de pinso 
que transportava i es van ta-
llar els dos carrils de circulació 
sentit Barcelona. Els agents 
van fer les proves d’alcoholè-
mia als dos conductors, i únics 
ocupants dels vehicles, que 
van donar positiu. El conduc-
tor del turisme, responsable 
de l’accident, un home de 
35 anys i veí de Marbella, va 
donar una taxa quasi el triple 
de la permesa. El conductor 
del camió, un home de 55 
anys i veí de Catarroja també 
va donar una taxa positiva, de 
0,51 mg/l.

NOTÍCIES 
BREUS 

Ahir dijous, la candidatura 
d’Enlairem Deltebre 

va presentar les futures 
inversions en el cas que torni 
a governar a Deltebre.
Es tracta d’un pla d’inversió a la 
via pública de 10.000.000€ du-
rant els propers sis anys. Un pla 
d’actuació que, segons l’alcalde 
i candidat a l’alcaldia, Lluís Soler, 
ha d’estar “consensuat amb la 
participació ciutadana correspo-
nent i buscant l’acord de la resta 
de grups municipals”. 
Són els darrers dies de propos-
tes. També va fer-les diumenge, 
en l’acte central, a la plaça del 
Barracot, la candidatura de Més 
Deltebre que es va mostrar “con-
fiada de que podem guanyar les 

eleccions municipals”. De fet, els 
republicans han explicat que “el 
que percebem és que la gent del 
municipi estan cansats de l’arro-
gància, prepotència i la supèrbia. 
Nosaltres serem el govern de la 
humilitat”. 
La candidatura d’Enlairem Del-
tebre, en campanya, ha fet una 
valoració molt positiva del seu 
mandat per la política “dels fets” 
que han dut a terme en els dar-
rers anys. Per la seua part, la 
CUP Deltebre ha fet públic que 
no farà cap pacte de govern 
municipal amb els partits que es 
presenten a les eleccions muni-
cipals del 26 de maig i que van 
donar suport a l’aplicació de l’ar-
ticle 155 a Catalunya. 

DELTEBRE
Darreres propostes de 
campanya pel 26-M

Debat electoral 
multiplataforma 

Els cinc caps de llista –Joan 
Pere Gómez (Junts per 

l’Ametlla de Mar), Jordi Gaseni 
(Esquerra Republicana), 
Javier Sánchez (Compromís 
i Podem per la Cala), Josep 
Maria Figueres (Ciutadans) 
i Antonio Espuny (Entesa 
per la Cala)– van debatre 
dimecres sobre qüestions 

com l’economia i l’urbanisme 
local, els serveis municipals o 
els seus projectes de futur per 
la població..
El debat es va poder seguir pel 
dial 107.3 FM i l’streaming de la-
calartv.cat/directe, però també 
en streaming en vídeo mitjan-
çant el Facebook Live o el You-
Tube de La Cala RTV.

ECONOMIA
Creix la producció i 
l’ocupació 

La producció i l’ocupació a 
les empreses de l’Ebre va 

tornar a créixer el 2018. 
Ho constata el setè Índex del 
Clima Empresarial, un informe 
que elabora la Càtedra d’Eco-
nomia Local i Regional (CELiR) 
del campus Terres de l’Ebre de la 

URV a partir d’enquestes qualita-
tives a més d’un centenar d’em-
preses de les 4 comarques i que 
s’ha presentat a la Cambra de 
Comerç. L’agroindústria, el tu-
risme i els serveis són els sectors 
que han crescut mentre que la 
resta s’han mantingut estables.

CONSELL COMARCAL
Projecte de conversió 
en Via Verda
El Departament de 

Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat ha resolt 
favorablement la sol·licitud 
d’una subvenció de 212.669 
euros presentada pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre per 
finançar el 50 per cent del 
projecte de conversió en 
Via Verda d’un tram de 7,2 
quilòmetres de l’antic traçat del 
Carrilet que unia Tortosa i la 
Cava. 
El projecte de Via Verda del Car-
rilet presentat per la institució co-
marcal ha estat el que ha obtingut 
la màxima puntuació en la línia 
d’ajuts que optava. Amb aquesta 

subvenció, el Consell Comarcal 
aconsegueix el finançament glo-
bal del projecte,  pressupostat en 
425.338 euros, ja que compta amb 
una altra subvenció, equivalent al 
50 per cent de la inversió, conce-
dida pel Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat. 
El projecte impulsat pel Consell 
Comarcal preveu convertir en Via 
Verda el tram de l’antic Carrilet 
comprès entre la rotonda de la 
C-42, prop de l’antiga bòbila d’An-
guera, a Tortosa, i el pont de l’au-
topista AP-7, ja al terme municipal 
de l’Aldea, amb una afectació de 
superfície de 55.060 metres qua-
drats.

APOSTA PER 
L’ESCOLA DE 
CAPACITACIÓ 
NAUTICOPESQUERA 
DE L’AMETLLA 

Els consellers Teresa Jordà i 
Josep Bargalló van signar un 
acord de col·laboració perquè 
el centre ampliï la seva ofer-

ta amb nous cicles formatius. 
Amb aquest memoràndum vo-
len promoure nova formació 
professional vinculada amb les 
activitats marítimes, com ara el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
Vela -amb les modalitats d’apa-
rell fix i lliure- que s’impartirà a 
partir del pròxim curs. D’aquesta 
forma, els departaments d’Agri-
cultura i Educació refermen la 
seva aposta per l’Escola.

L’AMETLLA
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DRONS PER 
ESPANTAR ELS 
FLAMENCS DELS 
ARROSSARS
Els drons espantaocells ater-
ren al delta de l’Ebre. Després 
d’una exitosa prova pilot, la 
societat de caçadors i la co-
munitat de regants de Poble 
Nou del Delta han contractat 
els serveis d’una empresa 
especialitzada, Ebredrone, per 
foragitar els flamencs i altres 
espècies d’aus que provoquen 
danys al conreu d’arròs. La 
idea és que puguin sobrevolar 
els camps totes les nits al llarg 
del mes en què germina i es 
desenvolupa l’arròs.

FIRA GAC A 
L’AMPOLLA
Els dies 31 de maig, 1 i 2 de 
juny, a l’Ampolla, tindrà lloc la 
quarta edició la Fira Gastro-
nòmica i Comercial. Es podrà 
visitar d’11 a 14 hores i de 
17 a 21 hores, al carrer Vista 
Alegre, podent adquirir, amb 
4 euros, la polsera d’ADELA 
per gaudir de les demos, 
tastets, activitats i del sorteig 
de regals. Els expositors són: 
Joieria Fabregat, Carnisseria 
Elisenda, Devimar, Dies 
de Platja, Restaurant Sol, 
Mirador Badia, Distribucions 
Colomines, Restaurant Club 
Nàutic Casa Montero, Cam-
ping Ampolla, Can Piñana, 
Restaurant Casa Juani, Hotel 
Flamingo, Blau Mar, Res-
taurant Rodamar, Ampolla 
Digital, Turn Dance, Quintos 
2001, La Barraca i Pastisseria 
Sergio.

DUES NOIES 
AGREDIDES
Dues noies van denunciar ser 
agredides la matinada de diu-
menge passat, segons Diari 
de Tarragona, en el pàrquing 
d’una discoteca a Deltebre, 
després d’haver recriminat al 
conductor d’un vehicle el fet 
que circulava de forma perillo-
sa pel recinte. El conductor va 
respondre baixant del cotxe i 
agredint-les.  

NOTÍCIES 
BREUS 

ROQUETES
Neteja dels carrers de 
forma mecanitzada

Amb la delegació d’aquesta 
competència al Consell 

Comarcal, i aquest per 
encàrrec de gestió al COPATE, 
una escombradora mecànica 
accionada per un conductor 
prestarà el servei en tot el 
municipi de Roquetes amb la 
consegüent millora, en qualitat 
i temps, de la neteja viaria.
Aquest servei de neteja es com-

plementa amb un operari equipat 
amb un bufador que empeny els 
residus dels llocs menys accessi-
bles cap a la màquina netejado-
ra. El servei es realitzarà durant 3 
dies a la setmana i es netejarà, a 
més a més dels carrers i places 
del nucli urbà de Roquetes, els de 
la Raval i la Urbanització Pilans. 
(Nota i foto: Roquetes Comuni-
cació)

Detinguts per assaltar 
per error una masia
Els Mossos han detingut dos 

joves com a presumptes 
autors d’un robatori amb 
violència i intimidació a més 
d’amenaces en una masia a 
l’Aldea el passat 5 de març.  
Cinc persones encaputxades van 
assaltar la masia i van amenaçar a 
punta de pistola l’única persona 
que hi havia perquè els hi lliurés 
una gran quantitat de marihuana. 
La víctima els va informar que 
allí no s’hi cultivava marihua-
na i que, segurament, s’estaven 
equivocant de finca. Després 
de fer una recerca per diferents 
estances i comprovar que no hi 
havia estupefaents, tots cinc van 
fugir en cotxe. Les investigacions 
dels Mossos van permetre iden-

tificar tres implicats. El passat dia 
15 dos d’ells van ser localitzats i 
detinguts: es tracta d’un veí de 
l’Aldea de 18 anys i un d’Amposta 
de 21. A banda del delicte de ro-
batori amb violència i intimidació 
així com amenaces, també se’ls 
atribueix presumpta pertinença 
a grup criminal. La investigació 
continua oberta per tal de loca-
litzar i detenir als altres implicats.

L’AMPOLLA
Reobertura del CAP 
després de les obres 

Divendres passat, es va 
posar en funcionament el 

CAP de l’Ampolla després de 
les obres d’ampliació i reforma 
que iniciades a l’octubre.  
L’actuació ha consistit en una 
reforma integral de l’espai: re-
novació i ampliació de les con-
sultes, remodelació dels lavabos 
i canvi del terra, entre d’altres.
Així mateix, s’ha prestat un espe-

cial interès en la zona de pedia-
tria. S’han ampliat les consultes 
que s’han ubicat en un espai di-
ferent a les de població adulta. 
A més, s’ha constuït una nova 
zona de canviadors i un office 
per al personal. En les obres s’hi 
han invertit 304.824,70 euros. es
Salut ha realitzat una inversió de 
prop de 160.000€ per a l’equi-
pament del centre. 

L’AMETLLA DE MAR
Comença la campanya 
de pesca de tonyina roja
El pròxim diumenge 

comença la campanya de 
pesca de la tonyina roja. 
És la primera temporada en què 
la Comissió Internacional per 
a la Conservació de la Tonyi-
na Atlàntica dona per acabat el 
pla de recuperació de l’espècie 
i posa en marxa el pla de gestió, 
que permetrà un augment pro-
gressiu de les quotes per a les 
pesqueres. La flota del Grup Bal-
fegó de l’Ametlla salparà demà 
dissabte, amb vuit vaixells d’ar-
rossegament i disset auxiliars, 
per capturar al calador balear les 
2.200 tones que tenen assigna-
des i que esperen tenir en pocs 

dies. Enguany s’amplia el perío-
de de pesca una setmana, fins a 
l’1 de juliol.

RECLAMACIONS DE 
CONSUM A L’EBRE 
La directora de l’Agència Ca-
talana del Consum (ACC) del 
Departament d’Empresa i Co-
neixement, Elisabeth Abad, 
acompanyada de la directora 
dels Serveis Territorials d’Em-
presa i Coneixement a Terres 
de l’Ebre,  Mercè Miralles, ha 
repassat les actuacions que re-

cull la Memòria 2018 de l’Agèn-
cia a les comarques del territori. 
De les dades analitzades destaca 
que el 64,79% de les reclamaci-
ons gestionades per l’ACC s’han 
resolt per la via de la mediació 
o de l’arbitratge a les Terres de 
l’Ebre, xifra que se situa per so-
bre de la mitjana de Catalunya 
(52,62%). L’any passat es van 
presentar 33 denúncies de con-
sum, un 65% més que el 2017.

L’ALDEA
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NOU CANONGE DE 
LA CATEDRAL 
El mossèn rapitenc Carlos 
Garcia ha pres possessió com 
a nou canonge de la catedral 
de Tortosa. És un dels dos 
nous canonges nomenats pel 
bisbe Enrique Benavente.

DETINGUDES 
ONZE PERSONES 
PER ENVASAR I 
COMERCIALITZAR 
MARIHUANA 
Onze persones han estat 
detingudes per formar part, 
suposadament, d’una orga-
nització dedicada al tràfic 
de marihuana. L’operatiu 
va efectuar nou escorcolls, 
entre els quals a les po-
blacions de Vinaròs i Sant 
Carles de La Ràpita, durant 
els quals es va intervenir 35 
quilos d’aquesta substància 
envsada al buit i preparada 
per consumir. També van 
localitzar tretze palets de 
ceràmica amb buits al seu 
interior. El centre des d’on 
s’envasava, ocultava i prepa-
rava els palets per comercia-
litzar els estupefaents estava 
situat en una nau de Vinaròs. 
Segons el relat policial, l’or-
ganització estava dividida en 
dos branques: una , situada 
al municipi de Linares (Jaén), 
que es dedicava al conreu, 
tractament, recollida i enva-
sat de la marihuana, que era 
venuda a l’altra rama, situa-
da a Vinaròs i la Ràpita. Dels 
onze detinguts, dos ho van 
ser a Linares, cinc a Vinaròs 
i quatre a Sant Carles de la 
Ràpita En els nou escorcolls, 
a banda dels 35 quilos de 
marihuana empaquetats al 
buit, van trobar 1.425 euros 
en efectiu, una pistola amb 
munició i diversos vehicles.

NOTÍCIES 
BREUS 

LA RÀPITA
Darrers actes de 
campanya, avui divendres

El cap de setmana passat, 
en clau de campanya 

electoral, fou intens a la 
Ràpita. Esquerra Republicana, 
Junts per La Ràpita, Movem, 
La Ràpita per la República i 
Podem són les formacions que 
van fer els seus actes centrals. 
Els partits ja estan tots fent 
el compte enrere d’una 
campanya que es tancarà avui 
divendres amb nous actes, 
d’Esquerra (a les 20h a la plaça 
del barri del Xicago), La Ràpita 
per la República i Més Ràpita.
Un pla municipal d’accessibilitat 
i el Pla Local de la Infància i de 
l’Adolescència, a més de la crea-
ció del consell jove, entre altres, 

són algunes de les propostes 
que Esquerra Republicana a la 
Ràpita ha inclòs en el programa 
d’actuacions socials amb què 
concorre a les eleccions de diu-
menge. A més, ERC elaborarà un 
Pla d’Inversions a la via pública 
per fer una Ràpita del futur “bo-
nica, accessible i moderna”.
D’altra banda, ampliar les acti-
vitats a l’auditori, impulsar nous 
estudis de formació professi-
onal, posar en funcionament 
l’hospital de dia o construir una 
piscina són les propostes de 
Junts per Catalunya a la Ràpita 
en matèria cultural, educativa, 
de salut i d’esports.  Infomació 
de Ràdio Ràpita. 

SUCCESSOS
14 anys de presó per 
intentar matar un home

Un home s’enfronta a 
catorze anys de presó i la 

seva exparella a vuit anys per 
intentar matar a trets un amic 
d’ella a Sant Carles de la Ràpita.
Els fets es remunten al 2017. Se-
gons l’escrit d’acusació del fiscal, 
a primera hora de la tarda els dos 
homes van discutir a la via públi-
ca i l’acusat va colpejar la mà de 
la víctima amb una bola de ferro 
amb mànec i lligada a una corda. 
Cap a les cinc de la tarda, l’acu-
sat i l’exparella van anar a buscar 
la víctima al bar on treballava “de 
comú acord i amb la intenció 
d’ocasionar-li la mort”, segons el 
fiscal. Els Mossos d’Esquadra es 
van fer càrrec de la investigació 

i, després de comprovar la se-
qüència enregistrada per les cà-
meres de seguretat, van arrestar 
la dona com a còmplice d’un ho-
micidi en grau de temptativa. Tot 
i això, tant ella com la víctima van 
ingressar a l’hospital Verge de la 
Cinta. L’endemà, el processat es 
va personar a la caserna de la 
Guàrdia Civil de la Ràpita per lliu-
rar-se a la policia.

 
S’ENFRONTA A 
13 ANYS DE PRESÓ 
PER MATAR EL 
COMPANY DE PIS A 
LA RÀPITA
La fiscalia demana tretze anys 
de presó a un home que està 
acusat de matar el company de 
pis propinant-li un o diversos 
cops al cap amb una pedra de 
grans dimensions a Sant Carles 
de la Ràpita. 

Els fets van passar a final de juny 
del 2018 en una finca de la Par-
tida d’en Carrasca. Segons relata 
la fiscalia, els dos homes tenien 
problemes de drogoaddicció i 
un d’ells va acabar amb la vida 
de l’altre durant una discussió. 
El cadàver de la víctima, de 56 
anys, el van localitzar al cap de 
diverses setmanes, el 2 d’agost, 
en avançat estat de descompo-
sició i “quasi momificat”. El cas 
es jutjarà amb un jurat popular 
en els propers mesos a l’Audièn-
cia de Tarragona.
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ELS REPTES 
PENDENTS 
D’ALCANAR AMB EL 
CASTOR

Aparentment sentenciat de 
forma definitiva pel govern 
espanyol, el projecte Castor 
encara planteja importants 
reptes al poble d’Alcanar, el 
municipi català que més di-

rectament ha patit el fiasco del 
magatzem de gas submarí. Tot 
i que no ha estat un tema fo-
namental en el debat electoral 
de les pròximes municipals, els 
partits es posicionen, nova-
ment, al costat de la Platafor-
ma Ciutadana en Defensa del 
Sénia assumint l’exigència d’un 
segellament i desmantellament 
definitiu, així com de la plena 
restitució dels propietaris agrí-
coles locals afectats pels ga-

soductes: de fet, el que con-
necta la planta terrestre amb 
la xarxa general està declarat 
il·legal pel Tribunal Suprem. 
Tot i això, els pagesos conti-
nuen sense poder gaudir de 
l’usdefruit de les seves terres 
i temen que el desmantella-
ment d’aquesta canonada els 
malmeti, de nou, les finques. 
”Volem que es torni a cadas-
cú el que és seu: l’usdefruit 
de la terra. Sí que és cert que 

aquí la gent no acostuma a 
vendre, però si algú ho vol 
fer i hi ha un usdefruit el preu 
que obtindria mai serà com 
si la finca estigués neta. I ja 
que es va fallar en contra de 
l’empresa amb el gasoducte 
hem d’aconseguir que les fin-
ques estiguin netes per a tota 
la gent d’Alcanar”, reclama 
el portaveu de la Plataforma 
Ciutadana en Defensa del Sé-
nia, Evelio Monfort.

FIRA ÀGORA A 
ULLDECONA
La segona edició d’Àgora, la 
Fira de l’Economia Social i Coo-
perativa de les Terres de l’Ebre, 
ha obert portes amb una 
trentena d’expositors aquest 
dissabte a Ulldecona (Mont-
sià). La mostra, impulsada per 
l’Ateneu Corporatiu ebrenc, 
fa visibles les iniciatives que 
aposten per una economia 
social, un consum responsable 
i el cooperativisme, com un 
model de negoci alternatiu. El 
coordinador de l’Ateneu, Carlos 
Lamote, ha defensat que són 
viables els projectes empresa-
rials que se centren a abastir 
a petita escala. Enguany, l’enti-
tat assessora una quinzena de 
noves iniciatives. Entre elles, 
l’’Enllaç’ que vol esdevenir una 
cooperativa per a consumidors 
i productors locals que millori 
la comercialització dels pro-
ductes agroecològics produïts 
al territori.

ALCANAR 
RESCINDEIX EL 
CONTRACTE AMB 
SEPROANIMAL 
 L’Ajuntament d’Alcanar ha 
decidit rescindir el contracte 
subscrit amb l’empresa Sepro-
animal, més coneguda com a 
Corralet i amb seu a Vinaròs, 
que des del 2016 gestiona el 
servei de recollida d’animals 
al municipi. Així es va acordar 
en la darrera junta de govern 
local després que finalitzés el 
període del contracte admi-
nistratiu, que era de dos anys 
i ja es va prorrogar un any 
més. La regidora de Salut de 
l’Ajuntament, Mercè Fischer, 
ha explicat que s’ha optat 
per no tornar a prorrogar la 
contractació del servei de 
recollida d’animals. “Hem 
decidit buscar noves opcions 
i, en aquest sentit, fem una 
crida a totes les empreses i 
associacions que puguen estar 
interessades a oferir el servei 
de protectora d’animals que 
presenten la seua proposta”. 
La pròrroga del contracte fina-
litza el pròxim 31 de maig.

NOTÍCIES 
BREUS 

QUIM TORRA A SANTA BÀRBARA
Activar un pla transversal però “singular” a 
cada comarca contra el despoblament
El president de la 

Generalitat, Quin Torra, 
es va comprometre davant 
el sector cooperatiu del país 
a dotar d’eines la pagesia, 
en una dècada que serà 
vital per al futur agrari, però 
sobretot a desplegar un pla 
de “País Viu” que vol frenar el 
despoblament de les zones 
rurals i que es treballarà sobre 
les necessitats específiques de 
cada comarca.   
Torra va cloure la 36a assem-
blea de la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya 
(FCAC) a Santa Bàrbara. La FCAC 
va presentar un nou quadre de 
comandament, el Dashboard.

coop, amb dades històriques 
sobre l’evolució del sector des 
de fa sis anys. Torra va mostrar 
“gran admiració” per l’esperit 
cooperativista, per la feina con-
junta i l’associacionisme, i els 
valors igualitaris i fraternals que 
representa el sector. “Em, sento 
molt proper a aquesta filosofia 
i a la manera de ser que repre-
senteu”, va dir durant al clausu-
ra de l’assemblea general. Tor-
ra va defensar que projecta un 
país sense territori “de primera 
i de segona”, on qualsevol part 
“sigui tan important com una 
altra”, i on tothom pugui esco-
llir “on vol viure i tirar endavant 
i tingui les mateixes possibilitats 

per fer-ho”. El president de la 
Generalitat es va comprometre 
a desplegar un Pla de “País Viu” 
contra el despoblament. “Ens ju-
guem el país en els propers deu 
anys, ho sento així”. “Sento que 
vivim un moment extraordinàri-
ament vital per a la pagesia i per 

DELTEBRE
Liciten les obres d’una
rotonda a la TV-3454 
El Departament de Territori 

i Sostenibilitat ha iniciat 
la licitació de les obres per 
a construir una rotonda a la 
carretera TV-3454, a Deltebre, 
per un import de 350.000 
euros. 
El nou giratori afavorirà la se-
guretat viària en una cruïlla a la 
zona de Jesús i Maria. 
Es preveu que les obres comen-
cin a finals d’any, amb un termini 
d’execució de quatre mesos.
La nova rotonda s’ubicarà en 
l’encreuament de la TV-3454 
amb el carrer del Pintor Sorolla 
i el pont de creuament del canal 
esquerre de l’Ebre (connexió a la

T-340), per a millorar la canalit-
zació del trànsit en aquest punt. 
Tindrà un diàmetre exterior de 
28 metres i incorporarà, en el 
ramal de connexió al carrer de 
Pintor Sorolla, un carril de sorti-
da segregat per als vehicles que 
circulen per la TV-3454 en sentit 
Riumar, per tal de facilitar el gir 
d’entrada al carrer. Els treballs es 
completaran amb els elements 
següents: renovació o adaptació 
de la senyalització vertical i ho-
ritzontal, abalisament, drenatge 
i barreres de seguretat; renova-
ció i adequació de l’enllumenat 
existent i mesures d’integració 
en l’entorn.

POLÍTICA
Debat territorial 
organitzat per l’ANC Ebre
Aquest passat dimecres, 

22 de maig, va tenir lloc 
a l’Aula didàctica del Museu 
de Tortosa, el debat sobre les 
eleccions del 26M promogut 
per l’ANC Terres de l’Ebre amb 
la participació dels diferents 
representants que van ser 
designats, a nivell regional, pels 
diferents partits polítics (Núria 
Menasanch, Primàries; Ferran 
Bel, Junts per Catalunya; Irene 
Fornós, Esquerra Republicana; 
Xavi Rodríguez, Candidatures 
d’Unitat Popular (CUP) i Paco 
Vallespí, Movem Tortosa. 
El debat, que ha estat promovent 
l’ANC per tota Catalunya, consta-

va d’una bateria de 8 preguntes 
basades en el compromís dels 
partits sobre la República Catala-
na. Tot i que el debat era en clau 
territorial i no local, en algun mo-
ment, i degut a la proximitat de 
les eleccions, l’estratègia muni-
cipal, per part d’alguns represen-
tants de partits més locals, s’hi va 
arrapar.

al sector agrari”. D’altra banda, la 
facturació anual de les 194 coo-
peratives de la FCAC ha crescut 
un 3,2% i la facturació se situa en 
1.658 milions. Les cooperatives 
ebrenques són les que més l’han 
incrementat respecte a la mitja-
na dels últims quatre anys.

terres de l’ebre



11DIARI MÉS EBRE • divendres, 24 de maig / 2019terres de l’ebre

ASCÓ COMENÇA 
A BUSCAR 
L’ALTERNATIVA 
TURÍSTICA AMB 
TRES GRANS 
TOUROPERADORS
El nom d’Ascó ha entrat amb 
força dins dels grans circuits 
turístics, de la mà de tres 
grans touroperadors que han 
començat a promocionar 
la vila com una alternativa 
turística diferent de l’habitual 
de sol i platja. Es tracta de 
Thomas Cook Ibersol, TUI 
Espanya Costa Daurada i Jet2, 
els responsables dels quals 
veuen Ascó com una singular 
destinació ecoturística, soste-
nible i d’esports d’aventura. 
Així ho han posat de manifest 
membres d’aquestes compa-
nyies, en el transcurs d’una 
visita que han realitzat a 
Ascó per conèixer en primera 
persona les oportunitats que 
ofereix el pack turístic deno-
minat “Descobreix Ascó”, que 
incideix en el mercat majori-
tari de la Costa Daurada. Els 
representants dels touropera-
dors, als quals s’ha sumat l’ac-
tor William Miller, han estat 
rebuts per l’alcalde d’Ascó, 
Josep Maria Buixeda, qui els 
ha agraït la seva aposta per la 
població asconenca com una 
opció turística diferent, amb 
un valor natural i històric molt 
rellevant. Buixeda ha ressaltat 
que “avui és un dia molt espe-
cial per a Ascó perquè rebem 
la primera visita derivada 
d’una iniciativa que va ser 
aprovada per l’Ajuntament 
amb l’objectiu de potenciar el 
turisme”.

ROBATORIS AMB 
FORÇA
Els Mossos han detingut 
un home de 38 anys, de 
nacionalitat espanyola i 
veí de Móra d’Ebre, com a 
presumpte autor de diversos 
delictes de robatori amb força 
en habitatges. Els fets es 
van produir a Garcia i Móra 
d’Ebre en només cinc dies de 
diferència.

NOTÍCIES 
BREUS 

ASCÓ
Desvincular el futur 
de les nuclears
Ascó està decidit a 

començar a desvincular 
el desenvolupament del 
municipi de les centrals 
nuclears.
La data de caducitat d’Ascó I i II 
es va definint i el temps apressa. 
Queda una dècada, o poc més, 
d’activitat nuclear i deu anys 
més per desmantellar les cen-
trals però Ascó ha de començar 
a “diversificar” ara l’economia 
local. Les apostes passen per 
l’agricultura, el turisme i la cap-
tació d’empreses al seu polígon, 
però per aconseguir-ho té unes 
necessitats molt concretes. Cal 
desdoblar la C-12, portar la fibra 
òptica al municipi, resoldre man-
cances socials com l’habitatge 

de lloguer i incentivar l’emprene-
doria. L’any passat l’Ajuntament 
d’Ascóva gestionar un pressupost 
d’uns 15 milions. Amb 1.674 veïns, 
la despesa per habitant va ascen-
dir a gairebé 8.969,60 euros, 5,4 
vegades més que la mitjana d’al-
tres ajuntaments de Tarragona i 
l’Ebre, i un 6,2 més que la mitjana 
del país. Els candidats a l’alcaldia, 
sis en aquestes eleccions muni-
cipals, parteixen amb l’avantatge 
de poder tenir capacitat econò-
mica i poder fer front a la majo-
ria de propostes que vulguin im-
pulsar. Ajudes a l’emprenedoria, 
ampliació dels serveis socials a la 
gent gran, o fins i tot, la construc-
ció d’un hotel es fan lloc entre els 
programes del 26 de maig.

Més de 300 persones 
es manifesten 

Unes 350 persones s’han 
manifestat aquest 

diumenge per rebutjar el 
projecte del dipòsit de residus 
industrials no perillosos que 
s’està construint a Riba-roja.
ELes plataformes Ribera Digna i 
Almatret Net, conjuntament amb 
alcaldes i veïns del territori, s’han 
concentrat a Móra La Nova i han 
marxat fins al Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, ubicat a 

Móra d’Ebre, per demostrar la 
cohesió i l’oposició del territori, 
segons ha explicat el seu porta-
veu Àlex de la Guia. En contrapo-
sició, més d’un centenar de veïns 
de Riba-roja d’Ebre també han 
protestat a les portes de l’Ajun-
tament per defensar el projec-
te. Els partidaris asseguren que 
l’abocador suposarà una alterna-
tiva laboral i permetrà revertir la 
despoblació.

TIVISSA
La cooperativa constata 
que falta 1,1 MEUR
L’auditoria comptable 

encarregada per la 
cooperativa de Tivissa 
constata que falten 1,1 
milions, aproximadament, als 
dipòsits dels socis impositors 
de la secció de crèdit.  
La comptabilitat “oficial” dels 
últims exercicis quantificava 
en menys de 600.000 euros 
els passius de l’entitat finance-
ra però, com es desprèn dels 
comptes que ja s’han posat a 
disposició de tots els socis, la 
quantitat que ara aflora supe-
ra l’1,5 milions d’euros. Com ha 
confirmat a l’ACN l’advocat de 
la junta rectora de la cooperati-

va, Rodrigo Fernández, gairebé 
1,1 milions d’euros dels dipòsits 
no hi són, “pels motius que si-
guin” i que ja s’investiguen. La 
Junta Rectora ha presentat una 
denúncia als Mossos d’Esqua-
dra perquè es resolgui si el forat 
comptable “ve motivat per un 
delicte o per una mala gestió”.

ENOLOGIA
Vins de la DO Terra Alta 
tastats per la Guia Peñin

Un any més, l’equip de tast 
de la Guía Peñín ha visitat 

la Denominació d’Origen 
Terra Alta per tal d’avaluar 
les gairebé 200 mostres que 
els cellers emparats a la DO 
han presentat amb l’objectiu 
d’aparèixer a l’edició 2020 de la 

prestigiosa guia. 
Javier Luengo ha sigut el tastador 
que ha avaluat més de 200 mos-
tres dels cellers sota el paraigua 
a la DO. 
El tast va arrencar dilluns a les 
11,30h i es va allargar fins a la 
tarda.

RIBERA VIVA I 
REPUBLICANA 

Les dotze candidatures d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya-Acord Municipal de la 
Ribera d’Ebre s’han reunit per 
signar un manifest conjunt 
sota el lema “per una Ribe-
ra d’Ebre Viva i Republicana”. 
Aquest manifest el subscriuen 
els caps de llista en repre-

sentació de les candidatures 
d’Acord Municipal a Ascó, Flix,  
Garcia, Ginestar, Móra la Nova, 
Móra d’Ebre, Miravet, La Palma 
d’Ebre, Rasquera, Tivissa i La 
Torre de l’Espanyol.
L’alcaldable de Flix, Francesc 
Barbero, com a portaveu, ha 
destacat que “volem incidir en 
com veiem el futur, els propers 
anys al conjunt de la comarca”. 
Per això, els republicans han 

presentat aquest manifest con-
junt que posa en relleu una pro-
posta de futur per la comarca 
que treballa eixos com la rein-
dustrialització, la potenciació 
de productes locals i el turisme, 
les telecomunicacions i les co-
municacions per carretera, tren 
o transport públic,... tot plegat 
empeltat dels valors del republi-
canisme: posant al centre a les 
persones de la comarca. 

CONTRA L’ABOCADOR
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Després de Riga, capital de 
Letònia, Tortosa acollirà 

del 2 al 7 de juliol els Jocs 
Esportius Mundials (World 
Sports Games).S’esperen 
milers de participants d’arreu 
del món. Una excel·lent 
oportunitat d’intercanvi 
cultural, conèixer gent de 
diferents països en un entorn 
esportiu i amigable i també, 
per descomptat, donar a 
conèixer Tortosa i el territori.

Parlem amb Meritxell Roigé, 
alcaldessa de Tortosa, per sa-
ber-ne més d’aquest esdeveni-
ment que omplirà d’esport i de 
vida la ciutat i el territori.

Uns jocs centenaris que se 
celebren cada dos anys i que 
van destinats a persones afi-
cionades a l’esport. Per tant, 
“no apte per als professio-
nals”. Quin seria l’esperit 
d’aquests jocs?
L’esperit dels jocs és principal-
ment la pràctica esportiva entre 
gent de diferents països, vista 
des d’un punt de vista no com-
petitiu. Aquí, allò que és impor-
tant no és el resultat, qui puja al 
podi o qui fa la millor marca, sinó 
la possibilitat d’establir relacions 
entre les diferents delegacions 
que vindran al nostre territori i, 
sobretot, poder conèixer Torto-
sa i el conjunt de les Terres de 
l’Ebre. Possibilitar un intercanvi 
cultural i esportiu entre els dife-
rents països participants. Estem 
molt contents, com a ciutat, de 
poder acollir un esdeveniment 
d’aquestes característiques, que 

«ESTEM MOLT 
CONTENTS, COM 
A CIUTAT, DE 
PODER ACOLLIR 
UN ESDEVENIMENT 
D’AQUESTES 
CARACTERÍSTIQUES, 
QUE ENS PERMETRÀ 
ACOLLIR MILERS 
DE PERSONES DE 
TOT EL MÓN, AMB 
LA PROJECCIÓ QUE 
AIXÒ ENS DONA»

ens permetrà acollir milers de 
persones de tot el món, amb la 
projecció que això ens dona.

Tortosa serà la seu d’aquests 
jocs, però hi haurà cinc sub-
seus més a les Terres de 
l’Ebre.
Sí. Tortosa és la seu dels jocs 
però creiem que era una opor-
tunitat per teixir sinergies amb el 
territori, portant algunes de les 
competicions a altres poblaci-
ons veïnes. Per això comptarem 
amb les altres tres capitals de 
comarca com a subseus (Am-
posta, Móra d’Ebre i Gandesa) 
així com altres poblacions de la 
rodalia, com Jesús, Deltebre, la 
Ràpita, Roquetes, l’Aldea i l’Am-
polla.

Els esportistes gaudiran 
d’una setmana d’esport però 
a més podran gaudir d’acti-
vitats turístiques i culturals.
Sí, la diferència d’aquest esde-

veniment a d’altres és que aquí 
cada esportista es paga la des-
pesa de venir i estar-s’hi allot-
jat durant els dies que duren 
els jocs. Tant ell com els seus 
acompanyants. Per tant, cadas-
cuna d’aquestes persones tenen 
temps per poder conèixer el ter-
ritori i gaudir amb les ofertes de 
lleure que tenim a casa nostra. 
Més encara, si cauen eliminats 
els primers dies de competi-
ció, aleshores podran disposar 
de més temps per voltar per la 
nostra geografia. Per tot plegat, 
a banda de la competició ma-
teixa també estem treballant per 
oferir una programació cultural 
paral·lela a la nostra ciutat, amb 
un ventall molt ampli per tothom 
qui ens visitarà aquests dies. 

Es practicaran uns 30 es-
ports, alguns coneguts i al-
tres inèdits per a natros
La gràcia dels World Sports Ga-
mes és que inclou disciplines 
esportives que tots coneixem, 
esports que més o menys tot 
hem practicat. Però a la vega-
da també inclou esports que 
aquí no coneixem gaire, però 
que tenen un seguiment molt 
alt, bé en el seu país d’origen o 
fins i tot mundialment. Nosaltres 
vam tenir l’oportunitat de prac-
ticar el mamanet a Riga, que és 
una mena de voleibol, però que 
permet passar la pilota de ma-
nera més simple que com es-
tem acostumats amb el vòlei. 
Un esport molt divertit i que aquí 
no coneixem, però que té molts 
practicants a l’arc Mediterrani: 
només amb aquest esport, als 
jocs tindrem 400 esportistes.

La participació de més de 40 
països amb milers d’esportis-
tes. Tenim suficient capacitat 
per acollir un esdeveniment 
d’esta magnitud?
Sí, hem aconseguit trobar el sufi-
cient nombre d’allotjaments per 
fer-hi cabre tots els esportistes 
que aquests dies seran a les Ter-
res de l’Ebre. Estaran escampats 
per diverses poblacions del nos-
tre territori i de poblacions prò-

ELS JOCS ESPORTIUS MUNDIALS
(WORLD SPORTS GAMES)
A TORTOSA DEL 2 AL 7 DE JULIOL

ximes, i cada dia els traslladarem 
en transport públic, des dels 
seus hotels i residències, fins als 
llocs de competició. Estem con-
vençuts que la presència de tan-
tes persones a casa nostra tindrà 
un impacte a l’economia, ja que 
generaran una despesa afegida 
al teixit comercial i gastronòmic.

Una part important de l’èxit 
d’aquests jocs són els volun-
taris i voluntàries i els dife-
rents clubs esportius del ter-
ritori.
Aquests jocs ens implicaran a 
tots, i sense la col·laboració de 
tothom no podrien tirar enda-
vant. La participació dels clubs 
esportius del territori serà un dels 
pilars dels World Sports Games: 
saben què és organitzar com-
peticions esportives a casa nos-
tra, algunes de nivell nacional, i 
altres, de nivell estatal. Per tant, 
comptarem amb la seua experi-
ència organitzativa, cosa que ens 
serà molt valuosa. D’altra banda, 
la ciutadania que no està vincu-
lada directament a clubs espor-
tius també tindrà la possibilitat 
d’implicar-s’hi. La seua col·labo-
ració és importantíssima, ja que 
ens ajudaran a posar en pràctica 
tota la part logística, la que és 
necessària a peu de camp, per-
què les competicions es puguen 
desenvolupar amb normalitat, i 
la que també servirà per assistir 
a cada una de les delegacions, 
perquè quan marxen s’hagin 
emportat una molt bona imatge 
de les Terres de l’Ebre.

Una mascota ben nostra, la 
Cuca.
És un personatge molt simpàtic i 
s’inspira en la tradició popular. La 
podrem veure a les instal·lacions 
de cadascuna de les competici-
ons. A més, el nom el van triar els 
xiquets i xiquetes de primària, a 
qui també vam voler implicar en 
els jocs convidant-los a partici-
par en la votació que va fixar el 
nom de Cuca.

A escalfar motors, que ja ho 
tenim aquí!
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Una cita ineludible amb la 
Fira d’Espectacles Literaris, 

Litterarum, i la Fira del llibre 
Ebrenc, a Móra d’Ebre, del 30 
de maig al 2 de juny.

En parlem amb Joan Piñol, alcal-
de de Móra d’Ebre.

Litterarum compleix 12 anys 
amb el Premi Nacional de 
cultura 2019 a la butxaca. 
Enhorabona!
Estem molt contents que el pre-
mi cultural més important de 
país s’hagi entregat per primera 
vegada a una activitat ebrenca, 
i que sigui de Móra d’Ebre molt 
més. Aquest Premi Nacional de 
Cultura és el reconeixement a un 
equip de govern que ha cregut 
des de fa 8 anys sense parar, en 
els moments fàcils i en els no tan 
fàcils, però sobretot amb un gran 
objectiu: lligar la imatge de Móra 
d’Ebre a la literatura catalana en 
MAJÚSCULES. Val a dir que ho 
hem aconseguit!

La relació entre la literatura 
i les arts escèniques segueix 
sent l’essència de Littera-
rum?
És allò que ens fa totalment dife-
rents a la resta. Litterarum Móra 
d’Ebre no ha inventat els espec-
tacles literaris òbviament, però 
sí que ha cregut que la literatu-
ra catalana calia fer-la arribar a 
tothom en qualsevol format, i el 
format espectacle literari és l’op-
ció que hem triat i que ens fa to-
talment innovadors en el camp 
de la dinamització de la literatura 
catalana.

«LA FIRA DEL 
LLIBRE EBRENC 
DE MÓRA D’EBRE 
ÉS L’ÚNICA FIRA 
PROFESSIONAL DE 
TOTA LA PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA!»

Aquest any, Litterarum, ho-
menatjarà Teresa Pàmies i 
Joan Brossa en el centenari 
dels seus naixements.
Dos grans escriptors que gràcies 
a la co-organització amb la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, 
qui organitza la commemoració, 
hem treballat perquè molts dels 
espectacles siguin de la seua lite-
ratura i llegat cultural. Litterarum 
Móra d’Ebre treballa any rere any 
per ser una de les eines que té el 
Departament de Cultura per aju-
dar a commemorar efemèrides 
literàries destacades de la litera-
tura catalana.

Quines altres novetats tin-
drem enguany?
Com cada any, i és un dels fets 
diferencials de Litterarum Móra 
d’Ebre, fem innovació en dife-
rents aspectes on volem que 
la literatura catalana estigui al 
mig. El Litterarum ESCOLA, que 
aproparà la literatura catalana 
a través d’espectacles literaris 
amb tasques pedagògiques, és 
un clar exemple d’aquest 2019. 
70 alumnes de les escoles de 
Móra d’Ebre seran els primers en 
gaudir d’aquests espectacles es-
pecialment pensats per ser fets a 
escoles de primària, i que espe-
rem que altres mestres d’escoles 
de Catalunya vinguin a veure per 
després seguir el model arreu del 
país. Com a segona gran nove-
tat, és el nou espai escènic pa-
trimonial que tindrem en aques-

ta edició, i que farà que siguin 
10 els espais de Móra d’Ebre on 
es faran espectacles. La passera 
del Castell serà un lloc fantàstic 
on veure espectacles de qualitat 
amb unes vistes excel·lents de la 
nostra façana fluvial i del gran riu 
Ebre.

Litterarum també pensa amb 
els més petits i petites de 
casa.
Des de fa ja més de 7 edicions 
Litterarum PETITS és una de les 
activitats troncals perquè ajuda 
a crear nous lectors i que les fa-
mílies es relacionin amb la litera-
tura de forma normal i habitual, 
gràcies a Litterarum Móra d’Ebre. 
Un 30% d’espectacles estan des-
tinats al públic infantil i familiar 
i tots els centres educatius de 
Móra d’Ebre es bolquen en parti-
cipar i fer dels quatre dies de Lit-
terarum una activitat destacada 

LITTERARUM
MORA D’EBRE
DEL 30 DE MAIG AL 2 DE JUNY

dins del calendari educatiu de la 
població. Les famílies a més ens 
diuen que encara en volen més, 
i això és símptoma que s’estan 
fent bé les coses en aquest sentit.

Parlem ara de la 16a Fira 
del Llibre Ebrenc que està 
més que consolidada. Podem 
gaudir de més de 2.000 títols 
i xarrar amb els escriptors, a 
més d’altres activitats gratuï-
tes i obertes al públic.
La Fira del Llibre Ebrenc de Móra 
d’Ebre és l’única fira professional 
de tota la província de Tarra-
gona! I és la base del que des-
prés ha esdevingut Litterarum, 
ara Premi Nacional de Cultura 
2019. O sigui que estem davant 
d’una gran activitat que gene-
ra un gran moviment cultural al 
voltant del món del llibre a les 
Terres de l’Ebre. Els llibreters i 
L’Institut Ramon Muntaner tre-

ballen molt perquè la gran carpa 
estigui perfectament equipada i 
perquè tothom trobi aquell llibre 
que li agradi i, cada any, acon-
segueixen més vendes. Com a 
fet destacat de la Fira del Llibre 
Ebrenc 2019 hi ha la participació 
d’alumnes estrangers d’univer-
sitats de 9 països europeus, que 
vindran a conèixer de primera 
mà els escriptors ebrencs, a par-
lar amb ells de llibres i literatura, a 
interessar-se per la fira i com di-
namitza el món del llibre en llen-
gua catalana, per aprendre com 
fem les activitats culturals a Móra 
d’Ebre i a la Ribera d’Ebre. Aquest 
2019 serà l’any de la internaci-
onalització del Llibre Ebrenc! 
Una gran fita que cal agrair molt 
a l’Institut Ramon Muntaner i a 
l’Institut Ramon Llull del Depar-
tament de Cultura que ho han fet 
possible. Tenim una llibreria viva 
al nostre abast!
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PERELLÓ, EL 
BORUSSIA EBRENC
Ja tenim un equip més a Se-
gona catalana:  el tot poderós 
Perelló, un equip amb genètica 
lluitadora; com la samarreta 
que porta, amb els mateixos 
colors que l’equip alemany del 
Borussia. Per si no ho saben, 
el Perello és el tercer club de la 
província amb més socis 900 
(amb una població de 2800 
habitants) en ser una societat 
esportiva i lúdica que amb una 
quota paguen balls i futbol. 
Tenen una afició molt apassio-
nada que dóna suport a l’equip. 
Els jugadors que han jugat més 
partits han estat Jusi (porta el 
rècord de 7 ascensos conse-
cutius), Raul Garcia, Ródenas, 
Eric Brull, Joab, Vicent, Dídac, 
Jack Cid (el Messi del Perelló), 
Jordi Gilabert, David Flox i Eric 
Barberà. 6 d’ells de la casa, 
Diumenge es van desplaçar 
180 aficionats del Perelló a 
Batea i com diu Michel aquest 
és un club patriòtic i és que 
alguns habitants d’aquesta po-
blació viuen  el futbol com una 
religió. El Camarles va ascendir 
Camarles fa cinc temporades a 
la segona catalana, Ulldecona 
4, la Sénia, 2, Mora i la Nova i 
Ampolla 1. Cap ha baixat. Es-
pero que la propera campanya 
el Perelló es mantingui. Crec 
que no seguirà Molinos. Sàvia 
decisió, necessita descansar. 
El nou mister ja està escollit. 
Llarga vida al Perelló a 2a 
catalana i esperem trenqui el 
malefici: cada vegada que puja, 
l’aventura només dura un any.

CELMA

LA COMPRA DE LA 
PLAÇA DE L’ASCÓ
Ja fa un parell de mesos, quan 
es va conèixer que l’Ascó 
renunciava a jugar a Tercera 
divisió i a Primera catalana, 
vaig comentar que el tema 
necessitava estudiar-se 
perquè podia comportar mal-
decaps a finals de temporada. 
Ara ens trobem en què l’Ascó 
vol jugar al grup 6 de Segona. 
I els maldecaps han començat. 
Hi ha qui diu que pot fer-ho, 
però n’hi ha que indiquen que 
l’Ascó haurà d’anar a jugar a 
la província que es benificiï de 
la seua renúncia. Un fet que a 
Ascó en cap cas contemplen. 
No sé si es té en compte la 
possibilitat de fer un grup de 
19. Tampoc crec que la dot-
zena plaça pugui ser perillosa 
per compensació. És evident 
que parlem d’un cas atípic. A 
Ascó esperen que s’impose la 
“lògica” i que puguen com-
petir al grup de Tarragona. 
Per aquí van les gestions amb 
un proper tècnic que podria 
ser Peque (Vilaseca). Però, 
de moment, estan sostin-
gudes fins que es resolgui 
el conflicte. El que he pogut 
saber és que l’Ascó va rebre 
una proposta per adquirir la 
seua plaça a Primera catalana. 
I que ara en té una altra, amb 
preu inclòs. L’equip, llavors, 
hauria de desaparèixer o 
hauria de començar a Quarta. 
Això, tot plegat genera altres 
interessos de tercers que no 
sé si tindran a veure amb la 
resolució final. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Dilluns 15.30h (repetició 22 hores). Resums: Tortosa-Valls, Jesús i Ma-

ria-Corbera, Catalònia-Santa Bàrbara, Olimpic-Batea, Remolins Bítem-Flix, 

Roquetenc-Aldeana i Tortosa Ebre-Sitges. Intervindran: Lucero i Ito Galve 

(Jesús i Maria),  Juanjo Agustin (Catalònia), Parra (S Bàrbara), Andreu Cano 

(Olimpic), Bartolo (Aldeana), Narcís (Flix) i Nando (Tortosa Ebre).

MINUT 91, A CANAL 
TERRES DE L’EBRE, 
DILLUNS (15.30 H)
La programació especial de Ca-
nal Terres de l’Ebre, amb motiu 
de les eleccions, comporta que 
el programa Minut 91 no se po-
drà emetre aquest diumenge 
com és habitual. El programa 
s’emetrà DILLUNS a les 15.30 
hores, amb repeticions el ma-
teix dilluns 22h, i dimarts 1.30h  
10h. El programa, en la darrera 
jornada del campionat, es cen-

PROPERA   
JORNADA

TERCERA DIVISIÓ
--------------------------

PRIMERA 
CATALANA
Rapitenca-Almacelles  
 diumenge 12 h

SEGONA  
CATALANA  
DISSABTE

Gandesa-Camarles 
17.30h 
Riudoms-Reddis 18h

DIUMENGE

Torreforta-Amposta 
12h
Tortosa-Valls 12h
Vilaseca-Pastoreta 17h
La Sénia-Ulldecona 17h
Pobla-M Nova 17h
Ampolla-Catllar 17h
Vendrell-Canonja 17h

TERCERA 
CATALANA  
DISSABTE

Ametlla-Rapitenca 17h
Masdenv-la Cava 18h

DIUMENGE (17 HORES)

J i Maria-Corbera
Perelló-Godall
Olímpic-Batea
Alcanar-S Jaume
Roquetenc-Aldeana
Catalònia-S. Bàrbara
R Bítem-Flix

FEMENÍ SEGONA 
DIVISIÓ  
DISSABTE 17 HORES

Tortosa Ebre-Sitges

(el títol estarà              
en joc contra el líder.                            
El Tortosa Ebre                   
no pot pujar per la      
sanció que va tenir)

trarà amb la Tercera catalana 
i amb la resolució de la ter-
cera plaça, que donarà opció 
a jugar la promoció. 6 equips 
tenen opcions. Veurem imat-
ges de l’evolució dels partits, 
amb la cronologia de la jor-
nada.

ASCÓ

L’Ascó va perdre a casa 
en el darrer partit de la 

temporada, el darrer també a 
Tercera divisió.
Va ser contra el Llagostera (0-3), 
equip que ha estat finalment el 
campió. Va ser una jornada de 
comiats. D’entrada, comiat d’  
una etapa brillant, sent capda-
vanter en el futbol català. I tam-
bé comiats de jugadors, com el 
cas de Sergi Masqué, que, al seu 
Facebook, agraïa els anys pas-
sats al club de la Ribera i donava 
per acabada la seua etapa com a 
jugador a l’entitat. No serà l’únic 
que l’acaba. A partir d’aquí, se-
gueixen les incògnites. Aquesta 
setmana, el club ha fet un co-
municat transmetent la decisió 
de jugar l’any vinent a la Sego-

na catalana. El Mundo Deporti-
vo publicava dimarts que l’Ascó 
ocuparà la plaça al grup que se’n 
beneficiï de la seua renúncia (en 
una altra demarcació). L’Ascó 
creu que pot jugar al grup tarra-
goní i no competirà si ho ha de 
fer en un altre. El conflicte per 
aclarir aquesta situació està ser-
vit. Informarem de com es resol. 

Segueix la incertesa 
per al futur de l’Ascó

RAPITENCA

El primer equip rapitenc va 
perdre en el darrer partit de 

la temporada fora de casa, al 
camp del Júpiter.                   
Un partit intrascendent per als 
rapitencs. L’interés estava en la 
tornada de la final de juvenils 
que havia de decidir, diumenge al 
matí, l’ascens a Preferent, a Tor-
tosa. El partit, amb més de 400 
persones al camp, va ser igualat, 
marcat per la seua trascendència 
després de l’1-0, a favor de la Ra-

pitenca, de l’anada. Els rapitencs 
van estar millor, amb els minuts, 
a la primera meitat. Però a la re-
presa, a mesura que avançava, va 
ser el Tortosa qui va fer un pas 
avant, empatant arran d’un penal 
i tenint un parell d’opcions més. 
Es va arribar a la tanda de penals 
i els rapitencs  van estar més en-
certats, pujant a Preferent. La lli-
ga vinent, la Rapitenca tindrà 7 
equips de base a Preferent, dos 
en categoria cadet.  

El juvenil, assoleix 
l’ascens, als penals 

L’Ascó va acabar la lliga diumenge.
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HOMENATGE A 
MARC ROMERA
La junta directiva del C. At Móra 
la Nova va fer dissabte passat, 
abans del partit contra la Sénia, 
un homenatge al que ha estat 
president els darrers dos anys, 
Marc Romera, que va decidir 
deixar el càrrec fa unes setma-
nes. Els companys van llegir 
un comunicat d’agraïment per 
ser el president en l’època més 
daurada del club. Romera va 
rebre una samarreta emmarca-
da i una placa commemorativa. 
L’expresident, emocionat, també 
va fer unes paraules. El nou 
president és David Llauradó. 
D’altra banda, el prebenjamí 
del Móra la Nova va rebre el 
passadís de campió.

EMOTIU COMIAT A 
SERGI GRAU
El CD la Cava va disputar 
diumenge passat el darrer partit 
a casa, contra el R Bítem (2-0). 
Dos equips importants a la 
categoria que, tot i ser un any 
amb opcions fins el final per a 
fins a sis clubs, cap dels dos ha 
pogut arribar a tenir-ne. Una 
temporada que no ha anat com 
s’esperava. Per al CD la Cava va 
ser una tarde de comiats. Es el fi-
nal d’una etapa, a nivell directiu i 
esportiu. Per això va haver-hi un 
homenatge emotiu a Sergi Grau, 
pels anys que ha estat al club. 

LESIÓ DE MARC 
GARCIA
Marc Garcia, jugador del Torto-
sa, serà operat dels creuats el 
proper dia 17 de juny.

SEGONA CATALANA
El Catllar no va fallar i 
jugarà la promoció
El miracle no es va produir 

i el Catllar, a casa contra 
el Gandesa, va assegurar la 
segona plaça (1-0) i, per tant, 
jugarà  la promoció d’ascens.   
D’aquesta manera, el partit del 
Tortosa a Camarles, de diumen-
ge a la tarde, ja no tenia incidèn-
cia classificatòria, excepte la lluita 
dels locals per acabar cinquens. 
El resultat va ser 1-1 amb una 
primera meitat més del Tortosa i 
una represa amb reacció del Ca-
marles, que va fallar un penal que 
va aturar-li Selu, amb una excel.
lent intervenció, a Teixidó. 
El camarlencs són sisens, a dos 
punts del cinquè l’Ampolla, que 
va caure a la Canonja per 5-2. 

El Tortosa tancarà la tempora-
da diumenge, a casa, contra el 
campió, el Valls. L’equip tanca la 
lliga en el tercer lloc. Tot i la bona 
resposta del darrer terç del cam-
pionat, no ha pogut accedir a la 
promoció que era l’objectiu. Cal 
dir que en el partit més exigent, a 
Gandesa, no es va poder puntuar 
i també que el Catllar, en el dar-
rer tram de la competició, no ha 
fallat en partits claus en els que 
podia fer-ho, com a Amposta o 
la Sénia. El Tortosa ja treballa per 
la temporada vinent. En aquest 
sentit, informar també que ha 
tornat a plantejar una fusió amb 
el R-Bítem. Les converses han 
existit i s’estan estudiant. 

BREUS

No hi haurà cap descens 
ebrenc de Segona
La penúltima jornada a la 

Segona catalana va aclarir 
qualsevol dubte.
L’afer de l’Ascó, i com se li faria 
cabuda al grup 6 de la Segona 
catalana si es pugués decidir que 
ha de competir en aquest, obria 
encara incertesa per si la dotzena 
plaça pot acabar sent una com-
pensació més. Ningú ho con-
templa ni es creu que pugui ser 
així, però tampoc s’ha aclarit res 
al respecte. Per aquest motiu, els 
equips ebrencs van sortir en la 
penúltima jornada a intentar evi-
tar fins i tot aquesta dotzena pla-
ça, pel que pugui passar. El Móra 
la Nova, molt més posat que la 
Sénia, va guanyar-li 2-0 i senten-

ciava la seua permanència, fent 
història perquè mai ha competit 
dos anys seguits a la categoria. 
L’Ulldecona, per la seua part, va 
golejar el Riudoms en el partit 
clau per a tots (3-0). Els falduts 
també s’allunyen de la dotze-
na plaça. Així mateix, l’Amposta, 
empatant amb el Vendrell, s’ha 
distanciat de la 12ena plaça. I la 
Sénia, tot i perdre, per l’empat de 
la Pobla i la derrota del Vendrell, 
també queda fora de poder que-
dar dotzè. Per tant, passi el que 
passi, ara sí que es pot assegurar 
que cap equip ebrenc pot veure’s 
implicat en una compensació. 
Amb això, l’Amposta B confirma 
ja l’ascens a Tercera. 

TERCERA CATALANA
El Perelló celebra l’ascens a Segona catalana, 
després d’empatar al camp del Batea (1-1)

El Perelló necessitava un 
punt per confirmar l’ascens, 

i el va aconseguir, amb gol 
d’Iker Cid, a la segona meitat, 
al camp del Batea (1-1).         
D’aquesta forma, com que el J. i 
Maria, actual líder, no pot pujar, 
els perellonencs s’asseguren la 
segona plaça i, de retruc, tenen 
segur també que virtualment 
ocuparien també la primera. 
El Batea es queda amb opcions, 
però ja carambòliques per la dar-
rera jornada de diumenge vinent.
Del partit dir que va ser igua-
lat, amb més domini del Perelló, 
però sense crear oportunitats a la 
primera meitat. El Batea, al primer 
acte, va pressionar molt a la zona 

ampla i, tot i que Vilanova, Paul i 
Edgar no van poder associar-se 
amb excés, quan van fer-ho van 
crear perill. Així va ser arran d’un 
córner que va evitar Ródenas i 
amb un tret posterior d’Edgar. 
I amb una jugada del propi Ed-
gar per la dreta, Lucas va marcar 
L’1-0. A la represa, amb l’1-0, el 
Perelló va assumir més riscos i va 
fer un pas avant, mentre que el 
Batea va baixar intensitat. Un pe-
nal clar a Joab fou fallat per Yusi. 
Malgrat això, la insistència pere-
llonenca va generar l’empat amb 
una bona centrada de Didac que 
va rematar amb qualitat Iker Cid. 
Era el gol de l’ascens. Amb l’1-1, 
el partit va trencar-se. El Perelló 

1. Valls
2. Catllar
3. Tortosa
4. Gandesa
5. Ampolla
6. Camarles
7. Ulldecona
8. M Nova
9. Amposta
10. La Sénia
11. Pobla 
12. Riudoms
13. Canonja
14. Vendrell
15. Vilaseca
16. Torreforta
17. Reddis
18. Pastoreta

86
76
71
54
64
65
61
55
58
52
46
44
54
48
42
30
31
29

23
40
34
28
68
56
55
53
50
53
46
52
55
62
55
66
70

100

84
74
67
60
53
51
50
48
47
47
43
43
40
35
30
27
24
12

equip                    GF       GC     PNTS

va intentar-ho però no va poder 
crear ocasions clares i el Batea, al 
final, a la contra, va fer sensació 
de perill en un parell de jugades. 
Al final, 1-1 i celebració de l’as-
cens a peu de camp, amb la 
nombrosa afició perellonenca 
present al partit. L’autocar pere-
llonenc, en arribar al municipi, 
va ser rebut de forma massiva i 
d’aquesta manera es va celebrar 
l’ascens. 
El Perelló ja és de Segona catala-
na. Ha tingut un equip amb quali-
tat i ofici per assolir l’ascens. I, tot 
i que patint (la categoria ha estat 
més competida que mai), torna a 
l’elit del futbol del nostre territori. 
Molinos, el tècnic, va explicar a 

Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre, 
que l’objectiu no era l’ascens 
però que a còpia de treball i d’in-
sistir, s’havia pogut aconseguir.
El tècnic, al programa, va estar 
amb Ròdenas i amb el killer Jack 
Cid, vivint-se moments de molta 
emoció. Del futur, va manifestar 
que encara no sap si continua-
rà perquè ha arribat al final molt 
desgastat. Aquesta setmana s’ha-
via de parlar amb la directiva. Res 
està concretat i, per aquest mo-
tiu, també s’ha obert la rumo-
rolgia de possibilitats que poden 
existir a la banqueta perellonen-
ca si Molinos acaba no seguint a 
l’equip al que, per segon cop, ha 
pujat a la Segona catalana. 
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LA TERCERA 
PLAÇA DONARÀ 
OPCIÓ A PUJAR
El Jesús i Maria, actual líder, per 
la sanció de l’any passat, no pot 
pujar. Per tant, el Perelló ja va 
celebrar l’ascens perquè sempre 
ocuparia la primera plaça i ara 
la tercera és la que dóna opció 
a jugar la promoció d’ascens. 6 
equips (4 enfrontant-se entre 
ells) es disputaran diumenge, 
en la darrera jornada, l’opció 
d’acabar tercers i jugar la 
promoció. Cap depèn d’ell. Per 
tant, màxima emoció. 

LLUITA DE 
6 EQUIPS 

DARRERA JORNADA D’INFART A TERCERA CATALANA
OPCIONS CATALÒNIA
*Si guanya i també gua-
nyen Olimpic i Flix
*Si guanya, empata Olim-
pic i no guanya Flix
*Si empata, si empaten 
Olimpic i Flix i no guanya 
Aldeana
*Si empata, si empata 
Olimpic, perd Flix i no gua-
nya Aldeana

OPCIONS OLIMPIC
*Si guanya, empata Ca-
talònia i guanya Flix.                                                     
*Si guanya i empata Cata-
lònia. 

OPCIONS FLIX
*Si guanya, empata Catalò-
nia i Olimpic també empata
 *Si guanya, empata Olim-
pic i guanya Catalònia

OPCIONS S BÀRBARA
*Si guanya, i no guanyen 
Olimpic i Flix

OPCIONS ALDEANA
*Si guanya, empaten 
Olímpic, Catalònia i Flix

*Si guanya, perd Olimpic, 
empaten Catalònia i Flix.

OPCIONS BATEA
*Si guanya, empaten Cata-
lònia, Flix i Aldeana
*Si guanya, empaten Cata-
lònia i Aldeana i perd Flix
*Si guanya, empata Catalò-
nia, perden Aldeana i Flix.

PARTITS
DARRERA JORNADA

(diumenge a les 17 hores)

Roquetenc-Aldeana 

Catalònia-S Bàrbara

Olímpic-Batea

R Bítem-Flix

1. J i Maria

2. Perelló

3. Catalònia

4. Olimpic

5. Flix

6. S Bàrbara

7. Aldeana

8. Batea

9. Rapitenca

10. La Cava

11. Corbera

12. R Bítem

13. Roquetenc

14. Ametlla

15. Godall

16. S Jaume

17. Masdenve.

18. Alcanar

78

86

55

73

71

55

64

74

84

65

76

72

44

49

52

41

47

18

43

49

39

46

44

43

36

51

57

53

57

52

49

51

78

67

86

203

62

61

57

57

57

56

56

56

53

48

47

47

44

42

35

27

24

0

equip                    GF       GC     PNTS

CATALÒNIA OLIMPIC FLIX S.BÀRBARA BATEA
“UNA JORNADA 
COMPLICADA PER 
A TOTS”

“INTENTAREM QUE 
ELS JUGADORS 
ESTIGUIN AÏLLATS” 

“NO ESPERÀVEM 
TROBAR-NOS EN 
AQUESTA SITUACIÓ”

“ÉS MOLT BONIC 
ARRIBAR AL FINAL 
AMB OPCIONS”

“TARDA DE 
TRANSISTORS I DE 
MÒBILS”

Juanjo Agustin, tècnic del Cata-
lònia, de la darrera jornada, indi-
cava que “serà molt complicada. 
Cada minut pot haver-hi una 
novetat amb un equip diferent 
ocupant la tercera plaça. Per la 
nostra part, estem molt satisfets 
de la segona volta i d’arribar amb 
opcions quan fa unes setmanes, 
amb dues derrotes seguides, 
semblava que ja estàvem des-
cartats. Però la victòria contra el 
Flix i la de dissabte a la Ràpita, ens 
han permès tenir possibilitats. Es-
tem empatats a punts 3 equips. 
Aquest triple empat ens afavoreix 
si es manté en la darrera jornada. 
Però si l’empat a punts és amb 
el Flix, llavors serien ells els qui 
promocionarien. Per tant, es pre-
senta una tarda emocionant en la 
que hem de guanyar, contra un 
equip que també té opcions, i, a 
més, haurem d’esperar que passa 
en altres camps”. 

Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, 
deia que “és una situació inèdita 
i, a la vegada, apassionant. Hem 
de guanyar i esperar que no ho 
faci el Catalònia. I ens enfron-
tem a un Batea que també té 
les seues possibilitats, depenent 
de combinacions que es puguin 
produir. El més important és 
que gairebé tots els equips ens 
ho juguem tot i això fa més in-
teressant el desenllaç. Serà una 
tarde de mòbils i de missatges i 
que pot tenir canvis, segons les 
novetats que es vagin produint. 
Per la nostra part, intentarem 
que els jugadors estiguin aillats 
de l’exterior i que pensin només 
en el partit, en poder-lo guanyar, 
la qual cosa no serà gens fàcil. 
Tal com ha anat el campionat, 
era imaginable que es podria ar-
ribar a un final ajustat, però no 
sé si podíem pensar que ho fora 
d’aquesta manera”.

Narcís Labòria, tècnic del Flix: 
“en principi, no havíem pensat 
de trobar-nos en aquesta situ-
ació, amb opcions en una dar-
rera jornada que, com aquesta, 
no recordo haver-ne vist cap. Ja 
que hi estem, lluitarem al mà-
xim per guanyar el nostre partit 
a Bítem i esperar que l’Olímpic 
no guanye. Amb això jugariem 
la promoció. El club no té plan-
tejat pujar però una promoció 
és un premi i per la nostra part 
no quedarà en esforçar-nos 
per aconseguir-la”. Narcís no 
segueix: “ja vaig quedar amb 
la junta que l’etapa era per dos 
anys. Però això no vol dir que 
no estigui il.lusionat en guanyar 
diumenge i jugar la promoció. 
Al contrari, l’equip també en té 
ganes i lluitarem, sent consci-
ents que la nostra temporada, 
passe el que passe, ha estat 
molt bona”.  

Parra, tècnic del Santa Bàrba-
ra: “amb el permís del J i Maria i 
del Perelló, des del Santa Bàrba-
ra afrontem l’última jornada amb 
esperança, tot i que no depenem 
de nosaltres. Anem a Jesús amb 
la humilitat en què hem competit 
tota la temporada. Malgrat ser un 
equip que ningú apostava per no-
saltres, estem allí en la darrera jor-
nada i això és molt bonic. Penso 
que Catalònia, Olímpic i Flix són 
els favorits per aquesta tercera 
plaça, per jugar la promoció, en 
una lliga molt competitiva. Però 
s’ha de jugar i a veure que passa”.

Chema, tècnic del Batea, comen-
tava que “com es deia antigament, 
serà una tarde de transistors. De 
móvils, amb missatges a cada mi-
nut....una darrera jornada que jo 
mai havia vist, amb tants equips 
implicats. Tots hem de guanyar i els 
dos equips que no s’hi juguen res, 
R Bítem i Roquetenc, estic segur 
que seran competitius i complicats 
de superar la qual cosa represen-
ta molta emoció. Nosaltressabem 
que ho tenim complicat perquè 
dependem d’una carambola, a més 
de guanyar el partit. Però és evident 
que lluitarem per poder fer-ho. I 
llavors a esperar”. 

ALDEANA

Bartolo Meca, tècnic de l’Al-
deana: “és molt il.lusionant per 
nosaltres arribar al darrer par-
tit amb possibilitats de fer una 

promoció; és un premi. Sabem 
de les dificultats que tenim per-
què primer hauriem de guanyar 
a Roquetes, que no serà gens 
fàcil perquè és un equip molt 
ben treballat per la feina del seu 
entrenador, i després hem d’es-
perar combinacions. Però poder 
estar en la lluita ens il.lusiona i 
significa un gran final de tempo-
rada”. 

“UNA DARRERA 
JORNADA 
IL.LUSIONANT”



20 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres, 24 de maig / 2019

EL BENISSANET 
CAU CONTRA EL 
VILANOVA AT
El Benissanet, com a campió 
de la primera fase de la Quarta 
catalana, va ser el representant 
ebrenc de la categoria en la 
Copa Catalana. Diumenge va 
jugar la primera eliminatòria, 
contra el Vilanova At, equip 
que va imposar-se amb l’1-5. 
Segons Xavi Pérez, “ha estat un 
premi per nosaltres poder jugar 
aquesta competició. Un premi 
a tota la feina que s’està fent 
al club i que enguany ha donat 
bons resultats. Del partit de 
Copa, contra el Vilanova At, dir 
que vam començar amb molta 
intensitat i amb una pressió 
molt alta. Ens vam avançar 
amb un gran gol de falta de 
David i l’equip va pressionar 
molt bé la creació de joc del 
rival. Malgrat això, amb pilotes 
a l’esquena de la nostra defensa 
ens van crear ocasions i ens van 
empatar. Amb l’1-1, l’equip va 
acusar el desgast de la pressió 
dels primers minuts i va perdre 
intensitat i arran de l’1-2 ja va 
baixar els braços i el rival va 
imposar-se ampliant l’avantat-
ge a la represa amb dos gols 
més, fins l’1-5”. Si puja l’equip 
ebrenc que juga l’eliminatòria 
d’ascens de Tercera a Segona, 
el Benissanet també pujarà, en 
aquest cas a Tercera. 

TERCERA CATALANA
El Jesús i Maria serà 
campió si guanya
El J i Maria va guanyar al 

Godall (2-5) i amb l’empat 
del Perelló a Batea, s’ha situat 
líder a manca d’una jornada. 
Diumenge, si guanya el 
Corbera, serà campió. Una fita 
històrica, més sense poder 
pujar.  
Segons Robert Avinyó, tècnic del 
Godall, “la primera meitat va estar 
més igualada, amb més opcions 
nostres amb dos penals no xiu-
lats. Es va arribar al descans 2-2. 
A la represa, nosaltres vam baixar 
i el Jesús i Maria va anar més a pel 
partit i va ser el just guanyador, 
amb més actitud i intensitat. Fe-
licitar-lo per la victòria. Nosaltres 
vam acusar el desgast de les dar-

reres setmanes i el fet també que 
ja estem salvats. Dir que vam aca-
bar amb nou per les expulsions de 
Rogerio i de Guillem. La de Roge-
rio molt rigorosa”. Des de Jesús i 
Maria, el tècnic Cristian valorava la 
victòria: “a la primera meitat, tot i 
posar-nos per davant, ens va cos-
tar. Però a la represa, amb els mi-
nuts, l’equip va estar ben posat i va 
ser efectiu“. El Jesús i Maria, amb 
juvenils cada jornada, serà cam-
pió si guanya diumenge el Cor-
bera: “la veritat és que la situació 
il.lusiona. Estem molt satisfets del 
treball i de l’actitud d’uns jugadors 
que ho han donat tot al camp, 
cada partit. Intentarem assolir la 
victòria i poder ser campions”. 

COPA 
CATALANAMasdenverge i Alcanar 

baixen de categoria
El Madenverge és qui 

acompanya a l’Alcanar en el 
descens.   
Els de Capera van perdre contra 
el Corbera, en partit disputat a 
Gandesa (2-1). Estan a 3 punts del 
Sant Jaume, amb el golaverage 
desfavorable. Gerard Capera, del 
Masdenverge: “s’ha consumat el 
descens i la veritat és que estem 
tristos perquè havíem treballat 
per poder salvar-nos. Demanar 
disculpes a l’afició i valorar, mal-
grat tot, l’esforç que s’ha fet. Del 
partit a Corbera, dir que ells van 
ser efectius amb un Oriol que 
va fer dos gols. Vam reaccionar i 
vam fer el 2-1 i, tot i que vam tenir 
ocasions, ells també van crear-ne 

per a sentenciar. Un empat ens 
hagués donat esperances fins la 
darrera jornada però no va poder 
ser”. El Corbera suma 47 punts. 
Jorge, el seu tècnic, deia que “va 
ser un partit en què vam tenir el 
control i també més opcions, da-
vant d’un rival que va lluitar fins el 
final. Per la nostra banda, la victò-
ria va ser important per acabar el 
millor possible la temporada i tal 
com vaig dir, estem satisfets per 
haver assolit amb escreix l’ob-
jectiu. El Corbera ha creat unes 
bases de futur per intentar seguir 
creixent com a equip. Diumenge 
anem al camp del líder amb la 
il.lusió d’estar a l’altura del partit 
competint fins el final”. 

COPA TERRES DE L’EBRE
El Ginestar, campió, 
en vèncer el Xerta
El Ginestar, campió de la 

Copa Terres de l’Ebre.
Va guanyar a la final, disputada a 
Sant Jaume, contra el Xerta (1-
0). Un partit igualat, amb més 
domini del Ginestar que a la re-
presa va incrementar-lo tenint 
un parell d’opcions i reclamant 
“dos penals que van ser clars, i 
un gol anul.lat”. Rafel, porter del 
Ginestar, fou expulsat i un juga-
dor de camp es va posar sota els 
pals. En un córner, l’àrbitre va 
anul.lar un gol al Xerta, per una 
falta “rigorosa”. Alli van comen-
çar les protestes xertolines. L’àr-
bitre ja havia desautoritzat a un 
dels seus assistents en una oca-

sió. En afegit, una falta a la fron-
tal de l’àrea del Xerta va suposar 
un rebuig. L’assistent va aixecar 
la bandera. Jimi va marcar. L’àr-
bitra va donar el gol davant del 
malestar de la nombrosa afició 
de Xerta. Fou l’1-0 definitiu. 
Poley, tècnic del Ginestar, va 
anunciar que no seguirà una 
vegada ha considerat que ja ha 
acabat la seua etapa al club.

L’Amposta B ja és equip de 
Tercera catalana. 

L’ascens estava contemplat 
perquè, en principi, cap equip 
ebrenc de Segona havia de bai-
xar. Però amb la incertesa pel 
tema Ascó, calia considerar que 
la setena plaça per la cua de 
Segona pugués acabar sent de 
compensació i això comportava 
que equips ebrencs encara ha-
vien d’estar alerta. Després de 
la jornada del cap de setmana 
passat, amb els resultats que es 
van produir, cal dir que tots els 
equips ebrencs de Segona estan 
salvats, passi el que passi amb la 
possibilitat que l’Ascó jugui a la 

categoria i de com es pugui ha-
bilitar la seua participació, un fet 
que encara no està aclarit. Una 
vegada ja s’ha confirmat que cap 
ebrenc pot baixar de Segona a 
Tercera, això genera que no hi 
ha compensació i el tercer per 
la cua de Tercera, el Sant Jaume, 
també està fora de qualsevol pe-
rill. I d’aquesta manera, de retruc, 
el filial de l’Amposta, tercer en el 
play-Off d’ascens, puja de cate-
goria. Un ascens que s’ha resis-
tit els dos darrers anys i que s’ha 
consumat ara. Si el tercer clas-
sificat de Tercera, que jugarà la 
promoció, puja a Segona, també 
ho faria el Benissanet a Tercera.  

ACTE DEL 
CENTENARI DEL 
SANTA
El CF Santa Bàrbara va celebrar, 
dissabte, un altre acte del cen-
tenari. Va ser l’homenatge a la 
plantilla de la temporada 95/96 
que va queda campiona de la 
Segona regional i va assolir l’as-
cens a Primera. Carlos Bernardo 

fou jugador-entrenador i el presi-
dent era Silverio Marco. Tots dos 
van protagonitzar els parlaments. 
Va ser la primera lliga de 3 punts, i 
el Santa, amb només 3 derrotes en 
tot el campionat, va sumar-ne 83. 
Un gran equip i una gran davante-
ra amb jugadors com Ernesto Pla, 
Mingo Vizcarro, Carlos Rodriguez o 
el galerenc Juan Carlos. La propera 
cita del centenari ja serà amb la tro-
bada multitudinària del 14 de juliol.   

DAVID GARCIA NO 
SEGUEIX
David Garcia, tècnic del 
R-Bítem, no continuarà la 
temporada vinent. Així s’ha 
acordat i la directiva del  club de 
Bítem ja iniciat les gestions per 
a poder fitxar un nou entre-
nador. En aquesta línia, hi ha 
rumors diversos però una de les 
possibilitats que existeix és la 
de Jordi Vallés, entrenador del 
juvenil del Tortosa que diumen-
ge va disputar la tornada de la 
final de juvenils per ascendir a 
Preferent.  Jordi Vallés va ser 
jugador del club de Bítem en la 
seua època en actiu. Podria ser 
una opció com a mister que es 
podria confirmar en els propers 
dies. 

UE R-BÍTEM

L’Amposta B puja a 
Tercera catalana

Imatge de l’acte de dissabte.
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CLUB NATACIÓ 
AMPOSTA
A Tortosa es va celebrar la 
Final Territorial dels jocs 
escolars, concentrant els clubs 
de la Comarca del Montsià i del 
Baix Ebre. L’equip ampostí va 
protagonitzar molt bon paper 
aconseguint 23 medalles entre 
totes les categories.

CLUB VOLEI 
ROQUETES 
Els sèniors disputaven dos 
partits seguits per tancar la 
temporada. En primer lloc 
rebien al Montserrat, que tenia 
nombroses baixes, fet que va 
propiciar que els roquetencs 
guanyessin per 3-0 amb certa 
facilitat. En canvi, a l’altre 
partit rebien al potent INEF 
Lleida. El partit es va decidir 
al tiebreak, després d’arribar 
al 2-2 al Marcador. Els joves 
roquetencs van encadenar un 
seguit d’errors al final de set 
que foren decisius perquè els 
lleidatans guanyessin per un 
2-3. El juvenil masculí també 
tenia doble compromís, però 
en aquest cas a domicili. El 
partit contra el Vòlei Monjos 
s’acabava amb una derrota per 
3-2, mentre que el de
Sant Adrià va finalitzar amb 
una victòria per 1-3. Dura 
derrota del juvenil femení 
contra CV La Palma per 0-3 en 
l’últim partit a casa de les de 
Roquetes. Per al cadet femení 
també va ser l’últim partit a 
casa, contra el CV Palma, amb 
derrota per 0-3.
L’equip infantil femení no ha 
jugat cap partit, ja que ha 
finalitzat la lliga, en primera 
posició del grup bronze de la 
segona divisió catalana.
D’aquesta manera es dóna per 
acabada una temporada, amb 
un balanç ‘força positiu’.

NOTICIES 
BREUS Invasió motociclista 

amb la Rider 1000
Robert Karas, campió 

mundial de Triatló Triple 
Ironman es va imposar a la 
quinzena edició de l’Ironcat 
de l’Ampolla. 
Ho va fer a més establint el rè-
cord de la prova, establert per 
ell mateix el 2017. Enguany va 
creuar la meta amb vuit hores, 
vint-i-dos minuts i 36 segons, 
16 minuts menys. El van acom-
panyar al podi Albert Jiménez 
i Enrique Barajas. En dones va 
guanyar Montserrat Vela amb 
onze hores i dos minuts i qua-
tre segons, mentre que Carmen 
Maria Pérez va ser segona i Ana 
Maria Carreres tercera. En la 
classificació per clubs mascu-
lins, la primera posició va estar 

ocupada pel CN Mataró, que 
va sumar un temps total de 
26:34:07; seguit pel T3
TEAM, amb un temps de 
28:10:50; i en tercera posició va 
quedar OPTIMUS CLUB TRIAT-
LÓ, que va sumar un temps total 
de 29:47:48.

Karas guanya amb un 
nou rècord a l’Ironcat

La Rider 1000 és un 
esdeveniment motociclista 

no competitiu de 1.000 km per 
carreteres obertes al trànsit.     
Cada participant pot escollir 
la carretera que consideri més 
apropiada a les seves caracterís-
tiques de conducció. Els partici-
pants en la Rider1000 disposaran 
d’un temps màxim de 22 hores. 
No és una cursa, de manera que 

no hi haurà ni classificacions, ni 
premis de cap tipus. El desple-
gament suposa un impacte pels 
indrets per on circula. La sortida 
serà des de Manresa i per les Ter-
res de l’Ebre, segons itinerari, ha 
d’arribar a Flix, passant per Horta 
i Tortosa seguint fins a Cinctor-
res i la Vall d’Alba (Castelló) per 
tornar a passar per Tortosa, ja de 
retorn cap a Manresa.

POLIESPORTIU

Ali Fathi i Vidiella 
s’imposen al Perelló 

Diumenge dia 19 de maig de 
2019, el Perelló va acollir 

la 7a edició dels 10.000 i 4a 
dels 5.000 del Perelló, amb un 
total de 150 participants que 
passaren per la línia d’arribada. 
Els més ràpids en cobrir els 10 
kilòmetres van ser Ali Fathi amb 
un crono de 32 minuts i 34 se-
gons i Sandra Vidiella amb un re-
gistre de 41:06. Destacar l’incre-
ment de participants de la cursa 
dels 5.000 (entenent que és un 
recorregut més assequible) i on 

van quedar primers classificats 
en travessar la línia d’arribada 
van ser Adam Maijó amb una 
marca de 15 minuts i 48 segons 
mentre en noies dominava la 
cursa la corredora local Gina 
Brull amb un registre de 21 mi-
nuts i 27 segons.
La col·laboració d’empreses lo-
cals que han participat amb la 
bossa del corredor ha estat in-
dispensable, així com tot l’equip 
de voluntaris locals que es van 
sumar per fer possible la cursa.

Triomf del sènior 
femení del CE Tortosa

El sènior masculí del 
Centre d’Esports Tortosa 

es va imposar al Bordils 
en l’eliminatòria per poder 
assolir la permanència a 
segona catalana d’handbol. 
Amb tot encara depenen 
dels resultats a nacional per 
assegurar-ho. Un pavelló ple 
va donar suport als tortosins 
en un partit que van guanyar 
per 27 a 22. 

De la resta d’equips, l’infantil 
femení va perdre amb el Ter-
rassa per 17 a 19. 
El masculí va imposar-se a 
Sant Cugat (20-35).  “Queda el 
darrer partit de la segona vol-
ta. Queda feina per fer i tot és 
possible”. 
Per la seua part, el cadet mas-
culí va perdre a la pista del 
SAFA Horta per 29-28, en un 
partit molt igualat.  
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TOP SECRET

· Vaig dir que el Perelló puja-
ria. Ara queda la promoció a la 
que opten 6 equips amb 4 par-
tits de màxima emoció. El meu 
pronòstic és que d’aquests 4 
partits, dos seran empats. Par-
teixen amb avantatge Catalò-
nia, Olímpic i Flix. No crec que 
fallin tots tres.
· El J i Maria no pot ascendir 
però si podrà jugar la Copa 
Catalunya si és campió. Diu-
menge ho serà, per mèrits 
propis, per tenir un gran mis-
ter, Cristian, i un gran director 
esportiu, Ito. I un equip molt 
jove, el diumenge van jugar 5 
jugadors entre 15 i 18 anys.
· El míster de l’Aldeana, Bar-
tolo, va felicitar als jugadors 
de l’Alcanar “pel comporta-

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

CE EL PERELLÓ

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

· Al juliol vaig publicar  els meus 
pronòstics. Encert del 80 %. 
Vaig dir que cap equip ebrenc 
baixaria i així ha estat. Encert 
amb els descensos i amb el 
campió. Solament fallo  amb 
els llocs de l’Amposta i Ullde-
cona. Aquesta és la llista publi-
cada a la pretemporada: CAN-
DIDAT NÚMERO 1 A L’ASCENS: 
VALLS. ELS MILLORS EBRENCS 
PODEN SER: ULLDECONA 
I AMPOSTA. D’AQUESTS 4 
EQUIPS, DOS PODRAN SER 
LA REVELACIÓ: MÓRA LA N, 
RIUDOMS, CATLLAR I L’AMPO-
LLA. INCÒGNITES: TORTOSA, 
CAMARLES, GANDESA, CA-
NONJA, VENDRELL I LA SÉNIA. 
UN DELS 3 POT DESCENDIR: 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Un equip que està immers en 
la llluita per fer la promoció. Hi 
ha jugadors que no volen pujar, 
perquè a la Tercera catalana es 
gaudeix. A la segona es pateix
· Gran futur té Pol Prats, juga-
dor de Paüls que va debutar 
amb el Nàstic, amb un gol i una 
assistència.
· Toni Sánchez no seguirà a 
Amposta com a segon míster.
· L’àrbitre d’Alcanar Josep 
Subirats, de la Segona B, 
aquesta setmana va estar de 
quart a partit Cádiz-Osasuna. 
Quan arbitren a les 18 hores no 
dinen, només fan un esmorzar 
fort a les 11. Fa unes jornades 
va estar de quart amb Undia-
no: “Molt bona persona, humil 
i correcte“, em diu Josep. Arbi-
trarà el partit del centenari de 
l’Alcanar el dia 22 de juny.

· Peque, del Vilaseca, serà el 
nou entrenador de l’’Ascó. Ha 
fet una gran tasca amb gent  
molt jove fent tàndem amb 
Lucha. Anteriorment va estar 
en futbol base Santes Creus i 
Reus.
· Després d’una temporada per 
a oblidar, mereixia una alegria 
la Rapitenca, amb l’ascens del 
juvenil a la Preferent (Ferran 
Simó ha renovat). També ha 
estat campió el cadet i en tin-
dran dos a la Preferent. La Ra-
pitenca segueix dominant el 
futbol base ebrenc.
· L’entrenador de porters Mar-
cos, ara serà segon entrenador 
del Catalònia.
· A la Cava són capaços de no 
renovar a Ferran Roig que els 
ha salvat gairebé del descens. 
Ferran té una proposta d’un al-

tre club.
· Un jugador de gran qualitat 
i sempre titular. L’entrena-
dor porta tota la temporada 
aguantant-lo pel seu caràcter 
i fa unes jornades es va borrar 
del partit en els últims minuts. 
Aquesta setmana ha estat a la 
banqueta.
· A Cambrils no seguirà a mis-
ter actual. Un dels candidats 
és Alberto López del Gandesa. 
Es va contactar amb Amores 
però no va acceptar l’oferta.
· Si desapareix el Reus B, amb 
l’Ascó que ha decidit jugar a 
segona catalana, el Catllar és 
gairebé equip de 1a. Ara hi ha 
el rumor que potser l’Alma-
celles renunciï de 1 catalana.
· Diversos jugadors del Cam-
brils Unió poden anar a Valls i 
Amposta.

TORREFORTA, REDDIS I PO-
BLA. CANDIDATS AL DESCENS: 
PASTORETA I VILASECA. 
· Aquests podrien ser els equips 
de la 2a catalana: Rapitenca, 
Cambrils U, Ascó, Gandesa, 
Tortosa, Ampolla, Amposta, 
Camarles, Ulldecona, La Sé-
nia, Móra Nova, Riudoms, Po-
bla B, Roda de Bara, Borges, 
Bonavista, Borges, Perelló  i el 
guanyador de la promoció de 
3a. catalana. Crec que el Cat-
llar pujarà encara que pergui la 
promoció.
· Els primers fitxatges de la 
Rapitenca són els jugadors de 
La Sénia  Andy i Eric. Primers 
renovats: Forés, Brayan, Mata 
Peque. 

ment exemplar i la seva acti-
tud esportiva”. S’ha d’aprendre 
d’aquest equip.
· Molts entrenadors de 3a ca-
talana estan renovats: Parra, 
Bartolo, Juanjo Agustin i Jordi 
Roca. Dels nous, que pugen 
de 4a catalana, a l’Arnes, Ro-
ger volia descansar després 
de 4 campanyes però si ho 
deixava diversos jugadors no 
renovaven, amb la qual cosa 
es queda. I a l’Ebre Escola se-
gueix Xavi Subirats. De mo-
ment, hi ha 5 entrenadors de 
3a catalana que no seguiran. 
El primer ja confirmat és David 
Garcia, del Remolins-Bítem, 
que seguirà com a coordina-
dor del futbol base del club 
blanciblau.

EQUIP DE LA JORNADA

El juvenil de la Rapitenca, als penals, va assolir l’ascens a Preferent, diumenge contra el Tortosa. 

  JOSEPH
 (Tortosa)

LLUÍS ESPINACH
(Catalònia)

MOHA
(Ulldecona) ROGER

(Móra Nova)

  VÍCTOR PUJOL
 (Camarles)SALVA

(J. I Maria)

FÈLIX
(Olimpic)

LUIS GARCIA
(Flix)

FERRAN
 (la Cava)

ALEIX VIZCARR0
 (Aldeana)

XAVI PASTOR
(S Bàrbara)

VICENT BRULL
(Perelló)

 MARC LOPEZ
 (Amposta)
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SOLAR  EN  
VENTA 

CON PROYECTO
POSIBILIDAD 
DE  PERMUTA

C/ ST. MADRONA , 
7 (RIBARROJA)

PARA CONSTRUIR

7 VIVIENDAS, 
10 PARKINGS,

1 LOCAL COMERCIAL 
DE 123 m2 

TEL. 
607.20.80.20
fgh@latecla.net

OFERTA 
3 MASAJES 
COMPLETOS
 EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

AGENCIA 
MATRIMONIAL

 
Encuentra tu 
pareja IDEAL

Mediante 
presentaciones  
personalizadas

Seriedad y 
Privacidad

Si eres chica de 
25/45 años la 

inscripción es 
GRATUITA ( resultado 

garantizado)

695 410 052

OFICINA: 
TORTOSA ·

TARRAGONA · REUS 
VILAFRANCA 

WWW.YOTOO.ES

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

ES LLOGA 

PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Segueix l’etapa 
d’espera i reflexió. 
Mart entra a la 
Casa VII i propicia 
que els assumptes 
de parella s’activin. 
Si no tens parella, 
ara pot sorgir algú 
interessat.

aquari
21/01 al 19/02

Venus, al costat 
d’Urà, propicia 
millores i confort 
personal. Si surts 
d’una etapa difícil, es 
pot suavitzar la situa-
ció. Recerca de certa 
estabilitat, bellesa i 
harmonia.

sagitari
23/11 al 21/12

Mart transitant per 
la Casa VIII, reforça 
el vincle amb la 
parella. S’activen 
qüestions mate-
rials, subvencions o 
herències. Júpiter 
retrògrad inclina a 
recuperar la fe.

escorpí
24/10 al 22/11

La visió dels altres, 
i de la parella en 
particular, pot 
diferir de la teva. 
Tu tendeixes a viu-
re-ho tot amb gran 
intensitat i hi ha qui 
prefereix establir 
certa distància.

balança
24/09 al 23/10

Venus transitant 
per la Casa VIII, pot 
fer que gaudeixis 
especialment de la 
intimitat en parella. 
És moment de com-
partir també alguns 
recursos amb els 
altres en general.

àries
21/03 al 20/04

Mart a Cranc afavo-
reix una revisió del 
passat, sobretot pel 
que fa a qüestions 
familiars, domèsti-
ques o emocionals. 
I el bon aspecte a 
Venus, la resolució 
de conflictes.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Mart transitant 
pel teu signe, expe-
rimentes un to més 
combatiu. Defenses 
els teus interessos 
amb més vehemència 
i s’activen assumptes 
laborals que estaven 
pendents.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri en conjun-
ció al Sol i aspectant 
a Saturn i Plutó, al 
sector dels afectes, 
pot inclinar-te a 
revalorar la teva 
relació de parella i 
a desitjar-ne l’esta-
bilitat.

taure
21/04 al 21/05

Venus amb Urà, 
dóna el tret de sor-
tida per assolir una 
fita que té el pro-
pòsit d’alliberar-te. 
Vols passar-ho bé i 
sentir-te més jove. 
Potser penses en un 
canvi d’imatge.

peixos
20/02 al 20/03

L’aspecte de Mer-
curi amb Neptú, 
inclina a trobar 
paraules adequa-
des per expressar 
el que sents. Afavo-
reix la inspiració i la 
imaginació.

lleó
24/07 al 23/08

Venus per la Casa 
X, pot estabilitzar 
el sector profes-
sional. També pots 
posar energia en 
millorar les teves 
relacions personals, 
després d’un exer-
cici d’autocrítica.

bessons
02/05 al 21/06

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe. 
S’apropa l’aniversari 
i renovació ener-
gètica. Estructures 
assumptes materials 
pacientment. 
Trobades familiars al 
voltant d’una taula.

AMPOSTA
ES VEN PIS, 

2 habitacions, 
cuina i menjador, 

bany i traster. 
Reformat 

per estrenar.

Zona 
Supermercats. 

645 888 266

EmpresA
del sector 

d’automoció, 
precisa 
mecànic 

amb experiència dins del 
sector, per incorporació 

immediata.

TELF. 677 005 695

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VOLS
anunciar-te

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
NO T'HO PENSIS

MÉS!

Diplomada 
en magisteri 
i tècnica en 
guarderies 

s'ofereix per donar 

classes de reforç 

escolar de totes les 

assignatures.

Nivells: Ed. Infantil, 

primària i ESO.

Possibilitat de servei de 

guarderia, vehicle propi 

i disponibilitat horària a 

l'estiu.

675 142 430

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
ZONA TORTOSA

645  888  266

VOLS 
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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ri per dur a terme les cinc con-
ferències científiques de caràcter 
local i global que han configurat 
el programa d’activitats. En con-
cret, el dilluns 20, va ser el torn del 
Bar Fontdemora de Móra la Nova 
amb Josep Maria Piñol i el tema 
“La Ribera d’Ebre, una comarca 
necessitada d’un reset”, i el bar 
l’Escala de Flix amb Gerard Merca-
dé i el tema “Del rodet fotogràfic a 
Internet, gestió i difusió del fons 
fotogràfic (1966-1982) de Carmel 
Biarnés”. Dimarts 21, Joaquim Ro-
set va parlar dels “Camins d’aigua 
de la Ribera d’Ebre” al Casal d’Avis 
d’Ascó i Marc Castellnou de “Me-
gaincendis o adaptació al canvi 
climàtic” a Lo Casino de Vinebre. 
Per acabar, i a Móra d’Ebre, Òscar 

a la nostra salut. Per altra banda la 
investigadora, Inka Cuesta Noga-
les va conversar sobre si la nos-
tra societat i model de vida està 
immers en un clima de deshu-
manització, i si aquest fet afecta 
la pràctica infermera, basada fo-
namentalment en la cura i atenció 
a les persones. Les xerrades van 
tenir lloc al restaurant Los banys 
de Tortosa.
De la mà del CERE (El Centre 
d‘Estudis de la Ribera d‘Ebre) el 
programa d‘PoS 2019 a la Ribera 
d‘Ebre s‘ha escampat per diferents 
poblacions i locals i un centenar 
de persones ha participat a la pri-
mera edició del PoS a la Ribera 
d’Ebre. Cinc bars de cinc localitats 
de la comarca han estat l’escena-

SEGELL INFOPARTICIPA 
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ
FESTIVAL
PINT OF SCIENCE 

El festival de divulgació 
científica Pint of Science 

2019 ha celebrat el seu 5è 
aniversari  els dies 20, 21 i 22 de 
maig.

Sents curiositat pel cosmos? T‘in-
triga el tema de l‘evolució? Et 
preocupa el nostre Planeta? O, 
simplement, vols saber per què la 
cervesa té aquest gust tan peculi-
ar, que agrada o no? Moltes de les 
preguntes tenen les seves respos-
tes al Festival Pint of Science.
Pint of science, és un festival in-
ternacional que convida els in-
vestigadors més punters a com-
partir els seus coneixements amb 
els amants de la ciència, en un 
ambient relaxat i distès: el bar!
Tot va arrancar l‘any 2012 quan 
Michael Motskin i Praveen Paul, 
dos investigadors de l‘Imperial 
College de Londres, van organit-
zar un esdeveniment anomenat 
‚Meet the Researchers‘ („Coneix 
els investigadors“), que va reunir a 
persones afectades per Parkinson, 
Alzheimer, malalties neuronals i 
esclerosi múltiple en els seus la-
boratoris, per mostrar-los el tipus 
de recerca que duen a terme. Va 
ser una jornada força inspiradora 
tant pels visitants com pels in-
vestigadors que després es van 
preguntar: „Si la gent vol entrar 
en els laboratoris per conèixer als 
científics, per què no portar als 
científics on està la gent?“ I així 
va néixer Pint of Science. El maig 
de 2013 es va celebrar el primer 
Festival Pint of Science, que va 
comptar amb alguns dels noms 
més importants d‘investigadors 
en diferents camps per explicar el 
seu treball innovador als amants 
de la ciència i, la cervesa. Es van 
reunir tots en un bar i va ser un 
èxit!
Aquesta setmana, des del passat 
20 de maig fins dimecres 22 de 
maig, han tingut lloc diferents tro-
bades de Pint of Science arreu del 
nostre territori i simultàniament 
en diversos països del món (73 ci-
utats i pobles, 387 esdeveniments 
en 148 bars, amb la participació 
de 784 científics com a ponents i 
més de 400 voluntaris en l‘orga-

nització), amb l‘objectiu d‘oferir 
xerrades interessants, divertides i 
lúdiques sobre les últimes investi-
gacions científiques, en un format 
accessible al públic, i en dife-
rents bars del territori. Una ma-
nera divertida i alhora interessant 
d‘aproximar la ciència i la investi-
gació a les persones, i els bars, 
són una plataforma que permet 
a la gent discutir, en aquest cas 
temes sobre la investigació, amb 
les persones que la duen a terme. 
El Festival Pint of Science està di-
rigit per voluntaris i voluntàries, és 
una organització sense ànim de 
lucre i se celebra anualment du-
rant tres dies simultàniament en 
bars de tot el món. A les terres de 
l‘Ebre aquest festival s‘ha celebrat 
a: Móra d‘Ebre, Móra la Nova, Vi-
nebre, Flix, Ascó i Tortosa.
El Col·legi Oficial d‘Infermeres i 
Infermers de Tarragona ha parti-
cipat amb la investigadora Ester 
Gavaldà que va parlar sobre un 
programa dissenyat a partir de les 
necessitats i demandes dels cui-
dadors de persones amb demèn-
cia. Marisa Panisello Chavarria va 
departir sobre salut i gènere amb 
com pot afectar el nostre gènere 

“SI LA GENT VOL 
ENTRAR EN ELS 
LABORATORIS 
PER CONÈIXER 
ALS CIENTÍFICS, 
PER QUÈ NO 
PORTAR ALS 
CIENTÍFICS ON 
ESTÀ LA GENT?”

Saladié va oferir el dimecres 22 la 
conferència “Compte amb els re-
sidus” al bar Free Man. El públic ha 
valorat molt positivament aquesta 
activitat i el seu format. Així ma-
teix, han estat diverses les veus 
que han demanat que es repeteixi 
i s’ampliï en futures edicions. Des 
del CERE es considera que aques-
ta primera experiència ha permès 
apropar l’entitat i la tasca que duu 
a terme a persones que moltes 
vegades no participen de les ac-
tivitats que organitza el centre, la 
qual cosa era un dels objectius 
que es perseguien amb aquesta 
aposta.
Els amants de la ciència han gau-
dit de la investigació puntera al 
millor dels ambients: el bar!

Fotos: Cedides


