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«No teniu vergonya!»
R

eclam unànime perquè s’aturi l’espoli, una vegada s’han arrencat un centenar més d’oliveres mil·lenàries.
Un greu problema que necessita ràpides accions amb la tramitació de la llei per protegir-les
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Disseny i maquetació

S

uïssa elimina els privilegis
fiscals de les multinacionals!
Efectivament, el 19 de maig,
per referèndum, els nostres
veïns i veïnes helvètics van
decidir per referèndum, “abolir
els privilegis fiscals a les
multinacionals”.
Un enfocament democràtic que
condueix a fer una mica més de
justícia a la resta d’empreses.
En un món tan globalitzat com el
que vivim, l’element internacional
pren especial rellevància a l’hora
de dissenyar els impostos i, en
especial, l’impost sobre societats.
La globalització és un fenomen
que anirà a més i per això és necessari adaptar les legislacions
fiscals a aquest fet. Avui dia, és
molt freqüent que empreses d’un
país operin en altres països (multinacionals) i obtinguin beneficis
en diferents estats. A la vegada,
cada país, fent valer la seva sobirania fiscal, té el seu propi impost
de societats, amb una normativa
diferent que afecta el càlcul de la

base impositiva (que no és més
que el benefici que les empreses
obtenen), les deduccions que es
poden aplicar i el tipus impositiu. Les multinacionals han de fer
front a aquesta normativa fiscal
que d’una banda pot semblar que
els perjudica, perquè els genera
elevats costos de compliment de
les seves obligacions tributàries a
l’hora de liquidar diferents impostos de societats, però per l’altra
banda els permet treure’n el màxim profit, perquè els dóna l’oportunitat de reduir la seva facturació
fiscal global. L’elevada mobilitat
de les empreses multinacionals,
juntament amb la utilització de
preus de transferència i operacions de finançament, fa que les
bases de l’impost de societats
siguin molt variables a nivell internacional. Això provoca que els
governs nacionals tinguin poca
capacitat per gravar el capital i
que s’hagin generat processos
de competència fiscal a la baixa
per evitar que aquestes empreses

emigrin cap a altres territoris. A
partir d’ara a Suïssa, les multinacionals i les empreses locals seran
allotjades baix el mateix sostre,
sense preferències que beneficien als més potents.
El mètode de l’aprovació d’aquest
text, per referèndum, no és il·legítim pel que fa a la fiscalitat,
perquè es tracta d’apel·lar als
ciutadans i ciutadanes. La realitat
fa evident que, a les multinacionals, aquestes diferències fiscals
els anaven molt bé, ja que els
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L’ICS Terres de l’Ebre dona
la benvinguda als nous residents
A l’aula Dr. Ferran ha tingut lloc
l’acte de benvinguda als residents que s’han incorporat als
centres i serveis de les unitats
docents de la Gerència Territorial per fer la seva especialitat.
En total 15 residents repartits
entre la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària,
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta (HTVC) i la Unitat Docent
Multidisciplinària d’Obstetrícia i
Ginecologia.
Set residents inicien l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, concretament al CAP
Baix Ebre, el CAP El Temple i el
CAP Deltebre. A l’HTVC els cinc
residents són de les especialitats d’Anàlisis Clíniques, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,
Anestesiologia i Reanimació,
Pediatria i Radiodiagnòstic, i tres
llevadores residents cursaran el
primer any a la Unitat Docent
Multidisciplinària d’Obstetrícia i
Ginecologia.
Això representa que s’han cobert la majoria de les places
que el 2019, mitjançant la convocatòria anual de formació
especialitzada, el Ministeri de
Sanitat oferia per a les unitats

docents de l’ICS al territori.
L’acte de benvinguda als nous
residents ha tingut lloc el dia 31
de maig a les 9 hores, a l’aula
Dr. Ferran de l’Àrea del Coneixement de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, i ha estat presidit per Maria Ferré, directora
del Servei d’Atenció Primària Terres de l‘Ebre; Maria José Rallo,
directora de centre de l‘HTVC;
Beatriz Satué, cap d’estudis de
la Unitat Docent de Medicina
Familiar i Comunitària, i Adelaida Cardona, cap d‘estudis de
l‘HTVC. També hi han intervingut Marta Berenguer, responsable territorial de l’Àrea de Gestió del Coneixement, i Estrella
Martínez, adjunta a la Direcció
de l’HTVC.
Des de la taula s’ha invitat els
residents a presentar-se i a explicar els motius pels quals han
triat les Terres de l’Ebre per a la
seva especialització.
Durant les properes setmanes
els futurs especialistes, que des
de dilluns passat ja s’han anat
integrant als diferents serveis i
equips, faran la formació inicial
d’acollida per facilitar-los la incorporació a l’activitat diària.

permetien localitzar els beneficis
als anomenats països de baixa
tributació, com són Irlanda i Luxemburg, entre d’altres. S’atrevirà
el nou president de la Comissió
Europea a impulsar una mesura
d’aquest tipus?
Cal assenyalar que el mateix dia
els suïssos i suïsses també van
aprovar, per referèndum, un enduriment de l’accés a les armes
de foc.
Una democràcia participativa i
viva!

a portada
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INDIGNACIÓ
S’intensifica l’arrencada d’oliveres mil·lenàries amb un
nou episodi que afecta més de cent arbres a Ulldecona
L

’inici del tràmit al
Parlament per protegir
les oliveres mil·lenàries n’ha
acabat accelerant el seu
espoli.
Així ho creuen el grup ecologista Gepec i la plataforma Salvem
lo Montsià, que han tornat a denunciar un cas d’arrencada massiva que afecta una finca amb
més d’un centenar d’oliveres a
la partida de les Tosses. Segons
han precisat, alguns d’aquests
exemplars superen els cinc metres de diàmetre a 1.30 metres
del sòl, fet que acreditaria el

seu caràcter de mil·lenaris, entre
molts exemplars monumentals.
Fins i tot, en alguns casos, arbres
de grans dimensions han estat
trinxats per fer-ne llenya. Les entitats reclamen al Parlament que
acceleri els tràmits per protegir
les oliveres i, en aquest sentit,
van escriure una carta al president de la Generalitat, Quim
Torra, perquè prengui mesures
urgents al respecte. Les entitats
desconeixen exactament l’abast
de l’arrencada d’oliveres, atès
que els arbres no havien estat
inventariats anteriorment. La

finca on s’efectua l’arrencada
es troba, curiosament, prop del
restaurant les Moles, reconegut
amb una estrella Michelin i que
ha fet de la promoció de l’oli
del territori un dels seus símbols
d’identitat. També han denunciat
la destrucció de marges de pedra o l’ampliació de camins. “No
podem esperar mesos i mesos
de tràmit parlamentari, que pot
ser un any o més, quan no paren d’arrencar oliveres. Des dels
mesos que ha passat de l’inici del
tràmit parlamentari l’espoli s’ha
accelerat”.

NO VAN HAVER-HI ELECCIONS

INVESTIGACIÓ

Francesc Faiges, nou president
de la Cambra de Comerç

Pròtesis de maluc
defectuoses

F

L

rancesc Faiges és el nou
president de la Cambra de
Comerç de Tortosa.
Ahir dijous finalment es va conèixer el relleu a Josep Maria Chavarria. La Cambra de Tortosa va
constituir el seu nou plenari de
21 membres on havia de sortir
la presidència. Finalment, no va
haver-hi eleccions perquè Cinta Pascual, membre del plenari,
que havia reclamat una regeneració i no la discriminació ni per
sexe ni per territori reclamant un
comitè executiu amb la paritat
de 4 homes i 4 dones, objectiu

que es va considerar inicialment
assolit, però que al final no ha
estat així, va fer un pas al costat.
Pascual va encoratjar al nou
president i, a la vegada, va demanar poder sumar esforços
entre tots plegats i que, amb

aquesta unió, el territori pugui
crèixer perquè té recursos per a
poder fer-ho, retenint el talent i
aconseguint que els diners vinguin a les Terres de l’Ebre perquè
considera que “és una justícia
social”.

’Audiència Nacional està
investigant la multinacional
farmacèutica nord-americana
Johnson & Johnson (J&J), una
de les més grans del món, per
haver comercialitzat pròtesis
de maluc defectuoses que
van arribar a implantar-se en
pacients en desenes de països
probablement sabent-ho anys
abans.
Les pròtesis, segons s’ha demostrat en altres causes judicials, alliberen substàncies metàl·liques
nocives per a la salut. A Catalunya hi poden haver centenars

d’implantats, amb desenes o fins
i tot centenars de casos. A Catalunya aquesta pròtesi s’ha implantat en hospitals com el Clínic de Barcelona (92 pròtesis a
83 pacients del 2003 al 2009), el
Parc Taulí de Sabadell o el Verge
de la Cinta de Tortosa, entre altres. Les pròtesis implantades al
Verge de la Cinta, per exemple,
van ser retirades dels pacients en
hospitals privats com Barnaclínic
(10 intervencions) o la Clínica
Terres de l’Ebre, pagant J&J, per
tal de no allargar les llistes d’espera dels hospitals públics.
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NOTÍCIES
BREUS
ACLARIMENTS DEL
PSC TORTOSA
Enric Roig, portaveu del PSC
Tortosa, nega haver arribat a
cap acord d’investidura amb
Meritxell Roigé: “No sumem
amb la Sra. Roigé i ja li vaig
dir el divendres quan ens
vam reunir que natros no la
votaríem, per tant penso que
és ERC qui té la capacitat ara,
amb humilitat, seiem-nos
o no”. Ciutadans també es
desentén de les informacions
que apuntaven a un possible
suport del regidor taronja a
Junts per Tortosa, i ho fien tot
als resultats dels seus comités
negociadors. Per últim, la CUP
ja ha deixat clar que votaran
per un govern d’esquerres
però que es mantindran a
l’oposició.

WORLD SPORTS
GAMES TORTOSA
Queda menys d’un mes per a
l’inici dels World Sports Games
Tortosa 2019 i ja estan confirmades totes les poblacions que
seran seus. Tortosa, la ciutat
amfitriona, allotjarà la majoria
d’esports com són el futbol, el
bàsquet, la natació, els escacs,
la lluita, el judo, el tennis, el
minigolf, la petanca i part del
tennis taula. Altres poblacions
del Baix Ebre acolliran altres
esports: a Deltebre, el karate
i el pole dance; a Roquetes, el
voleibol i el fistball; a l’Aldea, el
patinatge artístic i a l’Ampolla, el Wheel Gymnastics
i el World Dance Sport. Al
Montsià, Amposta s’encarregarà d’organitzar l’atletisme,
mentre que la Ràpita acollirà
mamanet, el mini futbol, el
voleibol platja i la lluita a la
platja. D’altra banda, també cal
destacar que altres poblacions
veïnes del territori, com Salou,
que disposen de terrenys
de joc necessaris per alguns
esports, acolliran alguna de
les competicions. En aquest
cas la de futbol americà. En
total, 24 esports que durant
tota una setmana, del 2 al 7 de
juliol, disputaran més de 3.000
esportistes arreu del territori
ebrenc.

POLÍTICA
Roigé manté la prioritat de governar amb ERC però
defensa estar preparada per fer-ho en minoria
L

a cap de llista de Junts
per Tortosa i alcaldessa en
funcions de Tortosa, Meritxell
Roigé, ha insistit que la seva
prioritat com a guanyadora del
comicis del 26M és governar la
ciutat amb un pacte amb ERC,
per “coherent, idoni, correcte
i normal”, amb la situació del
país i de la ciutat.
i”Hem governat bé en l’últim
mandat i en els anteriors”. A tot,
aquesta setmana, Roigé s’ha
mostrat disposada, i “amb absoluta força”, de governar amb minoria. “La prioritat és governar la
ciutat i respondre a la voluntat de
la ciutadania que ens ha escollit
com a força més votada”. D’altra

banda, ha rebutjat tota possibilitat d’un pacte amb Ciutadans i
ha desmentit informacions que
apuntaven aquesta possibilitat. La
militància d’Esquerra-Tortosa Sí
es va reunir dimarts per analitzar
les diverses opcions de pactes
post-electorals que hi ha sobre
la taula: un pacte amb Junts per
Tortosa, un pacte amb Movem i
el PSC, o una abstenció i passar a
l’oposició. Segons ebredigital.cat,
fonts coneixedores de la reunió
apunten que la formació de Xavier Faura encara no ha pres cap
decisió al respecte. Mentrestant,
els altres dos socis d’un possible govern d’esquerres pugen la
pressió cap als republicans. Jor-

SUCCESSOS

di Jordan, de Movem, es reitera
en la seua voluntat de liderar un
“govern de canvi” i posa els republicans davant la disjuntiva de
fer alcaldessa a Meritxell Roigé
o investir-lo a ell mateix. També
es puja la pressió des del PSC. El

portaveu i cap de llista socialista,
Enric Roig, reclama “generositat”
a Esquerra i es mostra disposat a
seure’s amb els republicans malgrat trencar al seu dia pactes en
ajuntaments i Consells Comarcals.

POLICIA LOCAL

Volia comprar amb
Actuacions de la
receptes falsificades unitat canina
E

n l’escorcoll, la Policia
Local troba fins a 60
receptes d’ansiolítics i 1.650
euros en efectiu.
La Policia Local de Tortosa ha
detingut un home de 37 anys
i nacionalitat marroquina que
havia intentat adquirir medicaments ansiolítics amb receptes falsificades en una farmàcia
de Tortosa. Els fets van passar
aquest dimecres, quan l’home
va intentar que li facilitessen el
medicament amb una recepta
mèdica de la província de Saragossa. Quan el personal de la
farmàcia li va demanar més documentació per comprovar que

26A MOSTRA DE
JAZZ
La música s’escamparà, de
l’1 al 6 de juliol, per Tortosa.
La Mostra de Jazz ha preparat una edició, que manté el
doble vessant dels concerts
de format internacional a
l’auditori, i amb grups de Catalunya a cada un dels barris.

fos correcte, l’home va simular
no entendre el que li deien per
l’idioma. Alertats pel Col·legi de
Farmacèutics sobre la falsificació de receptes, sobretot de Saragossa, es va alertar la Policia
Local que es va personar a la
farmàcia. Després d’intentar raonar amb l’home, sense èxit, la
Policia Local va contactar amb
la doctora que apareixia com a
signant de la recepta mèdica,
qui va assegurar que no exercia la medicina des de fa més
de tres anys i que ja havia interposat algunes denúncies amb
anterioritat per la utilització de
receptes falses.

A

En aquest sentit, destaquen
dos noms com a caps de cartell d’enguany: d’una banda,
el grup britànic Incognito, un
dels grans referents de la música funk i de l’acid jazz, que
actuarà el divendres 5 de juliol, i de l’altra, el contrabaixista
Kyle Eastwood (fill de l’actor i
director de cinema Clint Eastwood), que tornarà a Tortosa
després del 2011, en aquesta

ocasió amb format de quintet.
Aquest concert està previst pel
dimecres 3. Aquests són els dos
únics concerts de pagament
del programa.
Els preus de les entrades, que
es posaran a la venda en pocs
dies, oscil·laran entre els 20 i els
25 euros en el cas d’Incognito, i
entre els 15 i 20, en el cas d’Eastwood. La resta de concerts, arreu de la ciutat, són gratuïts.

l llarg de l’últim any, la
unitat canina de la Policia
Local de Tortosa ha permès
aixecar 154 actes per consum
de drogues a la via pública o
per la tinença de drogues.
És el resultat de l’acció d’aquesta unitat, que fa just un any es
va renovar amb la incorporació
de dos nous gossos. A més de
detectar la presència d’aquests
casos, durant aquest temps la
unitat també ha participat en
diversos operatius de seguretat
sobre drogues juntament amb
altres cossos de seguretat. Els
dos gossos de la unitat estan
ensinistrats per detectar fins a 14

tipus de substàncies de disseny
diferents, pólvora i grans quantitats de bitllets.

amposta
ESPORT AL
CARRER
La regidoria d’Esports de
l’Ajuntament d’Amposta ha organitzat la Diada de l’Esport al
Carrer sota el lema “L’Esport,
on els valors guanyen”. La
jornada tindrà lloc demà dissabte, de 10 a 13 hores, al llarg
de l’Avinguda de la Ràpita, en
el tram que transcorre des del
Passeig del Canal fins al Carrer
Miquel Granell.

RECOLLIDA
D’ALIMENTS DE
L’ESTIU SOLIDARI
Creu Roja, Càritas i Siloé, amb
la regidoria de Sanitat i Serveis
Socials, han endegat una
campanya per trobar voluntaris per a la recollida d’aliments
de l’Estiu Solidari, els dies 14 i
15 de juny, a tots els supermercats d’Amposta.
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FESTA SOLIDÀRIA

L’Arròs, producte
Més de 2000 persones
estrella de les Jornades al Festival Lo Riu Sona
E

ls restaurants d’Amposta
i el Poble Nou del Delta
reivindiquen el seu producte
estrella en les 17es Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs, de
l’1 al 30 de juny.
Amb l’objectiu de promocionar
la cuina i la diversitat gastronòmica de la zona, un total d’11
restaurants oferiran un seguit de
degustacions on aquest cereal
serà el principal protagonista.
Coincidint amb l’inici de la sembra i la celebració de les Festes
Tradicionals de la Plantada, els
restauradors han preparat diferents menús que oscil·len entre
els 22 i els 37 euros, i presenten

des de la tradicional paella marinera o l’arròs negre, fins a entrants o postres com l’arròs amb
llet o el pastís de crema de licor
d’arròs. La pròxima edició de les
Jornades serà quan se segui l’arròs, al mes d’octubre.

ACRA REELEGEIX CINTA PASCUAL
COM A PRESIDENTA PER 4 ANYS MÉS

L

’assemblea extraordinària d’ACRA
(Associació Catalana de Recursos
Assistencials) ha escollit Cinta Pascual
com a presidenta pels propers quatre
anys
La reelecció s’ha fet per unanimitat dels
presents i no han calgut votacions ja que
es tractava de l’única candidatura a la presidència de l’entitat. Serà el tercer mandat de
Pascual com a presidenta des que el 2011
va assumir la màxima representació institucional d’ACRA, que enguany compleix el
30è aniversari. “Encaro aquest nou repte
amb més il·lusió que mai, però conscient
que queda molta feina per fer”, ha explicat
avui Pascual un cop finalitzada l’assemblea.
La directora general del grup L’Onada s’ha
marcat tres objectius pel període 20192023: fer front al repte del sobre envelli-

ment; millorar les condicions laborals dels
treballadors i treballar per enfortir la sostenibilitat del sistema d’atenció a la dependència. La presidenta d’ACRA ha posat èmfasi
en la necessitat de treballar conjuntament
per assolir aquests objectius mitjançant la
cooperació necessària de tot el sector. L’assemblea extraordinària ha servit també per a
la renovació de diversos membres de la junta directiva, que a partir d’aquesta setmana
queda formada per divuit persones.

M

és de 2.000 persones van
passar per la 2a edició de
Lo Riu Sona Festival, el dissabte
1 de juny.
“Inaugurant els festivals i concerts de l’estiu, Lildami, Doctor
Prats, Oques Grasses i Buhos van
fer ballar els assistents des de les
set de la tada fins ben entrada la

matinada. “En la seva segona edició Lo Riu Sona ja és un festival
que es comença a consolidar”,
diu el regidor de Comunicació
i Festes, Ramon Bel. Independentment de la venda d’entrades,
l’organització farà una donació
de 2.500 euros a l’Associació de
l’Alzheimer del Montsià.
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NOTÍCIES
BREUS
CONVENIS AMB
LES EMDS
El Consell Comarcal del Baix
Ebre també ha aprovat un
conveni amb les EMD’s de
Jesús, Bítem i Campredó que
regula la seva participació en
el programa Enfeina’t. Amb
l’objectiu d’incrementar el
nombre de persones en la
convocatòria realitzada pel
SOC, el Consell Comarcal ha
inclòs enguany les EMD’s, que
s’implicaran en la contractació
laboral de persones en situació d’atur de llarga durada
per facilitar-los-hi la pràctica
laboral i l’adquisició d’experiència. El plenari també ha
donat el vistiplau a les bases
reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
a alumnes que assisteixen a
llars d’infants del Baix Ebre
corresponents al curs escolar
2019/20.

SEMINARIS DE
MÀRQUETING
DIGITAL
Una oferta específica de
formació per a les empreses
del sector turístic del Baix Ebre
és la principal novetat del nou
cicle de seminaris de màrqueting digital que ha programat
el projecte Baix Ebre Avant,
que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre. En concret,
es desenvoluparan un total de
set seminaris, dels quals tres
s’adrecen exclusivament al
sector turístic: Introducció al
màrqueting turístic, Facebook
i instagram per a destinacions
turístiques, i un taller pràctic
sobre gestió de conflictes en
les xarxes socials. Segons la
presidenta del Consell, Sandra
Zaragoza, arran del treball fet
per consolidar la comarca com
a destinació de cicloturisme de
referència “considerem adient
la realització de seminaris de
màrqueting online específics
per al sector turístic, amb l’objectiu de reforçar el aportant
professionalitat a la visibilitat
online dels productes turístics i
una base sòlida de màrqueting
turístic”.

CONSELL COMARCAL
El Servei de Teleassistència Domiciliària
disposarà de 350 terminals
E

l ple del Consell Comarcal
del Baix Ebre ha aprovat
un conveni de col·laboració
amb la Creu Roja per a
la instal·lació i atenció
d’urgències d’un total de
350 terminals del Servei de
Teleassistència Domiciliària.
Aquest servei que gestiona la
institució comarcal permet donar una resposta immediata a les
persones usuàries que es trobin
en situacions d’emergència, les
24 hores del dia i els 365 dies de
l’any. El nou conveni amb Creu
Roja té com a objectiu poder
atendre la demanda en augment
d’aquest servei.
D’altra banda, La Corporació

també ha aprovat la signatura
d’un conveni de col·laboració
amb la Fundació ‘La Caixa’ per
finançar el projecte Tiquet Fresc,
que permet ampliar el sistema de
cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació de la població
més desafavorida de la comarca.
En el ple ordinari de maig, la Corporació ha acceptat la subvenció
per import de 212.669,06 euros
procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per finançar el 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. En el marc del conveni
de col·laboració amb la Dipu-

DELTEBRE

Ple de divendres passat, del Consell Comarcal del Baix Ebre

tació, el ple ha aprovat destinar
89.443,16 euros a subvencions
directes a ajuntaments de la comarca per a la millora de camins
municipals. En concret, els be-

neficiaris enguany són els municipis de l’Aldea, Aldover, Alfara
de Carles, l’Ametlla de Mar, Benifallet, Camarles, Paüls, Tivenys
i Xerta, i l’EMD de Bítem.

L’AMETLLA DE MAR

Festa de la Plantada, Els fideus rossejats,
aquest cap de setmana protagonistes
A

a Festa comença avui
divendres, pel matí, amb la
Plantada escolar.
Diumenge serà l’epicentre, pel
que fa els actes, començant amb
l’esmorzar típic del Delta (9 h). A
les 11.30 hores està prevista la
salutació de l’alcalde, Lluís Soler,
i la presentació dels plantadors.
A partir de les 12, els restaurants

participants oferiran plats típics
del Delta. Durant tot el dia hi
haurà mercat artesanal i de productes típics, viatges amb carro
per la Finca de Bombita i passejades amb barquets de perxar,
entre altres activitats. Aquestaserà el segon cap de setmana
de ‘plantada’, el primer va ser el
passat a Amposta i l’Aldea.

partir d’avui divendres
i fins al 16 de juny, els
restaurants participants
oferiran menús amb aquest
típic plat mariner: els fideus
rossejats. També hi haurà la
Ruta de la Tapa Marinera.
Els menús als tretze restaurants
participants en aquestes Jornades Gastronòmiques tenen un
plat comú per excel·lència.
Cada xef aposta per la recepta
més tradicional o per buscar la
innovació en els sabors. Els preus
per persona ronden entre els 18 i
35 euros, amb menús complets i
maridats amb vins de la DO Terra Alta. La quinzena de bars que

PRIMERA FIRA DE LA
MAR, A LA CALA

posicions, tallers mediambientals i xerrades per fer valdre l’essència mediterrània del municipi.
Una desena d’empreses de turisme nàutic oferiran, durant tot el
dissabte i també el diumenge al
matí, l’experiència de provar
les seves activitats amb preus
promocionals. Per exemple, es
podrà iniciar al món del submarinisme o la pesca recreativa, practicar l’snorkel o el caiac,

o fer una sortida amb catamarà,
goleta o moto d’aigua per la costa de l’Ametlla. “Volem potenciar
el nostre poble com el referent
al territori per la pràctica d’activitats nàutiques”, afirma l’alcalde
en funcions, Jordi Gaseni. Per
gaudir d’aquestes experiències,
es recomana que les persones
interessades facin la seva reserva contactant amb les empreses
participants.

L

L’Ametlla de Mar promocionarà
el turisme nàutic en la primera
Fira de la Mar. Aquesta nova
proposta oferirà, aquest cap
de setmana (8 i 9 de juny), la
possibilitat de realitzar activitats
nàutiques a preus especials que
es complementaran amb ex-

participen en la Ruta de la Tapa
Marinera tenen com a base el
peix de la Cala, cuinats com a
‘ranxos’ mariners o amb elaboracions en cru. El preu per tapa
amb quinto Heineken és només 3
euros. Aquestes jornades arriben
coincidint amb la primera edició
de la Fira de la Mar (vegeu notícia
de la part inferior). Aquest és un
dels motius pels quals s’ha decidit ajornar la Diada dels Fideus
Rossejats, que compleix 25 anys
de vida, al pròxim 7 de juliol. Tot i
el canvi de data, la Diada mantindrà el seu format habitual amb el
concurs popular i les degustacions gastronòmiques.

publicitat
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L’ALDEA

baix ebre

BENIFALLET

Presó per fer esclatar Control de la plaga de
un ‘còctel MacGyver’ la mosca negra
F

iscalia demana un total
de sis anys de presó per
un home acusat de tinença
d’explosius per fer esclatar
un artefacte conegut com a
‘còctel MacGyver’ llençant-lo
al carrer des del seu domicili
de l’Aldea.
L’explosió va tenir lloc cap a les
tres de la matinada del dia 29
de març de 2018 i va espantar
els veïns, que van baixar a la via
pública. L’acusat hauria elaborat
l’artefacte, que pren el nom la
sèrie televisiva dels anys 80 en
la qual un expert agent fabricava
tot tipus de ginys amb materials molt rudimentaris, amb una
ampolla de plàstic d’1,5 litres:
introduint-hi una quantitat in-

determinada d’àcid clorhídric al
seu interior, a més de fragments
o boles de paper de d’alumini. Amb l’ampolla tapada i, en
aquest cas precintada amb cinta
americana per augmentar la sobrepressió suportada, la barreja
d’aquests elements genera una
gran quantitat de gasos a l’interior del recipient que el fa augmentar de volum fins esclatar.

L

’Ajuntament de Benifallet
aprova per unanimitat una
moció per exigir el control
eficient i efectiu de la plaga de
la mosca negra.
La moció, presentada pel grup
municipal de la Candidatura de
Progrés, es va aprovar Fa Dues
Setmanes durant el darrer ple
ordinari del mandat amb els vots
favorables dels grups municipals
de Candidatura de Progrés i ERC.
Els acords S’han trasalladat traslladen al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya.
als consells comarcals del Baix
Ebre, Terra Alta, Montsià i Ribera
d’Ebre, i al Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE). Entre els acords, des-

taca “reclamar al govern de la
Generalitat que garanteixi el
tractament de la mosca negra
amb la dotació pressupostària
corresponent perquè es puguin
realitzar els tractaments durant
la fase larvària i en la freqüència i cadència que els tècnics
recomanin, atenent la urgència
i l’afectació en la salut d’aquesta plaga”. També s’insta a “adherir l’Ajuntament de Benifalllet
a la Plataforma d’Afectats per la
Mosca Negra” i a que “el govern
de la Generalitat hagi de reunir
de forma periòdica a la Comissió
de Seguiment per tal de garantir
que es compleixen els terminis
i avaluar l’impacte dels diferents
tractaments”.

L’AMPOLLA

FESTES

Open de Pesca al
Curricà de Costa

Festa de la Mare de
Déu de l’Aldea

A

vui divendres i demà
dissabte 8 de juny, durant
tot el dia, se celebrarà el V
Open l’Ampolla de Pesca al
Curricà de Costa.
Les embarcacions sortiran i arribaran al Club Nàutic de l’Ampolla. L’activitat està organitzada
pel Club Nàutic amb la col·laboració del Patronat Municipal de
Turisme de l’Ampolla, Easy Port
i Mirador Badia. Així mateix, dins
de les activitats d’aquest cap de
setmana, demà dissabte a les
21 hores a l’Església Sant Joan
Baptista de l’Ampolla tindrà lloc
el Concert d’Estiu de la Coral de
l’Ampolla. I diumenge a partir de

CURSETS DE
NATACIÓ A
CAMPREDÓ
Des de la regidoria d’esports
es posen en marxa a partir del
passat dilluns de juny els cursos a la piscina de Campredó.
La piscina de Campredó a l’aire
lliure ja oberta al públic destina
unes hores al dia a la realització

les 9 hores al passeig de l’Arenal serà el 2n Triatló Escolar de
l’Ampolla, que s’organitza en el
marc del Campionat de Catalunya. En la competició, hi hauran 2 categories: federada, en la
qual competiran cadets, infantils
i alevins, i de promoció, per a
prebenjamins i benjamins.

cursos i activitats de natació. En
forma a l’aigua, aquagym, iniciació a la natació aquestes activitats es realitzen durant la setmana. Enguany com a novetat s’ha
preparat nous cursos, familiaritzar-se amb el medi aquàtic curs
adreçat per a nadons (1-2anys)
amb les seves famílies, i curs per
perfeccionar la tècnica d’estils.
Aquests cursos es realitzaran els
mesos de juliol i agost.

A

questa setmana es celebra
la Festa de la Mare de Déu
de l’Aldea, que sempre té lloc
50 dies després de Pasqua.
El dimarts 4 de juny es va fer la
tradicional Processó de la imatge
de la Mare de Déu fins a la parròquia Sant Josep. I aquest cap de

setmana, fins dilluns, hi haurà actes tradicionals, bous i concerts.
Dilluns serà el darrer dia de festa;
a més dels bous, hi haurà la Missa de la Mare de Déu en record
de tots els confrares difunts. Estarà presidida pel bisbe auxiliar
de Barcelona, Toni Vadell.

ALFARA
DE CARLES
QUERELLA
PER DESOBEIR
L’ORDRE
D’ATURAR ELS
TEMPTEJOS
El jutjat d’instrucció número
5 de Tortosa ha admès a
tràmit una querella contra
l’alcalde en funcions d’Alfara,
Josep Mas, i la ramadera
de braus Àngela Mur per
suposada prevaricació.
Presentada a través de la
seva empresa Toros Costa
Dorada SL, el torero Rubén
Marín vol aconseguir que la
ramaderia d’Alfara deixi d’organitzar espectacles taurins
sense mort de l’animal per
a turistes emparada en una
llicència municipal.
Tot i que el jutjat número
17 de Barcelona va declarar
il·legal aquesta pràctica en
una sentència de l’any 2015,
el torero no ha deixat de denunciar que durant els últims
estius s’ha seguit celebrant
amb turistes russos que
arriben a la finca en autocar
i paguen tant pel dinar com
per l’espectacle prohibit. El
passat mes de març, Marín
ja va presentar un recurs al
jutjat contenciós número
2 de Tarragona reclamant
que s’executés la sentència. Tant la ramaderia com
l’Ajuntament s’han escudat
habitualment en el fet que
l’espectacle qüestionat sigui
una cursa de braus sense
mort de l’animal amb assistència de públic. Defensen
la necessitat de mantenir,
així, l’activitat econòmica de
les ramaderies al municipi i
la qualifiquen tècnicament
de temptejos. Marín, que es
declara inventor i creador
d’aquesta modalitat, la qual
va posar en pràctica a la mateixa ramaderia Mur –”ella
em va robar la idea i segueix
fent-ho clandestinament”,
apunta-, assegura que, en
cap cas, es pot qualificar això
com un tempteig, una pràctica pròpia de la ramaderia per
calibrar el valor dels animals,
un “treball de camp”, diu el
torero tarragoní. (ACN)

montsià
NOTÍCIES
BREUS
NOMÉS UN SÍ ÉS
UN SÍ
La regidoria d’Atenció a les
persones de l’Ajuntament
de la Ràpita, a través del Pla
d’Igualtat, ha engegat una
campanya de formació per
a professionals dels cossos
de seguretat i del personal
que treballa a l’oci nocturn.
Només un sí és un sí, la nova
campanya del Pla d’igualtat
per lluitar contra la violència sexista. La primera part
d’aquesta jornada va estar
dirigida a policia local, Mossos
i seguretat privada mentre
que la segona fou orientada
als professionals de bars, pubs
i discoteques. L’objectiu és
combatre i fer prevenció sobre les agressions sexistes en
espais d’oci nocturn, ja sigui
en locals privats com també
durant les festes populars.

HELENA QUERAL,
PORTAVEU DE
JXCAT A LA RÀPITA
La número 4 de la llista de
Junts per Catalunya a la Ràpita,
Helena Queral, serà la portaveu del grup municipal després
de la renúncia del candidat
Josep Maria Miralles. En un comunicat, el partit va confirmar
que Miralles no recolliria l’acta
de regidor per no haver aconseguit els resultats esperats a
les eleccions municipals. Miralles aspirava a obtenir entre 5 o
6 regidors, però en van obtenir
només tres, dos menys al 2015.
Ara correrà la llista i entrarà
al plenari rapitenc la número
4, l’empresària local Helena
Queralt, qui serà la portaveu
del grup municipal per tal
d’aprofundir en la renovació
del partit.
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LA RÀPITA
La Festa del Mar dinamitzarà l’economia, la
restauració i el comerç, demà dissabte
A

quest dilluns s’ha celebrat
la roda de premsa de
presentació de la Festa del
Mar, l’onzena jornada de
portes obertes que tindrà lloc
al Sant Carles Marina demà
dissabte.
El Marina Day omplirà d’activitats
nàutiques tota la tarda de dissabte, aproximadament de les quatre
i fins a les nou del vespre, a preus
populars i amb sessions d’iniciació a activitats com el paddle
surf, el submarinisme en piscina,
la vela lleugera o un circuit de caiac. També hi haurà sortides amb
la Barca de Pau fins a les muscleres i la possibilitat de conduir embarcacions sense titulació. Una

de les novetats d’enguany serà la
celebració de la primera Mostra
d’economia circular i mobilitat
sostenible, que tal i com subratllava l’alcalde Josep Caparrós,
“fa que la nàutica miri de manera
sostenible i responsable el nostre entorn. I per això cal marcar
l’objectiu de reduir el consum de
plàstics d’un sol ús”. En aquest
sentit, hi haurà una concentració
de vehicles TESLA, una prova de
bicicletes i patinets i circuit infantil de cotxes elèctrics, reciclatge
d’objectes amb la Fundació Segona Volta, jocs educatius sostenibles i diverses mostres de com
reutilitzar i reduir l’ús de plàstics
en la nostra vida diària.

Presentació de la Festa del Mar, dilluns passat.

GASTRONOMIA

SANT JAUME

Desè aniversari de la
Ruta del Tast

Recollida de brossa
marina al Serrallo

D

E

urant dues setmanes
consecutives del mes de
juny, de dijous a diumenge es
podrà gaudir d’un recorregut
gastronòmic per una
quarantena d’establiments
rapitencs.
D’aquesta manera, els caps de
setmana del 6 al 9 i del 13 al 16 de
juny, la Ràpita proposa una ruta
per diferents establiments de la
població, que inclou tres modalitats de degustacions: el tast de la
tapa, el tast dolç i el tast de còctel. L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, destacava que aquesta
desena edició de la Ruta del tast
serveix d’alguna manera per “do-

MOISÉS NO
CONTINUARÀ EN LA
POLÍTICA ACTIVA
L’actual alcalde de La Sénia,
Joan Moisés Reverté, ha confirmat que no estarà al nou govern com a regidor. Moisés ha
ratificat els motius estrictament
personals que ja el van fer deixar el número 1 de la candida-

nar el tret de sortida a l’estiu, fent
que la gent pugui gaudir de la Ràpita, de l’ambient al carrer, de sortir amb els amics i xalar menjant
als establiments del poble. De fet,
tenim també aquest cap de setmana la Festa del Mar a Sant Carles Marina, per la qual cosa tenim
un cap de setmana complet per
gaudir de tot allò que ofereix una
ciutat com la Ràpita”.

tura. A més, afegeix que “deixa
un equip preparat, amb experiència i amb un nou líder, José
Ramon Bellaubí, que garanteixen
el compliment del programa durant aquest nou mandat”. A partir
d’ara, Joan Moisés passarà a realitzar tasques d’organització com
a nou president del partit, càrrec
que fins ara ostentava el també
exalcalde de La Sénia, Víctor Gimeno.

l Parc Natural de Delta
de l’Ebre participa des
del 2017 en el projecte
ACT4LITTER, Marine Litter
Watch Month.
Després de cinc accions de recollida de brossa marina a la
platja del Serrallo del delta de
l’Ebre, en un espai delimitat de
6.000 metres quadrats, s’han recollit 766 objectes. El 90% són
plàstics i la majoria d’origen desconegut. Els tècnics avisen que
entre els mals hàbits domèstics
i l’erosió en microplàstics de la
brossa, acabarem incorporant
aquest material a la cadena alimentària. Aquest estudi es com-

parteix amb nou països europeus. El Delta és un dels espais
més nets dels analitzats, amb
0,05 objectes de brossa per metre quadrat. A Grècia per exemple, la xifra es dispara dins als 6
objectes per metre quadrat.

10
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NOTÍCIES
BREUS
EBRERGENT 2019
El degoteig d’accidents mortals a la N-340 des del 1944
fins a l’actualitat, el paisatge
de la Terra Alta o la memòria
històrica són alguns dels
temes treballats pels artistes
seleccionats per la convocatòria Ebrergent 2019 i que del
8 de juny al 28 de juliol es podran veure en una exposició
col·lectiva a Lo Pati - Centre
d’Art Terres de l’Ebre. Les
obres presentades van des de
la instal·lació interactiva fins a
l’art sonor, passant per la pintura escultòrica i l’art mural.
Ebrergent és el certamen que
impulsen el centre d’art amb
seu a Amposta, i la Direcció
General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.

CAS CASTOR
L’exconseller Huguet es
desmarca d’haver qüestionat
l’oposició al Castor i recorda que el Govern no tenia
competències. L’extitular
d’Innovació amb el govern
tripartit qualifica ara d’escàndol el projecte davant la
Comissió d’Investigació del
Parlament

DINAR SOLIDARI A
SANT JAUME
Diumenge passat, al Restaurant ‘Mediterrani Blau’,
organitzat per la Delegació
de Sant Jaume, va tenir lloc el
dinar solidari en favor de la
Lliga Contra el Càncer. “Vam
viure uns dies intensos amb
els preparatius de la jornada,
però va valdre la pena perquè
fou un dia preciós. Volem
donar les gràcies a tots els col.
laboradors i participants en
aquest dinar benèfic”.

terres de l’ebre

SOCIETAT
Circuit d’acció a les Terres de l’Ebre per
combatre l’explotació sexual de dones i nenes
L

a directora de l’Institut
Català de les Dones (ICD),
Núria Ramon, acompanyada
de la coordinadora territorial
de l’ICD, Carme Valls, ha
presentat a la Delegació del
Govern el Circuit d’acció
davant de les víctimes de tràfic
d’essers humans amb finalitats
d’explotació sexual de dones i
nenes per a les Terres de l’Ebre.
L’objectiu és donar a conèixer a
totes les persones professionals
implicades els recursos existents
al territori i els protocols i procediments a seguir. Aquest Circuit
ha estat elaborat i consensuat entre les persones membres
de la Comissió Tècnica del Cir-

cuit de les Terres de l’Ebre per a
l’abordatge de la violència masclista, les entitats especialitzades,
i les persones representants de
les cossos de seguretat. El tràfic
d’éssers humans és una greu violació de drets humans, un delicte
i una manifestació de violència
masclista tal i com recull la llei del
dret de les dones a eradicar la violència masclista. A nivell tècnic,
el circuit mantindrà una reunió
anual amb l’objectiu de compartir la informació sobre l’atenció
dels casos i valorar el seu abordatge. L’ICD podrà convocar la
taula a instàncies de les institucions o entitats integrants del circuit i també en cas d’urgència.

ALCANAR

Presentació del Circuit d’acció a la delegació de Govern.

LA RÀPITA

El Llagostí, protagonista Detingut per vendre
de les Jornades
cocaïna des d’un pis
U

n total de catorze
restaurants d’Alcanar,
Alcanar-Platja i les Cases
participen en les Jornades
Gastronòmiques del Llagostí
que van començar el cap de
setmana i s’allargaran fins
al 21 de juny, organitzades
per l’Ajuntament d’Alcanar
i el Col·lectiu Gastronòmic
d’Alcanar i les Cases.
Unes jornades que tenen l’objectiu de fer valdre un producte
de referència a la costa ebrenca
com és el llagostí i promocionar
el municipi com a destinació turística gastronòmica. “Treballem
de la mà del Col·lectiu Gastronò-

SANTA BÀRBARA
ENCETA LES
III JORNADES
CULTURALS
INFANTILS
Dilluns, amb un nombrós grup
de nens i nenes, es donaven el
tret de sortida a les Jornades
Culturals Infantils que arriben a

mic per tal de promoure els productes de quilòmetres zero i posicionar-nos com una destinació
gastronòmica de referència”, ha
explicat el regidor de Turisme,
Jordi Monfort. Pel que fa al preu
del menú oscil·la entre els 23 i 40
euros, uns menús que inclouen
entrants com ara llagostins a la
crema, tàrtar de llagostí o mató
torrat amb llagostí; mentre que
el plat principal també té el crustaci com a protagonista bé siga
amb arròs o pasta. El menú de
les jornades es completa amb
postres casolanes i vins de la denominació d’origen (DO) Terra
Alta.

U

n operatiu format per
agents de la Guàrdia Civil
i de la policia local de Sant
Carles de la Ràpita ha detingut
un home que, suposadament,
traficava amb cocaïna des
d’un pis llogat de la mateixa
població del Montsià.
Veïns de l’immoble van queixar-se, a finals de 2018, que un
nombre inusual de persones accedint a l’habitatge, de lloguer, a
diferents hores del dia i de la nit.
Un dispositiu conjunt dels dos
cossos va permetre comprovar
la informació i detectar la persona responsable.
Les posteriors investigacions

van poder constatar com, efectivament, el pis era objecte de
visita per part de persones consumidores d’estupefaents. Fins
i tot, s’hi van detectar menors
accedint-hi. Tots ells romanien
per poc temps a l’interior, moment durant el qual s’efectuava
la transacció.
Després d’aconseguir una autorització del jutjat número 4
d’Amposta, els agents van accedir a l’habitatge, trobant al seu
interior la persona investigada,
que va ser detinguda.
El detingut, de 61 anys, va ser
posat a disposició del jutjat de
guàrdia d’Amposta.

la tercera edició. A l’Escola Jaume Balmes s’hi va acollir un concurs de Masterchef que organitza l’AMPA, amb la participació
especial de Marta Fort de “Delice” i un Jurat escollit per l’ocasió
amb representants de diferents
entitats. Les jornades van seguir
dimarts al parc de l’Smartcentre
amb la creació d’un instrument
musical. Dimecres a l’Escola
Jaume Balmes va haver-hi una

sessió de FutbolNet oberta a
tot el poble.
Ahir fou el torn de fer invents al
parc de l’Smartcentre i també
de la Bebeteca per als nadons
i els seus pares. Avui divendres
finalitzaran les activitats a les
19h amb un espectacle familiar a càrrec del grup Folk Follet
“Tomaqueta i el seu aeròbic
bananero”, aquesta activitat es
portarà a terme al Parc 1 d’oc-

tubre i es necessari que els assistents porten un barret divertit i una pandereta.
Així mateix, avui divendres qui
també organitza la seva festa
de fi de curs, anomenada “la
festa de primavera” és la Llar
d’Infants les Beceroles, aquesta
va adreçada a les famílies dels
més petits i es portarà a terme
al mateix centre a les 16 h.
(informació de la Plana Ràdio)

terres de l’ebre
PLA DE
COORDINACIÓ
DELS DISPOSITIUS
SANITARIS EN
INCIDENTS AMB
MÚLTIPLES
AFECTATS
La Regió Sanitària Terres de
l’Ebre ha presentat el Pla de
coordinació territorial dels
dispositius sanitaris en incidents amb múltiples afectats
(IMA) amb la col·laboració dels
professionals implicats en una
jornada celebrada a Tortosa.
Un incident amb múltiples
afectats (IMA) és aquell en
què el nombre de víctimes
reals o potencials supera la
xifra de 6 víctimes greus o
de 10 víctimes de qualsevol
categoria. L’origen o la causa
d’aquests incidents pot ser
diversa, des d’un accident
de transport, passant per
desastres naturals o creats
per l’home, fins a un atac terrorista com els que van tenir
lloc a Catalunya el 2017, amb
un nombre elevat de víctimes.
El Pla territorial de protecció
civil de Catalunya (PRODICAT)
del Departament d’Interior,
preveu actuacions per gestionar les emergències, tant a
Catalunya com al territori. Per
això crea una estructura operativa de resposta formada
per un comitè d’emergències i
4 grups d’actuació: intervenció, ordre, logístic i sanitari.
El Grup sanitari, liderat per la
Regió Sanitària de les Terres
de l’Ebre, ha elaborat el seu
propi pla d’actuació que
dona resposta a la preparació
anticipada i la gestió integrada
dels IMA, ja que garanteix una
comunicació àgil i concreta entre institucions sanitàries per
facilitar les decisions i assegura l’optimització dels recursos
sanitaris en l’assistència a les
víctimes, així com l’assistència
psicològica als afectats. La
direcció dels Serveis Territorials de Salut a l’Ebre assumeix
el comandament de tots els
dispositius sanitaris si s’escau.
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SALUT
Jornada sobre l’atenció específica a les
persones amb trastorn psicòtic incipient
L

a directora dels serveis
territorials de Salut, Mar
Lleixà, ha obert la “Jornada de
Treball Programa d’atenció
específica a les persones amb
trastorn psicòtic incipient:
treball en xarxa” que organitza
la Fundació Pere Mata Terres
de l’Ebre, conjuntament amb
la Clínica Terres de l’Ebre i els
Serveis Territorials de Salut a
les Terres de l’Ebre a l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa.
La jornada ha posat en valor,
mitjançant l’exposició d’experiències i de conferències, el
Programa d’Atenció Específica
a les persones que presenten
un trastorn psicòtic incipient i a

les seves famílies, que requereix
del treball integrat de tots els
dispositius de salut mental i addiccions vinculats a l’atenció a
aquesta població en cada territori. Els objectius de millora de la
detecció, valoració i intervenció
en el trastorn psicòtic incipient
fa també necessària la col·laboració de dispositius sanitaris, socials, educatius i comunitaris en
cada territori. La major part dels
trastorns mentals greus s’inicien
en l’adolescència i la joventut i
comporten una ruptura important en aquesta etapa vital, que
afecta al llarg de la vida. La detecció i intervenció precoç inicial
o prèvia a un episodi atenua la

Mar Lleixà, directora dels serveis territorials de Salut.

fase aguda i millora el pronòstic
evolutiu. La jornada ha comptat
amb diferents experiències i po-

nències i amb una taula rodona
i esplai de debat amb el públic:
avançant en la recuperació.

DIA 22

ROQUETES

Unes 2000 persones
visitaran Alcanar

Trobada del servei
d’atenció diürna
M

L

’Ajuntament d’Alcanar i el
Club Taekwondo Atencia
han signat un conveni de
col·laboració per tal d’organitzar
conjuntament l’Open Ciutat
d’Alcanar el pròxim 22 de juny.
Una cita esportiva que aplegarà al
municipi uns 700 professionals,

FESTA DE SANT
BERNABÉ A JESÚS
Demà dissabte, 8 de juny,
tindrà lloc a Jesús la tradicional
romeria a l’Ermita de Sant
Bernabé, que enguany arribarà
a la seua 34a edició. Sant
Bernabé és el topònim que des
de fa molts anys va donar nom
a un espai del poble anomenat

distribuïts en diferents categories
(des dels cinc anys fins a júniors),
que participaran en les modalitats de combat de competició i
exhibició. La previsió és que unes
2.000 persones, entre esportistes i
familiars, es desplacen a Alcanar, el
dissabte dia 22.

és d’un centenar
d’infants i adolescents
del Baix Ebre han participat
aquest dissabte a Roquetes
en la primera Trobada del
Servei d’atenció diürna ‘la
Tribu’, organitzada pel Servei
d’Intervenció Socioeducativa
(SIS) del Consell Comarcal.
El servei d’atenció diürna del
Baix Ebre atén actualment prop
de 200 infants de 3 a 16 anys
dels municipis de Deltebre, Roquetes, l’Ametlla de Mar, el Perelló, l’Ampolla, Camarles, l’Aldea,
Xerta i Aldover, que hi accedeixen a demanda dels Serveis
Socials dels respectius ajunta-

ments. El conseller comarcal de
Serveis Socials, Carlos Serra, ha
posat de relleu el fet que aquesta trobada permet a infants i
adolescents de tots els municipis de la comarca que es puguin
conèixer en el marc d’una jornada de convivència i diversió.
Serra ha dit que aquesta iniciativa tindrà continuïtat els propers
anys amb una caràcter itinerant
per les diverses poblacions del
Baix Ebre. A l’Escola Marcel·lí
Domingo es van desenvolupar
les activitats programades amb
la col·laboració de diverses entitats esportives i culturals de la
comarca.

«Partida de Sant Bernabé». Dins
d’aquest espai, i prop dels Molins
del Comte, es va erigir com
era costum en aquell moment
històric, un edifici de caire
religiós per protegir els habitants
de la zona, en concret l’ermita
de Sant Bernabé. El programa
d’actes s’inicia amb la trobada
a les 18.30h, a la Pèrgola, per
enfilar, acompanyats de les
Gralles i Tabals de Jesús, el

camí cap a l’ermita. El mossèn
del poble oficiarà la missa
acompanyat dels xiquets i
xiquetes de la catequesi que
interpretaran els “Goigs de
Sant Bernabé”, recuperats per
part dels alumnes de l’Escola
de Música. Per acabar la tarda,
festa popular amb música
i degustació de baldanes i
coquetes. L’organització de
l’acte va a càrrec de l’EMD de

Jesús, la Secció de Festes i les
entitats del poble.
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NOTÍCIES
BREUS
ROBATORI A ASCÓ
Segons ha informat Video Ascó Televisió, aquest
dimecres van desaparèixer les
portes que tancaven la circulació de vehicles fins al recinte
on s’ubica el castell d’Ascó recentment restaurat. No sé sap
quan s’ha produït el robatori,
i segons fonts municipals, ja
s’ha elaborat un informe del
succés per presentar la corresponent denúncia als Mossos
d’Esquadra.

EXTINGIT
UN INCENDI
FORESTAL A
CORBERA
Els Bombers van extingir
dimecres a la nit un incendi
forestal a Corbera d’Ebre que
va cremar 1,55 hectàrees. El
foc es va declarar a prop del
quilòmetre 808 de la N-420.
Hi van treballar inicialment
tres mitjans aeris i 9 dotacions terrestres dels Bombers.
D’altra banda, sis dotacions
van treballar a Ulldecona en
un foc al cim de la Selleta, que
va cremar 250 metres quadrats de sotabosc però que
va requerir que els Bombers
treballessin només amb eines
manuals, ja que és una zona a
la qual només s’hi pot accedir
a peu. El foc l’hauria causat
un llamp.

‘PAÍS VIU’
El delegat del Govern català
a l’Ebre, Xavier Pallarés, va
anunciar la imminent posada
en marxa del programa ‘País
Viu’ per part del Govern de la
Generalitat a les comarques
de la Terra Alta i els Pallars,
per tal de lluitar contra el
despoblament. Va dir-ho a la
trobada de la Gent Gran de la
comarca terraltina, a Vilalba.

FESTA DE LA MEL
Arnes gaudirà diumenge de la
Festa de la Mel, 16ena. edició.
L’horari és de 10 a 20 hores.
La fira se situa a la plaça de la
Vila, la plaça Catalunya i als
carrers dels voltants.

terres de l’ebre

MÓRA D’EBRE
El Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc tanquen la
‘millor’ edició amb un 15% més de visitants
L

a 12a edició del Litterarum,
la Fira d’Espectacles
Literaris i la 16a edició de la
Fira del Llibre Ebrenc han
tancat aquest diumenge amb
un 15% més de visitants,
superant les 4.500 persones
durant els quatre dies de
certamen.
La gran majoria dels espectacles
literaris han aplegat un centenar
de persones de públic de mitjana.
El director Litterarum, Albert Pujol, ha afirmat que “serà la millor
edició” perquè han aconseguit “el
gran objectiu, que la gent participi del màxim nombre d’activitats
i han arribat a gent de fora”. Pel
que fa a la venda de llibres, també

estimen un augment d’entre un
10% 12% respecte a l’any anterior,
que han recordat que ja va ser de
“rècord”. Els organitzadors consideren que el Premi Nacional de
Cultura hi ha contribuït i apunten que treballaran amb el gremi
de llibreters de cara a la propera
edició per oferir els llibres dels
autors que es representen en els
espectacles literaris.
En l’última jornada del certamen
del Litterarum s’ha celebrat un
espectacle infantil i han actuat
la formació Marta&Gregori. Els
músics han repassat cançons
en català des dels anys 60 fins a
l’actualitat i han musicat poemes
d’autors ebrencs.

Compradors a la carpa de la Fira del llibre, a la plaça de Dalt de Móra d’Ebre.

TURISME

VILALBA

‘Hola Família’ arriba
al nostre territori

Trobada de la gent Gran
de la Terra Alta

E

l proper cap de setmana, 6
dels 9 municipis certificats
amb la marca ‘Muntanya
i Natura en Família’ de la
destinació Els Ports oferiran
descomptes i tot un seguit
d’activitats per gaudir-les en
família.
La destinació ebrenca compta
actualment en un total de 47 empreses i equipaments certificats,
entre allotjaments, empreses
d’activitats, equipaments culturals, restaurants,... i el proper cap
de setmana, participen en l’acció
promociona ‘Hola família!’ els
municipis d’Arnes, Horta de Sant
Joan, la Sénia, Mas de Barberans,

TIVISSA
CONSTRUIRÀ UNA
RESIDÈNCIA PER A
LA GENT GRAN
L’Ajuntament de Tivissa ha
anunciat la construcció d’una
residència per a la gent gran
amb 25 places.
L’equipament s’instal·larà en

Prat de Comte i Tortosa. Així
doncs, les empreses de la destinació que participin en aquesta
acció oferiran descomptes durant el cap de setmana (empreses a la web http://escasateva.
catalunya.com/hola-familia/) i, a
més a més, dissabte i diumenge
oferiran les activitats programades (dies i horaris a la web catalunya.com). El programa ‘Hola
Família! Són tres dies per compartir amb els infants, un cap de
setmana en territori d’oci per a
les famílies. El turisme familiar
és un dels projectes estratègics
en la promoció turística de Catalunya.
una nova planta de l’actual Centre Municipal de Serveis i aprofitarà els serveis existents al centre
de dia, com la cuina, la bugaderia o l’espai de fisioteràpia entre d’altres.
Segons ha explicat la primera tinent d’alcalde i regidora de
Serveis a les Persones en funcions, Montse Pagès, el procés per
posar en marxa el centre va començar l’any 2004 i la manca de
suport de la Generalitat ha portat

L

es instal·lacions esportives
municipals de Vilalba
dels Arcs han acollit aquest
dissabte l’edició 2019 de la
Trobada de la Gent Gran
de la Terra Alta, amb una
participació de 310 persones
arribades d’onze dels dotze
municipis de la contrada.

Era la primera vegada que la població vilalbina acollia aquesta
activitat després de 27 anys de
celebrar-se, ja que fins ara no
disposava d’unes instal·lacions
adients per a acollir l’esdeveniment. Després dels parlaments,
els actes van acabar amb un dinar de germanor.

el consistori a assumir directament la seva construcció i gestió.
“Tivissa ho necessita tant per
l’envelliment de la població com
pel fet que hi ha gent gran dispesa per residències de pobles

del voltant”, ha adduït.
En aquest sentit, ha explicat
que continuaran negociant
amb la Generalitat perquè homologui el centre i concerti
places.

terres de l’ebre
especial
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PREMIS D’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Beques i ajuts de l’Escola Internacional del Camp
«ELS AJUTS
ES DESTINEN A
ALUMNES DE
L’EIC I DE FORA
QUE, AMB UN
BON EXPEDIENT
ACADÈMIC I
UNA IMPORTANT
VÀLUA PERSONAL,
NECESSITIN
UN SUPORT
ADDICIONAL»

E

n el seu setè any de
funcionament, la
Fundació de l’Escola
Internacional del Camp
(FEIC) continua treballant a
favor de l’alumnat que més
ho necessiti oferint beques
i ajuts i reconeixent la
feina feta i el talent a través
de premis d’excel·lència
acadèmica.
Pel que fa als ajuts, es destinen a alumnes de l’EIC i de
fora que, amb un bon expedient acadèmic i una important
vàlua personal, necessitin un
suport addicional. Els premis a
l’excel·lència tenen l’objectiu
de potenciar les persones que
són cada dia millors oferint
més al seu entorn, destacant
en valors socials i solidaris,
amb un bon expedient acadèmic, amb mèrits educatius
rellevants, amb una actitud
personal destacable i amb un
elevat compromís social.
Entre les beques, premis i

ajuts de la FEIC, n’hi ha dues
que poden demanar estudiants de fora de l’escola:
Beca Sr. Esteve Blasi:
Preferiblement pensada per a
alumnes de fora l’EIC acabant
el 4t d’ESO que tinguin una
limitació econòmica per poder cursar aquests dos anys
d’estudis preuniversitaris i
vulguin fer-los a l’EIC, bé sigui
en l’opció de BAT local o l’IB
(Batxillerat Internacional). La
beca, que és bianual, cobrirà
la totalitat de la despesa acadèmica d’un estudiant durant
els dos cursos del Batxillerat.
Beques per a estudiants
d’ESO:
La FEIC promou un conjunt
de beques (amb cobertura total o parcial del cost d’escolarització) als estudiants que,
venint de fora l’EIC, vulguin
cursar-hi els seus estudis i per
als qui la condició econòmica
pugui ser, a priori, un limitant.

Els candidats/tes que ho vulguin i han de presentar la seva
candidatura i petició a la FEIC
abans del final de juliol de
cada curs.
La FEIC treballa també per
ajudar els alumnes de l’escola
amb altres beques i premis:
Beca a l’excel·lència Sr.
Joan Gumà:
La beca és anual i s’atorga
al “alumne/a més complert”
(acadèmica i personalment)
de l’escola per cobrir l’escolarització del pròxim curs.
Premis Sòcrates Educa:
Premis Sòcrates Educa per
a un/a alumne/a en l’àmbit
científic, tecnològic o matemàtic: Els estudiants participants són alumnes d’ESO i 1r
de BAT/IB de l’EIC que presenten una candidatura elaborada, amb un recull de feina
i resultats que és avaluat pel
professorat i juntament amb

el seu expedient acadèmic.
Premis Sòcrates Educa per
l’excel·lència docent (un centrat en l’àmbit científic, tecnològic o matemàtic i un
centrat en la pràctica docent
en general):
Aquests premis promouen i
reconeixen l’excel·lència de
l’activitat docent en l’àmbit
escolar incidint en la innovació educativa, el desenvolupament del projecte Sòcrates
Educa® i l’aplicació dels 4
pilars de l’escola: internacionalitat, les noves tecnologies,
sostenibilitat, valors i servei a
la comunitat.
Borsa d’ajuts FEIC:
La Fundació treballa tot l’any
per aconseguir fons i els assigna a favor de l’alumnat
quan hi ha un cas justificat i
convenient, sempre de forma
anònima i confidencial. Una
font important d’ingressos
per a aquests ajuts són les do-

nacions de privats, empreses
i institucions, però també la
col·lecta que es fa en el sopar
benèfic de la Nit del Mecenatge FEIC, que cada curs se
celebra a les instal·lacions de
l’EIC i aplega a la comunitat
educativa en general i convidats especials per a l’ocasió.
Enguany tindrà lloc el proper
divendres 14 de juny.
Us podeu apuntar a través del
web de l’escola, adreçant-vos a:
events@escolainternacional.org
o bé trucant al 977 325 620.

MÉS INFORMACIÓ
Tots els interessats, ja
sigui com a donant o com a
candidat, poden demanar
informació adreçant-se
a l’Administració de l’EIC
o via e-mail a l’adreça
info@escolainternacional.org.
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l’entrevista

VEUS A LA VORA DEL RIU
C

erts mitjans de
comunicació s’han
atrevit a proclamar que, el
passat dia de Sant Jordi,
Dona Poesia ha estat un dels
tres llibres de poesia més
venuts en les Terres de l’Ebre.
A més, el llibre ha estat
també un dels seleccionats
per a les presentacions
oferides en el marc de la Fira
del Llibre Ebrenc-Litterarum
celebrada a Mora d’Ebre fa
una setmana.
Però deixant a un costat les
qüestions mundanes, sembla oportú preguntar-se... què
és Dona Poesia? Perquè no
és només el segon llibre de la
col·lecció de poesia i fotografia L’Escrita, editada i publicada
per l’Associació Mar de Fora de
la Ràpita (aquest volum en col·
laboració amb la Jove Cambra
Internacional de les Terres de
l’Ebre)... no és només un recull
de 12 poetes + 1 fotopoeta...
no és només un udol de llibertat poética... no és només...
Millor deixem la paraula a les
autores.
Jessica Reverté:
Dona Poesia és un trosset de
tu, un trosset de mi. Dona Poesia és un sentiment, és començar a llegir i sentir la mel
a l’ànima. Dona Poesia és una
espiral d’emocions desenfrenades. Dona Poesia és cada
un dels batecs del cor de cada
dona.
Àngels Puente:
13 cors en un sol batec poètic,
13 vides en un destí d’unes pàgines que parlen de “naltros”.
Remolins de versos de dins
nostre, de reclam, d’amor, de
por, de somnis, de vida, de poesia... la nostra, la de les nostres entranyes que compartim
i hem transformat en moments
únics de companyerisme, d’
il.lusió, d’amistat. Dona Poesia
és un recull de poemes però
sobretot és un recull de persones meravelloses.

Pili Cugat:
Llegeixo el títol i sento com
em pren de la mà una aventura
que just comença. Un camí on
descobreixo un cor de veus de
dones plenes de força i una immensa necessitat de cridar ben
fort, amb versos de tota mena,
la indignació que ens revol el
ventre i la il·lusió que ens batega
i ens manté la llum encesa per
a seguir endavant. Participar-hi
m’ha portat a una nova experiència. Desprès de molt temps
expressant els meus escrits amb
l’embolcall de la música, m’obro
a uns versos nus en un llibre teixit de sentiments i preciosos
pensaments en els que em miro
i dels que aprenc, al costat de
dotze dones que es mostren de
cor a cor i miren i es deixen mirar obertament.
Georgina Matamoros:
Dona Poesia és el primer projecte en comú de la JCI (Jove
Cambra Internacional de les
Terres de l’Ebre) i de l’Associació
Mar de Fora. És un projecte ple
d’il·lusió, passió i emocions. I és
que Dona Poesia no és només
un projecte de literatura, sinó
que va més enllà: és la veu de les
dones ebrenques (les nascudes
aquí i les que han fet d’aquestes
terres casa seva), els sentiments
i anhels de 13 dones que s’obren
al món amb lletres i fotografies.
Dona Poesia és territori, germanor, diversitat i feminisme.
Núria Reverter:
Per a mi Dona poesia és un riu
d’oportunitats per a totes les
que vivim i escrivim versos. Un
impuls més per a la visibilització
plena de la poesia escrita per
dones. Una aposta desacomplexada perquè cada cop siga
més fàcil i necessari que noms
de dones apareguen en cànons,
antologies, manuals de literatura i estudis crítics. És un recull
de poemes amb múltiples referents estètics i culturals que diu
una mica de cadascuna de les
que hi hem deixat alguna part
de nosaltres.

E. MARGARETTO

DONA POESIA
Conxita Jiménez:
Poesia de la terra, de la llum,
de la mar, de la ferida confosa, de la fosca fecunda, tendra,
inundada, oberta a l’espai i a les
esquerdes, al paisatge immens
de la paraula, poesia de dona,
trencada per dins, renascuda
del fang i del silenci, emmirallada en els teus ulls i a qui te la
dediquem, perquè nasqueres de
la boira entumida i sangonosa i
tens també ànima de dona.
Maria José Piñol:
Dona Poesia ha estat per mi
l’oportunitat de mostrar una
faceta, la poètica, que fins fa
poc havia considerat massa íntima per publicar-la. Ara poder
compartir aquesta vivència amb
dones poetes i ebrenques em fa
créixer i em carrega d’il·lusió per
continuar escrivint.
Eva Mascarell:
És l’excusa per compartir somnis i fer-los realitat, és trobar la
inspiració en una conversa, és
entregar-li el poder que li pertoca a la veu femenina, a la mirada de dona, a la quotidianitat.
Dona poesia és veure la màgia
en una porta, unes butxaques,
una calaixera, un melic o al color negre. Dona poesia és cadascuna d’estes dones que ha
fet possible este llibre.
Montse Boldú:
Dona poesia m’ha fet crèixer personalment. Mitjançant
aquest projecte he experimentat la sororitat o agermanament
femení amb intensitat, a partir
de relacions positives, cos a cos.
Silvia Panisello:
És la prova tangible de que el
nostre territori no és només tradicions i paisatges sinó també
amor per la cultura, per la lletra
escrita i les paraules ben trobades i travades mitjançant la poesia.
Isabel Labòria:
És la mostra de que quan algú
comparteix allò que és, té i es-

«... NO ÉS NOMÉS UN RECULL DE
12 POETES + 1 FOTOPOETA... NO
ÉS NOMÉS UN UDOL DE LLIBERTAT
POÉTICA...»
tima... la vida li torna multiplicat
per 13.
Sinta Salvadó:
És l’esclat d’una reivindicació. És
la revolta de les dones silenciades. Dona Poesia són les veus
de 13 dones apoderades, lliures
i decidides.
Maria Fernández:
Dona Poesia és el fruit, recollit

per 13 ànimes, d’unes llavors
que van ser plantades fa segles.
És la collita que ha florit després
d’una glaçada perpetrada pel silenci sobre la veu. Una veu massa temps afònica i espantada, la
de totes aquelles que han sigut
poesia a la vora del riu i que van
veure, durant llarg temps com
la corrent s’emportava els seus
versos. Dona Poesia és aliment i
és justícia, per fi per a totes.
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APEL.LACIÓ
Es torna a suspendre la
promoció d’ascens
E

L’ASCÓ S’HA
DECIDIT

UNA PROMOCIÓ
D’ASCENS ETERNA

L’Ascó ha decidit jugar a la 1a.
catalana. Des que lva anunciar
que renunciaria a la Tercera divisió, s’ha dit que podria jugar
a Tercera, a Quarta i fins i tot
ha rebut propostes per vendre
la plaça, un club oferia 80.000
euros. Al no tenir garantida la
plaça en el grup sis de Segona,
l’Ascó ha obtat pel més intel·ligent, estar a la 1a catalana, categoria on jugadors
voldran jugar. Es va parlar amb
‘Peque’ ex mister del Vilaseca
i Riudoms, però l’idil·li va durar
només unes setmanes i finalment es va fitxar a Jordi Font
que ja té perfilat l’equip, amb
l’arribada probable de Xavi
Anell, Marqués i Sabaté, entre
altres, més alguns jugadors
que poden seguir. Bona notícia
que l’Ascó estigui a 1a catalana,
almenys que un equip ebrenc
estigui en aquesta categoria
juntament amb Valls i Catllar
que té la promoció gairebé
guanyada. La negativa és que
l’any vinent pot haver-hi nou
arrossegament de descensos si
baixen 2 equips de Tarragona
que és molt probable, un segur
cent per cent. L’Ascó ja va
militar a la 1a catalana dues
campanyes 2011/2013. No serà
fàcil mantenir la categoria
perquè el seu pressupost s’ha
reduït. La seua decisió, de retruc, afecta la batalla existent
per fer fitxatges a Segona
catalana, perquè ara al territori
hi ha l’opció de poder jugar a
Primera.

Recordo promocions d’ascens
molt llargues. Una d’elles fou
la que van disputar al 2004
l’Ascó i l’Hospitalet, que es va
allargar tot l’estiu. Aquella fou
diferent perquè es va disputar
el partit d’anada i el problema
va venir en la tornada, per les 3
expulsions, al mateix moment,
de l’Ascó, al minut 60, amb el
2-3, després del 2-2 de l’anada.
Apel.lació va dir que s’havien
de disputar els minuts que
faltaven i l’Ascó no va voler ferho perquè anava al Tribunal
Català de l’Esport. Passades
unes setmanes, l’Hospitalet
es va presentar a Ascó, però
no va fer-ho l’equip local.
L’Hospitalet va pujar. També
recordo aquella promoció entre
el Santa Bàrbara i el Riudoms
que, per altres motius, va estar
en espera fins ben entrat el
mes de juliol. Al juny del 2019
ens trobem en un altres cas
atípic. Les especulacions de la
setmana no s’han complert
i qui pensava que la primera
suspensió indicava que Apel.
lació podia revertir la decisió de
Competició anava, d’entrada,
equivocat. La decisió, segurament, serà dimarts vinent. Un
fet que també es podia esperar
perquè així se sabrà si el Catllar
puja amb el que això suposaria,
que la Canonja se salvaria. Sé
que la delegació ebrenca ha
treballat dur per defensar els
equips ebrencs, però la pilota
segueix encallada. Fins el proper capitol.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge 22.30 h (repetició dilluns 15.30 h).
Parlarem de la darrera hora de la promoció
d’ascens. A més, homenatge als equips de 4a. que
han pujat. Convidats: Jordi Garcia i Miquel Royo
(Ebre Escola) i Roger i Joaquim Miralles (Arnes)

l comitè d’Apel.lació,
després de dos dies
analitzant les al.legacions dels
equips implicats en el conflicte
de la promoció d’ascens a
Segona, va decidir ahir dijous
postposar el seu veredicte.
Això vol dir que, fins ara, no hi ha
resolució i que aquest cap de setmana tampoc hi haurà promoció
d’ascens a Segona. I, per tant, no
sé sap si la jugarà el Perelló o si
ho farà el Catalònia. Si no hi ha
res de nou, caldrà esperar fins la
setmana vinent, probablement
dimarts, per saber-ho. Uns dies
més d’incertesa.
També cal tenir en compte que
diumenge se sabrà si el Catllar
confirma l’ascens en la promoció
d’ascens a Primera. Va guanyar el

Caldes 0-2 en l’anada. D’aquesta manera, si puja, la Canonja,
independentment de la decisió
d’Apel.lació, estaria salvada. I això
pot aclarir el conflicte.
El Perelló va quedar segon en
la lliga, però el Jesús i Maria,
campió, no podia pujar. Això va
comportar que es pensés que el
segon classificat pujava directe i
que el tercer, el Catalònia, jugava la promoció d’ascens. Llavors,
com ja és conegut, van aparèixer
les al.legacions de la Canonja en
base a l’article 208 (apartat a) que
representava una confusió en el
sentit comú que s’havia aplicat
una vegada el Jesús i Maria es va
proclamar campió.
La resposta definitiva la tindrem
la setmana vinent.
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BREUS
CARLOS GILABERT
NO SEGUIRÀ A
ULLDECONA
El tècnic Carlos Gilabert, que va
arribar a Ulldecona durant el
campionat, no seguira. Després
de converses amb el president,
Josep Queralt, l’entrenador ha
decidit no seguir. Per la seua
part, el president Josep Queralt
continuarà una temporada més
al càrrec, però aquesta vinent es
preveu que sigui la darrera i per
aquest motiu a l’abril del 2020
s’obriria un període de presentació de candidatures. L’Ulldecona,
la lliga propera a Segona catalana, té previst fer un projecte més
localista, recuperant jugadors
del municipi que estan en altres
clubs, confiant també amb la
continuitat de jugadors que ja
estan a la plantilla. Pau Castro i
Cristian Arasa no continuen, havent fitxat amb el Santa Bàrbara.

FERRERES I
ESCRIBÀ, A
L’AMPOSTA

BÍTEM
Trobada d’equips patufets

Ferreres (Camarles) i Roger
Escribà (Pobla) són dues de les
incorporacions de l’Amposta
per la temporada propera. De
la passada, dir que la directiva,
en acabar la lliga, va parlar amb
l’equip al vestidor i va exposar
el seu desacord i el que havien
decidit sobre el rendiment que
va tenir en el darrer terç del
campionat.

FUTUR DEL 		
FC GODALL
El FC Godall celebra avui una
reunió amb els socis per a parlar
del futur. El club està sanejat
i, esportivament, va salvar la
categoria. Però caldrà saber si la
directiva té previst seguir.

FUTBOL
FORMATIU TE

T

robada de patufets a Bítem,
diumenge dia 2 de juny.
Uns 80 nens i nenes de 3, 4 i 5
anys van participar en una jornada esportiva amb més de 300
assistents. Des de la UD R-Bítem,
agraien “a l’EMD de Bitem, la seva
col.laboració així com el Consell
Esportiu del Baix Ebre, per deixar

material per a la Jornada. I també
als 8 equips participants”. Aquests
van ser, a més del conjunt local,
United Vinaròs, Ulldecona, Jesús
i Maria, Catalònia, Aldeana, AEF
i Amposta. D’altra banda, estan
obertes les inscripcions al Campus
Bítem Pepe Roig, que tindrà lloc
de l’1 de juliol al 2 d’agost.

La nova entitat formativa, amb
vinculació a Camarles, ha informat que ja té tancats els equips,
a manca de “3 ó 4 jugadors
per al juvenil i un parell per al
prebenjamí. La resta tot està
tancat amb 2 equips inclosos en
alguna categoria de futbol-11”.
Per tant el projecte agafa força,
tot i que hi ha clubs que no estan
del tot d’acord amb la seua
gestió esportiva.
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NOVA SITUACIÓ

BREUS

Jordi Font entrenarà a l’Ascó, equip que ha
decidit jugar a la Primera catalana

EL CATLLAR
ENCARRILA
L’ASCENS (0-2)

E

l Futbol Club Ascó jugarà,
a la Primera catalana.
Una vegada l’Ascó va decidir renunciar a la tercera divisió, categoria que també perdia amb
el descens, els plantejaments
inicials eren també renunciar a
la Primera catalana. D’entrada,
les intencions podien passar per
jugar a Tercera catalana però
després es va valorar fer-ho a
Segona. Aquí van començar
els dubtes per la ubicació que
podia tenir el club de la Ribera, que podia quedar englobat
en un grup de Segona d’una altra demarcació, la que es veiés
beneficiada per la seua renúncia a jugar a Primera. Aquesta
possibilitat es va descartar des
d’Ascó i, per tant, tot quedava pendent de solucionar-se.
No obstant, amb tot l’afer del
Perelló i l’aplicació de l’article
208, el possible futur de l’Ascó

a la Segona catalana tarragonina agreujava el conflicte. Per
aquest motiu, el president, Andreu Muñoz, diumenge a Canal
Terres de l’Ebre, a Minut 91, va
manifestar que “vam parlar amb
el delegat de la Federació i vam
dir-li que si nosaltres, per ajudar el futbol ebrenc, havíem
de competir a Primera catalana i, d’aquesta forma, es podia
aclarir el conflicte, que ho estudiariem com així ho hem fet”.
Aquesta setmana, a l’espera de
poder concretar la plantilla,
l’Ascó està perfilant competir a
la Primera catalana. En aquest
sentit, dir que el tècnic havia de
ser Peque (Vilaseca) però finalment, es va fer enrera perquè
veia dificultats per poder definir la plantilla amb la reducció
pressupostària prevista. Dilluns
l’Ascó arribava a una entesa
amb Jordi Font (exRapitenca i

Àlex González, tècnic del Catllar.

PARRAGA NO
SEGUIRÀ AL
CORBERA
exAmposta) i amb qui podrien
arribar jugadors com Marqués,
Xavi Anell o Sabaté, a més d’al-

tres a qui els pot seduir jugar a
Primera quan perveien fer-ho a
Segona.

COPA CATALUNYA

TERCERA CATALANA

El Jesús i Maria
s’imposa als penals

El Santa Bàrbara fitxa
a Cristian Arasa

E

A

l Jesús i Maria va passar
l’eliminatòria de la Copa
Catalunya, als penals, al camp
de l’Icomar (1-1).
El partit va ser igualat, amb més
opcions de l’Icomar que va marcar al minut 88 el seu gol. L’1-0
semblava definitiu però el Jesús
i Maria va reaccionar i el juvenil
Juan Carlos, en afegit, va empatar. Amb el Jesús i Maria va jugar
de porter el defensa central Jordi
Borràs. Ell va ser el protagonista.
Primer per haver mantingut la
porteria a zero fins el minut 88
però després, als penals, va aturar 3 llançaments i, a més, va tirar
el quart i va marcar el decisiu que
donava l’eliminatòria a l’equip de
l’Aube. Jordi Borràs informava
que “no havia jugat de porter des
de la base. Però el mister ja em va
dir dissabte que m’havia de posar
perquè no teníem porter”. Borràs
acostuma a tirar els penals. Pot-

Jordi Borràs va fer de porter.

ser per aquest motiu va tenir intuició per aturar-los. “La veritat és
que em fixo molt en el gest que
fan els jugadors que tiren penals
i així vaig fer-ho, encertant la trajectòria de 3 d’ells que els vaig
poder evitar”. El J i Maria jugarà la
propera eliminatòria al camp de
l’Angularia d’Anglesola, campió
d’un grup de 3a catalana de Lleida, diumenge (18.30 h).

El Catllar va guanyar al camp del
Caldes (0-2), en l’anada de l’eliminatòria d’ascens a Primera catalana. Un gran resultat per a la
tornada de diumenge. No obstant, el partit s’ha de disputar.

pocs dies d’acabar la lliga,
el moviment del mercat és
intens.
Les gestions es multipliquen i els
mòbils de tècnics i directors esportius no descansen. En aquest,
sentit, el Santa Bàrbara ha estat
dels equips que més ha matinat
per concretar fitxatges. La setmana passada informàvem del de Pau
Castro (defensa de l’Ulldecona). I
aquest dilluns, la junta directiva del
Santa Bàrbara ha fet oficial l’acord
amb el masdenvergenc Cristian
Arasa, que la darrera campanya
també va jugar a l’Ulldecona.
D’aquesta forma, el Santa Bàrbara, després de la bona campanya efectuada en la lliga passada,
apuntala la seua propera plantilla
que seguirà entrenada pel tècnic
Francesc Parra.
A la imatge, Cristian Arasa amb la
samarreta del seu nou equip, el
Santa Bàrbara.

Jorge Parraga no seguirà al
Corbera. El tècnic ha explicat
que “ha estat un orgull i una
satisfacció entrenar el Corbera
i també competir al grup 1 de
Tercera, un grup molt potent.
De la temporada estic satisfet,
malgrat que vam començar
amb una plantilla molt curta,
amb dificultats per poder
fitxar, i que ens vam trobar
molt limitats quan avançava
la segona volta. Però l’objectiu
es va complir, no estan en cap
moment dins de les darreres
quatre places. Era el volíem,
estar fora d’aquestes i evitar
qualsevol vincle amb la zona de
descens i de compensacions si
en podien haver-hi”. Parraga
afegia que “penso que fins i
tot que podíem haver quedat
més amunt, perquè hem deixat
de puntuar en diversos partits
amb gols rebuts en afegit. No
obstant, com he dit, satisfet
perquè tot i les mancances dels
darrers partits, hem competit
bé fins el final, com es va poder
comprovar en la darrera jornada, al camp del Jesús i Maria, on
vam anar amb 11 i un suplent.
M’emporto un gran record de
Corbera, la junta i el president
són grans persones, de fiar. Les
portes queden obertes per al
futur però ara, per motius principalment personals i també
laborals, m’és impossible poder
seguir entrenant a l’equip. Li
desitjo tot el millor”.
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JOAQUIN CELMA

REGULARITAT DELS JUGADORS

P: PUNTS ACUMULATS. PT: PARTITS COM A TITULAR. G: GOLS MARCATS. SETMANA VINENT TERCERA CATALANA

CF L’AMPOLLA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CF AMPOSTA

JUGADOR

P

PT

G

Nº

JUGADOR

P

PT

G

Nº

JUGADOR

P

PT

JORDI ROCA
JOSÉ LUIS TORRES
DAVID GALLEGO
MARC PERELLÓ
DAVID RAMÍREZ
JOEL SARMIENTO
GERARD FRANCH
DAMIA FERNÁNDEZ
GUILLEM NAVARRO
MANOLO ABRIL
RUIBAL
ERIK GARRIDO
SAMU BLANES
ROBERT CABRERA
AITOR ARASA
CRISTIAN PARADAS
AGUS ALTAMIRANDA
CRISTIAN REGOLF

62
57
46
43
42
40
35
33
30
29
27
25
19
8
4
1
1
1

30
34
30
27
24
34
27
29
21
26
32
31
28
7
21
5
---

3
5
22
3
2
2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

QUIM CARDONA
ARNAU BELTRAN
SERGI JOSE
CARLES KADER
ISAAC CASANOVA
VICTOR CALSINA
ARNAU BERTOMEU
JONATAN LLORACH
MANEL VIZCARRO
SERGI GALERA
ION PERELLÓ
ÒSCAR RODRIGUEZ
FELIPE GUACHAPA
MARC AYUSO
JOSU RIGAL
MARC LOPEZ
ERIC FORNOS
KOUASSI
FRAN CORELLA
ÀLEX ESTORACH
ROGER ROYO
PAU SANCHEZ
FERRAN LLUIS
ADRIAN SORIANO
DAVID RUIZ
PAU VALMAÑA
XAVIER SAMPER

57
46
43
40
39
37
31
30
26
26
21
19
19
12
11
10
6
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1

23
30
28
31
30
25
25
29
28
10
14
17
13
11
16
4

6
1
13
19
4
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SERGI MASQUÉ
ARTUR GODIA
MARCEL MESEGUER
PATO
EDUALD BRULL
VICTOR BERTOMEU
ADRIÀ PARRA
RICARD DE ANTONIO
VICTOR MIRANDA
ENRIC BERNAT
XAVI JAIME
JOSEP RAMON
JOAN DOMINGO
OUSMAN TOURAY
PEKE
XAVI TOLDRÀ
DANI PUJOL
JOSÉ RAMON SARDA
SERGI LÓPEZ
JUAN F. GONZALEZ
DANI ARGILAGA
ANTONIO
HUMBERT
DIEGO PANTOJA
MARC FABREGAT
ALBERT ROCA
RODA
HECTOR GARCIA

70
54
50
46
42
40
33
27
24
20
19
19
19
16
16
15
13
12
12
9
8
6
6
3
2
1
1
1

37
36
26
25
30
25
14
21
33
27
25
28
25
13
23
10

4
2

14
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9
8
8
3
23
1
--1

1
2
1
1
1
2
1
1
3

C AT MÓRA LA NOVA

CF LA SÉNIA

Nº

JUGADOR

P

PT

G

Nº

DAVID CALLARISA
SERGI GASPARIN
GERARD ESTRELLA
ISAAC RODRIGUEZ
KEVIN MORENO
RAUL ISTOC
ÒSCAR QUEROL
ALBERTO MONFORTE
POL RODRIGUEZ
IVAN CAPITAN
ANDI ALARCON
ERIC ALARCON
JOAN LABERNIA
JORDI ESCUBEDO
JOAN ZARAGOZA
JOFRE
MARC LLEIXÀ
XAVI POMADA
GERARD GAVALDÀ
ANDREU BORRAS
LLUÍS CAPITAN
CRISTIAN MIRÓ
JORDI BAYARRI
DAVID MARTIN

76
58
42
38
31
24
24
21
21
20
20
16
12
8
7
7
7
6
5
5
3
2
1
1

31
32
20
19
31
17
12
18
33
18
6
32
15
15
26
17
16
7
6
3

23
6
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
1
2
5
1

6
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

JUGADOR

P

EQUIP

Nº

SERGI MASQUÉ
JOSE LUIS TORRES
ARTUR GODIA
A. DOMINGUEZ
JOEL SARMIENTO
DAVID ROJAS
FERRAN ARGILAGA
CRISTIAN DIAZ
VICTOR MIRANDA
JOSEP DOMÈNECH
POL RODRIGUEZ
JOAN BARRUFET
ÒSCAR RUIBAL
SERGI GASPARIN
ERIC ALARCON
FREDE GINÉ
JOAN SABATÉ
URI BENITO
SERGI DURAN
IVAN GONZALEZ
ERIK GARRIDO
CARLES KADER
VICTOR REALES
ENRIC UBALDE
DAVID CALLARISA
KEVIN MORENO
JORDI ROCA
DAVID GALLEGO
ARNAU BELTRAN
ISAAC CASANOVA
EUDAL BRULL
VICTOR PUJOL
PAU SANSALONI
DANIEL TOME
DAMIÀ FERNÁNDEZ
JONATAN

37
36
36
35
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29

ASCÓ
AMPOLLA
ASCÓ
TORTOSA
AMPOLLA
GANDESA
MÓRA N
TORTOSA
ASCÓ
GANDESA
LA SÉNIA
MÓRA N
AMPOLLA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
MÓRA N
RAPITENCA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOSTA
CAMARLES
GANDESA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
ASCÓ
CAMARLES
CAMARLES
GANDESA
AMPOLLA
AMPOSTA

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

JUGADOR

P

PT

G

Nº

FREDE GINÉ
JOAN BARRUFET
MARC VERNET
GERARD ROIGÉ
JAUME GUIU
AGUS FORNÓS
YASSINE
ALEXIS PEDRAZA
FERRAN ARGILAGA
JOAN BATISTE
XAVI FUERTES
ÀLEX CLUA
EDU LLOP
ROGER MARTOS
JOAN PIQUÉ
PAU MUÑOZ
ALEIX MUÑOZ
ORIOL PENA
JORDI MIRÓ
KEVIN CARMONA
MARC FONT
RICARD GINÉ

57
50
47
44
39
27
27
27
27
27
24
20
17
17
16
16
16
2
1
1
1
1

32
33
26
22
25
20
19
27
34
29
11
20
7
7
20
14
25
1
--

4
1
3
9
7
18
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
2

1

5
2
5

Nº

5
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11
1

2
1
2
1
1
2
1
1
1

4

CF GANDESA

JUGADOR

P

PT

G

SERGI ISMA DIAZ
SERGI REALES
VICTOR PUJOL
RAÜL TEIXIDÓ
JESÚS FERRERES
CARLOS CABRERA
VICTOR REALES
PAU SANSALONI
JAUME CURTO
LEO AMADOR
SAMU GARCIA
AITOR ARASA
ABRAHAM EXPOSITO
CARLOS IVAN
JOSE LUIS ROSALES
DANI SAEZ
SERGI CURTO
DAVID CAMPANALS
GERARD ESTORACH
JAUME GONZALEZ

60
54
46
43
36
35
34
31
24
22
21
20
19
18
16
9
8
7
4
2

27
26
30
15
18
26
31
30
8
14
26
22
21
12
22
17
15
4
3
12

3
1
3
12
10
4
3
5
10

6
5
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CD TORTOSA

JUGADOR

P

PT

G

Nº

ALEX FORÉS
PACHU
JOAN SABATÉ
IVAN GASPARIN
VILLA
ALEIX MATAMOROS
BRAYAN
IKER ANSO
XAVI MARQUÉS
BARRY
XAVI ANELL
HUGO SANCHEZ
DILLA
JOSE LUIS RUIZ
JOSUÉ ANDREU
ALEIX ALUMBREROS
OMAR
MARC BLASI
MARCEL ESPANYA
RICARDO RAMIREZ
ANGEL HERNANDEZ
DEMBA TRAORE
EDILE MATTHEW
RAUL ISTOC
FERRAN BUERA
ÀLEX LOPEZ
ERIC VEGA
CARLES TORNEL

60
49
46
40
37
37
29
27
25
21
19
17
16
12
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
1

28
23
32
28
20
28
15
25
18
12

2
1
13
1

4
16
18
16
14
2
6
9
8
2
3
1
9
1
2
5

1
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
1
1

2
2
1

2

1

JUGADOR

P

PT

JAUME GUMIEL
DAVID ROJAS
ENRIC UBALDE
VICTOR VILA
JOSEP DOMENECH
MOHAMED
ORIOL VALLESPI
DANIEL TOME
ADRI SALES
JAUME GUEROLA
JAVIER DILLA
CARLES LLARCH
RAUL SAUMELL
MARC BLANCH
ROBERT COSTA
FERRAN MESEGUER
GENIS NAVARRO
OSCAR RIBA
JOAN AUBANELL
PAU ANDREU
PAU RIPOLL
JOSEP MONTOYA
ORIOL

74
52
50
45
32
29
29
27
26
23
22
20
19
18
11
6
6
6
3
2
2
1
1

26
34
31
25
33
25
23
30
29
23
12
12
11
26
10
12
9
2
1
5
6

JUGADOR

P

EQUIP

Nº

29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27

MÓRA N
AMPOLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
ASCÓ
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ULLDECONA
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOLLA
ASCÓ
CAMARLES
MÓRA N
ULLDECONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

JUGADOR

G

EQUIP

Nº

DAVID CALLARISA
DAVID GALLEGO
CARLES KADER
AGUS FORNÓS
JOSEP DE LA TORRE
SAMU BLANES
SERGI JOSÉ
JOAN SABATÉ
RAUL TEIXIDÓ
VICTOR BERTOMEU
JESÚS FERRERES
SAMU GARCIA
MOHA
IVAN GONZÁLEZ
ADRI SALES
JAVIER DILLA
GERARD ROIGÉ
POL BENITO
ALEIX SALVADÓ
JAUME GUIU
GUSTAVO SORIANO
ION OSLABANU
NACHO NUEZ
QUIM CARDONA
JOSÉ LUIS ROSALES
SERGI GASPARIN
JOAN ZARAGOZA
YASSINE AYADI
MIGUEL REVERTÉ
JOSE LUIS TORRES
SERGI MASQUÉ
LEO AMADOR
DANI SAEZ
JAUME GUMIEL
RAUL SAUMELL
IVAN CAPITAN

23
22
19
18
15
14
13
13
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

LA SÉNIA
AMPOLLA
AMPOSTA
MÓRA N
TORTOSA
AMPOLLA
AMPOSTA
RAPITENCA
CAMARLES
ASCÓ
CAMARLES
CAMARLES
GANDESA
ULLDECONA
GANDESA
GANDESA
MÓRA N
TORTOSA
TORTOSA
MÓRA N
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
AMPOSTA
CAMARLES
LA SÉNIA
LA SÉNIA
MÓRA N
TORTOSA
AMPOLLA
ASCÓ
CAMARLES
CAMARLES
GANDESA
GANDESA
LA SÉNIA

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

JUGADOR

P

PT

G

Nº

DOMINGUEZ
URI BENITO
SERGI ESCODA
SERGI DURAN
JOSEP DE LA TORRE
JORDI TOMÀS
MANOLO PUIG
ALEIX SALVADÓ
CRISTIAN DIAZ
POL BENITO
DANI BEL
ALEJANDRO
JOSEPH ONGOLA
MIGUEL REVERTE
MARC BENITO
MARC GARCIA
SELU
DAVID VINYA
GERARD BES
MARC VILARROYA
EL IDRISSI ILYASSE
JORDI ABELLÓ
ANNAS
CRISTIAN TOMÀS

51
45
45
39
34
31
29
27
27
26
26
22
19
13
13
10
9
6
5
3
3
3
2
2

35
32
25
32
21
18
24
18
34
26
23
20
11
4
11
5
21

1
5
3
4
15
2
1
8
4
9
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JUGADOR

G

EQUIP

DILLA
URI BENITO
ALEJANDRO
IVAN PAEZ
MOHA HADRI
GERARD FRANCH
GUILLEM NAVARRO
ISAAC CASANOVA
VICTOR REALES
VICTOR VILA
FREDE GINÉ
SERGI DURAN
CRISTIAN DIAZ
DANI BEL
MARC BENITO
MUNTA

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

RAPITENCA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOSTA
CAMARLES
GANDESA
MORA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA

CALLARISA (LA SÉNIA

G
5
1
4
3
10
1
9
1
9
1
5
3
1
1

1

CF ULLDECONA

6
4

15

6
4
2

1

1

P

PT

G

64
IVAN PÁEZ
58
GUSTAVO SORIANO
55
IVAN GONZÁLEZ
54
ALBERT CASTELL
43
MOHA HADRI
28
JUANJO ROVIRA
21
MUNTA
20
CRISTIAN ARASA
19
ION OSLABANU
17
PAU MORERA
15
PERE ESTELLÉ
14
FRAN REOLID
8
ÀLEX PASALAMAR
6
NACHO NUEZ
6
PAU CASTRO
6
ORIOL MORERA
5
EDGAR SAMPER
5
DAVID BLANCO
4
XAVI OBIOL
4
MARC TENA
3
JOAN CANALDA
2
ÀLEX MOLA
FERRAN DOMÈNECH 2
1
YASSINE

JUGADOR

26
21
32
27
24
16
16
21
28
10
5
28
16
14
23
6
5
12
17
18

5
7
10
2
5

PICHICHIS

JOAN BATISTE
SAMU BLANES
SERGI JOSÉ
MANEL VIZCARRO
JOSEP RAMON
ALEX FORES
IVAN GASPARIN
ALEIX MATAMOROS
ION OSLABANU
FRAN REOLID
MARC PERELLO
GERARD FRANCH
ENRIC BERNaT
SERGI ISMA DIAZ
ALEXIS PEDRAZA
ALBERT CASTELL

SERGI MASQUÉ (ASCÓ)

16
10
3
29

G

UE RAPITENCA

JUGADORS AMB MÉS TITULARITATS

Nº

CF CAMARLES

FC ASCÓ
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DAVID GALLEGO (AMPOLLA)

CARLES KADER (AMPOSTA)

4
4

4
4
7
2
1
7
1
1
2

1
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NOTÍCIES
BREUS
TRIATLÓ
D’AMPOSTA
Amposta va ser l’escenari de
la segona edició del triatló,
prova inclosa al circuit Tritour. Hi van participar 600
atletes de diversos punts de
l’Estat i també internacionals
que van completar els quatre
recorreguts inclosos: sprint,
olímpic, short i half.

GARXAL DESERT
RACE A DELTEBRE
La Garxal Desert Race va
aplegar prop d’una cinquantena de participants entre
les dos modalitats de cursa
que es van disputar, la cursa
de 5 quilòmetres i la segona
edició de la marxa nòrdica
de 15 quilòmetres. Aquesta
formava part del calendari
del Circuit Català de Marxa
Nòrdica.

EL CADET DEL
CANTAIRES,
CAMPIÓ DE
TARRAGONA
El cadet masculí del Cantaires Tortosa es va proclamar campió de Tarragona
després de guanyar la final
a 4 disputada aquest cap de
setmana. Triomf que li dona
accés a jugar els campionats
de Catalunya, en què s’enfrontaran els campions de
cada provincia. Els tortosins
jugaran demà dissabte a
les set del vespre contra el
Bàsquet la Mercè, campió de
Barcelona. Cas de guanyar,
disputarien la final.

EL FUTBOL SALA
TORTOSA PUJA A
DIVISIÓ D’HONOR
El Futbol Sala Tortosa es va
imposar per 3-2 al Sicoris
de Lleida en el partit de
promoció d’ascens a Divisió
d’Honor Catalana. Acompanyarà en l’ascens a l’InterPallaresos, que va ser el campió
del grup.
(ebredigital.cat)
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DEMÀ DISSABTE
La Penya Barcelonista Mont-Caro de
Roquetes celebra el 25è aniversari
L

a Penya Barcelonista MontCaro de Roquetes està de
celebració amb motiu del seu
25è aniversari.
Per això la seva junta directiva
ha treballat intensament per organitzar un seguit d’actes commemoratius que tindran lloc
aquesta setmana. Des d’aquest
dimecres i fins al divendres, de
les 19 a les 21 hores, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Roquetes, estaran exposades la
Copa de la Champions, la Copa
de la Lliga, la Copa del Rei i la
Copa del Mundial de Clubs.

L’epicentre de les celebracions,
coincidint també amb la 25a
Trobada de Penyes Barcelonistes del Baix Ebre, Montsià i Baix
Maestrat, serà demà dissabte
dia 8 de juny amb tot un seguit
d’esdeveniments dins d’una jornada que començarà a les 9 del
matí amb un esmorzar a la seu
de la Penya, al Cau de la Reina
(plaça Sant Antoni de Roquetes).
Posteriorment, hi haurà un col·
loqui a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Roquetes i, més tard,
a les 11.15 h, s’efectuarà, també a
l’Ajuntament, la recepció oficial

CLUB PATÍ L’ALDEA

de l’alcalde als representants del
FC Barcelona, amb la signatura
del llibre d’Honor del consistori.
A les 12 h es preveu la cercavila
de Penyes per carrers del municipi, fent una visita guiada a l’Observatori de l’Ebre. I al voltant de
les 13.30 hores, al pavelló municipal, lliurament de corbatins a
les Penyes assistents, parlaments
de les autoritats i cloenda posterior amb un dinar multitudinari
en què hi ha prevista l’assistència de més de 200 persones. Tot
plegat, una jornada carregada
d’emocions i organitzada amb

molt de sentiment per la Penya
Barcelonista Mont Caro Roquetes que es vesteix de Gala per
celebrar una jornada històrica,
amb el seu 25è aniversari.

REM

Medalla de bronze per Aina Cid fa història
Núria Gas, a l’estatal amb la selecció
E

l passat cap de setmana es
va celebrar el Campionat
d’Espanya Júnior i Sènior de
patinatge artístic a Bilbao.
Al campionat hi van participar
53 patinadors i patinadores catalans entre les dues categories.
Del Club Patí l’Aldea van participar, en sèniors, Mònica Gimeno,
Andrea Silva i Núria Gas. “Altíssim
nivell dels nostres patinadors
que, un cop més, van demostrar
que ens trobem a l’elit mundial”.
La patinadora Mònica Gimeno, malgrat quedar primera al
programa curt, una lesió a l’esquena li va impedir realitzar el
llarg. La patinadora Andrea Silva

INGRID RUIZ I MIKEL
BEUNZA GUANYEN
EL KM VERTICAL DE
ROQUETES
Ingrid Ruiz i Mikel Beunza foren
els guanyadors del desè quilòmetre vertical de Roquetes,
segona prova Copa d’Espanya
de curses verticals de la federació, amb un recorregut emblemàtic, amb ascens a Caro

va obtenir la quinta posició. I la
patinadora Núria Gas, amb un
programa espectacular, va assolir la medalla de bronze classificant-se així per als World Roller
Games que es celebren del 4 al
14 de juliol a Barcelona.

amb 1200 metres de desnivell
i 5,5 quilòmetres. En dones van
completar el podi Núria Gil i
Silvia Lara, mentre que en homes ho van fer Martin Álvarez i
Albert Ferrer. 10 anys d’una cita,
que està consolidada i cada cop
té més adeptes. Un altre èxit per
al Trail Roquetes, amb un gran
dispositiu de col.laboradors, a
l’altura d’un esdeveniment de
màxima rellevància, celebrat en
un entorn privilegiat. (ebredigital.
cat/Foto: ultrescatalunya.com)

L

a remera ampostina Aina Cid
i la seua nova companya,
Virginia Díaz, van fer història
aconseguint la medalla d’or i
pujant al lloc més alt del podi a
l’Europeu disputat en Llucana
(Suïssa) en la categoria de dues
sense timoner.

Aina i Virginia van establir un
temps de 7.14.140 per davant de
la parella romanesa formada per
Ailincai i Tivodariu (que van quedar
a més d’un segon de l’embarcació
espanyola) i de les italianes Tontodonati i Rocek.
(ebredigital.cat).
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ENTRENADORS
EQUIP
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ASCÓ
MIKI
ENRIC
AMPOLLA
XAVI CID
AMPOSTA
FRAN
BONAVISTA
CASTILLEJO
BORGES CAMP
KIKI
CAMARLES
ROBERTO
CAMBRILS UNIO
GREGORIO
CANONJA
ALBERTO
GANDESA
SERRANO
LA SÉNIA
NANDO
MÓRA NOVA
MOLINOS
PERELLÓ
CRISTINO
POBLA B
FERRAN SIMÓ
RAPITENCA
JOSÉ LUCHA
RIUDOMS
SERENO
RODA DE BARA
GERMAN
TORTOSA
GILABERT
ULLDECONA
BARTOLO
ALDEANA
ROVIRA
AMETLLA
TO
AMPOSTA B
ROGER
ARNES
CHEMA
BATEA
PARRAGA
CORBERA
SUBIRATS
EBRE ESCOLA
NARCÍS
FLIX
ROBERT
GODALL
J.J. AGUSTIN
J. CATALÒNIA
CRISTIAN
JESÚS I MARIA
TORRES
LA CAVA
JORDI ROCA
OLIMPIC
SANCHO
RAPITENCA B
D. GARCIA
REMOLINS-BITEM
CAMARERO
ROQUETENC
J. SUBIRATS
SAN JAUME
PARRA
SANTA BÀRBARA
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JORDI FONT
ENRIC
XAVI CID

KIKI
ALBERTO
CAMARERO
SERRANO
NANDO
CRISTINO
SANCHO/SUBI
JOSÉ LUCHA
SERENO
GERMAN
GILABERT
BARTOLO

ROGER

SUBIRATS

J.J.AGUSTIN
NARCÍS
JORDI ROCA
J. SUBIRATS
J. VALLÉS

PARRA
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SEGONA EN OFF
· L’Ampolla és l’equip que tancarà més aviat la plantilla. Primers fitxatges: Enric Salas
(Cambrils), Roger Santaella (La
cava) i Ramon Lladó (Pastoreta).
· Com cada temporada, l’Amposta és un equip que matina
amb fitxatges i ja ha te compromeses les incorporacions
de David Solanillas (del juvenil),
Ferreres (Camarles), Roger Escribà (que estava a la Pobla i que
tenia ofertes del Tortosa i Rapitenca) i Miki Torondel (Pobla B i
Borges). En total, hi hauran 6/7
baixes. Les primeres: Jony, Sergi José, Ion i Arnau Bertomeu.
· L’Ulldecona, aquest any, inicia
un nou projecte recuperant jugadors de la casa que estiguin
en altres poblacions i l’única
meta és salvar la categoria,
fent-ho amb un pressupost
més ajustat. És baixa Gustavo,
que ja no va jugar els darrers 6

partits, Pau Castro i Cristian (S
Bàrbara). El mister Carlos Gilabert no seguirà.
· A Camarles hi hauran 5 baixes i es manté el bloc de la
passada campanya. Va marxar
un dels cracs, Ferreres, que va
estar tres campanyes al club i
arriben dos davanters: Albert
Arranz (Tini) ex Cambrils i Flix i
Sergi José (Amposta).
· La Rapitenca ja porta 3 fitxatges: Andy i Eric (La Senia) i el
cavero Ferran Roig que torna 7
anys després havent fet 77 gols
a La Cava en aquest període.
· El Gandesa intentarà mantenir l’equip bàsic i s’esperen un
màxim de 4 baixes i aquestes
podrien ser d’alguns jugadors
que van venir la passada campanya de la zona de Tarragona.
Dos fitxatges ja estan gairebé
tancats per a l’equip de Guillermo Camarero.

ofertes, d’un equip de 2 catalana i d’altres de 3 catalana.
· Francesc Sorolla, després
d’un any a la Tercera catalana
de Barcelona, torna al futbol
ebrenc. Ofertes no li faltaran.
· L’Amettla està a punt de tancar dos fitxatges mediàtics i
en total es faran uns 7/8.
· La següent temporada nous
preus d’arbitratges: a 2a catalana 358 euros. A 3a catalana,
184 euros, a 4 catalana 138
euros. Pujada del 10%.
· El jugador Uri Labella (Corbera) té ofertes de l’Ascó,
Ametlla, Borges Blanques,
Angularia, Canonja i ha marcat 37 gols aquesta temporada al Corbera, els mateixos
que fa dues campanyes a les
Borges del Camp
· Set anys porten Joanma i
Guillermo Camarero fent tàndem amb Sant Mateu, Tortosa
juv, Gandesa, Rapitenca i ara
altre cop a Gandesa. I mai han
tingut una discussió. “La meva
feina és donar el meu punt de
vista, i Guillermo decideix”,
em diu Joanma.
· Baltasar Capera és el secretari tècnic de l’Ampolla i seguirà de míster a la Cava B.
Com ell diu: “espero que la
meva dona no em faci fora de
casa”.
· Al partit de la promoció Caldes-Catllar, a la primera part,
la mitjana d’edat de l’equip
de Tarragona era 32 anys. I
els dos equips van quedar
campions de 3a catalana, la

temporada passada, amb els
mateixos punts de diferència
amb el segon i el tercer.
· Els jugadors de l’Ascó, Masqué, Marcel, José Ramon i
Bertomeu tenen ofertes de
diferents equips ebrencs.
· Un bon aficionat del Perelló
s’està plantejant fer un llibre
sobre l’afer que s’ha viscut els
darrers dies.
· Un equip de tercera catalana que la passada temporada
va ser líder, va contactar amb
tres entrenadors i els tres van
dir-li que no.
· L’ampollero Arnau Bertomeu no seguirà a Amposta.
Té ofertes de l’Ampolla, Camarles i Tortosa.
· Des de la directiva d’Alcanar diuen que “la temporada
passada no trobàvem entrenador i en aquesta tenim
Propostes. Alguna cosa haurem fet bé”.
· El Pinell, després d’estar un
any sense futbol, la propera
campanya tornarà a competir a 4a catalana i el primer
fitxatges serà Edu Maestre.
· Surrealisme al futbol ebrenc:
dos equips estan entrenant
durant la setmana, Catalònia
i Perelló, i cap dels dos sap si
ha de fer la promoció o no.
· Sergi Auré, que va renovar
per l’Aldeana, va rebre dues
ofertes: de la Rapitenca i de
La Sénia, equip amb el que va
debutar en el seu primer any
d’amateur.
· Renovació a les banquetes:

TOP SECRET
· Hi ha rumors que el crac
senienc, Callarisa, se’n va a
la Rapitenca o Tortosa. Però
aquest jugador ja ha renovat
per l’equip de Serrano.
· El míster del Jesús i Maria, Cristian Torta, té diverses ofertes però encara ha de
parlar amb el club amb el que
ha quedat campió enguany
per decidir-se.
· L’any passat, Jonatan Llorach
va ser el quart jugador que
més partits va jugar a L’Amposta. Era el capità i portava 8
anys al club. Cal esperar que
tingui un reconeixement que
Gustavo, per exemple, no va
tenir. Joni té a la taula 4 ofertes i totes d’equips punters de
2 catalana.
· El Bonavista, que va ser el
campió de 3a catalana, fins
fa pocs dies havia decidit el
seu futur. L’Ajuntament els ha
baixat la subvenció, de 18000
euros a 2000, però en els darrers dies, s’han animat i les
possibilitats d’estar a la Segona catalana seran del 50%. En
breu es prendrà la decisió.
· El rapitenc Nacho, que va
acabar a l’Ulldecona, té 3
ofertes: del seu equip, Tortosa i ha tingut converses informals per tornar a la Rapitenca.
· Un equip no abonarà la darrera mensualitat als seus jugadors perquè el president els
va dir que els últims partits no
corrien prou. La mesura no ha
agradat.
· Pau Valmaña té diverses
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TERCERA EN OFF
· Àlex Cervera, David Blanco,Ion, Floro, Dani, Puchero,
Machino podrien ser jugadors
del nou projecte d’Alcanar
per retornar a 3a Catalana.
Falten confirmar Adrià Vallsells i Trinquet i s’ha ofert la
renovació als jugadors que
han acabat aquesta campanya. L’entrenador podria ser
Albert Bel. Miguel Agustin
seguirà com a president de
l’Alcanar i s’espera ampliar la
directiva. Avui divendres hi ha
assemblea.
· Gerard Capera (Masdenverge) serà el coordinador del
Futbol Formatiu Terres de
l’Ebre.
· A Santa Bàrbara s’aposta pel
Planter. Es manté bloc: renoven 16 jugadors de la passada
campanya i de l’onze titular
10. Hi ha dubtes de 4 jugadors que estan pendents del
seu futur. Dos fitxatges: Pau
Castro i Cristian Arasa de
l’Ulldecona i s’espera fitxar un
punta més. La novetat és que
aquesta any hi haurà un juvenil al club.
· Al R-Bítem seguirà gran part
de la plantilla. El mític Jota,
que portava 11 anys i que podria acabar la seua trajectòria
al Xerta, tal com va dir, seria
una de les poques baixes. El

solament segueixen 4 entrenadors de 3a catalana de
la passada campanya: Parra,
Bartolo, Juanjo Agustin i Jordi
Roca. Falten confirmar a Godall i Jesús i Maria.
· El jugador senienc Jofre està
a Tanzània amb una escola
de futbol per a nens, amb un
treball Solidari. S’ha de seguir
l’exemple.
· Molts jugadors per fitxar a
l’Ascó fan propostes econòmiques desorbitades. Es
pensen que aquest equip està
encara a la Tercera Divisió. El
pressupost és menor però es
farà un equip jove i competitiu.
· Els equips per a la propera
temporada al grup 2 de 1a
Catalana, poden ser: Viladecans, Igualada, Montañesa,
Vilanova, Júpiter, Vista Alegre, Gavà, Sant Ildefons, Martinenc, Santboià, Mollerussa,
Tàrrega, Almacelles, Alcarràs,
Catllar, Ascó, Valls, Sant Just
o Manresa.
· En els 23. 649 partits disputats a la lliga espanyola des
de 1928 fins al 2016 es van
assenyalar 6514 penals dels
quals el 65% són a favor dels
equips de casa, amb la qual
cosa confirma que els àrbitres

dubte és Dani Porcar que
podria anar a l’Ebre Escola.
· Al Catalonia, la junta directiva ha pres la decisió de renovar a tot l’equip, el seu tècnic
i com a novetat, Marcos, que
serà l’ajudant del tècnic.
· Renovació total a la Cava
on només seguiran 5/6 jugadors, solament dos confirmats Manelet i Josep Navarro. Sergi Castaño i Guillem
Casanova podrien fitxar per
la Rapitenca B.
· A l’Olimpic volen fer un
equip competitiu, una altra
Vegada. Es manté el bloc,
segueix el mister Jordi Roca
i hi haurà un màxim de 4 fitxatges.
· El Flix tindrà importants
canvis, nova directiva, molta
renovació en la plantilla i nou
entrenador. Entre les baixes,
poden existir les dels jugadors que poden marxar amb
Narcís a la Cava, a més del
davanter Tini, que va el Camarles.
· El Godall celebra avui una
assemblea important per al
seu futur. El club està sanejat
però, com cada any, té incertesa, també a l’espera de
si es poden fer millores a les
instal.lacions i també de tenir
suport per a seguir.

tenen una tendència a xiular
més penals als equips locals.
També es pot deduir que els
equips de casa juguen més a
l’àrea rival.
· ¿Potser campió un jugador
en dos equips? Sí. Aquest és
el cas d’Eliot que ho ha estat amb el Jesús i Maria i que
també va militar al Roda de
Barà que ha estat campió.
· Primeres renovacions al Tortosa: Uri, Cristian, Pol i Marc
Benito. El porter Josué (Rapitenca), primer fitxatge. El club
vol baixar el pressupost i s’està negociant en aquesta línia.

El porter Josué (Rapitenca), fitxa amb el
Tortosa.
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gastronomia

CASSOLETES
FARCIDES

INGREDIENTS (4 persones)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paquet de cassoletes o
vols au vent
250 ml. de llet
2 rovells d’ou
50 grams de sucre
20 grams de farina de blat
(Maizena)
1 pell de llimona
1 branca de canyella
maduixes (petites) o qualsevol fuita que tingueu

PREPARACIÓ:
Les cassoletes, o “vols au vent”,
són una solució ideal i ràpida
que ens soluciona qualsevol
visita inesperada i es poden
farcir tant en dolç com en salat.
Per fer la crema pastissera. Posar la llet al foc amb un tros
de pell de llimona i la branca de canyella. No deixar que
bulli i apartar del foc. Deixar
infusionar. Barrejar mol bé, el

sucre amb els rovells i la Maizena. Colar la llet i afegir els
rovells amb el sucre. Posar
al foc lent i remenar fins que
hagi espessit. No deixar que
bulli. Quan sigui tèbia, posar
amb una màniga pastissera
i farcir les cassoletes. També
en acabar podem regar les
cassoletes amb una mica de
sucre cremat líquid al vostre
gust. Bon profit!

serveis
I M M O B I L I À R I A
SOLAR EN
VENTA
CON PROYECTO
POSIBILIDAD
DE PERMUTA
C/ ST. MADRONA ,
7 (RIBARROJA)
PARA CONSTRUIR
7 VIVIENDAS,
10 PARKINGS,
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2

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

TEL.
607.20.80.20
fgh@latecla.net

ES LLOGA
PÀRQUING:

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

Diplomada
en magisteri
i tècnica en
guarderies

639 594 527

s'ofereix per donar
classes de reforç

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

645 888 266

/ /

escolar de totes les
assignatures.

S E R V E I S

AGENCIA
MATRIMONIAL

amb experiència dins del
sector, per incorporació
immediata.

Encuentra tu
pareja IDEAL
Mediante
presentaciones
personalizadas
Seriedad y
Privacidad

TELF. 677 005 695

Si eres chica de
25/45 años la
inscripción es
GRATUITA ( resultado
garantizado)

695 410 052
OFICINA:
TORTOSA ·
TARRAGONA · REUS
VILAFRANCA

WWW.YOTOO.ES

SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645 888 266

/ /

Aquest és el teu
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

NOVEDAD
CATALANA
50 AÑOS.

CARIÑOSA.
PARTICULAR NO
ESTOY DEPILADA

722.38.03.38

VOLS

OFERTa

20€

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

XXX XXX XXX

OFERTA
3 MASAJES

Nivells: Ed. Infantil,
primària i ESO.
Possibilitat de servei de
guarderia, vehicle propi
i disponibilitat horària a
l'estiu.

COMPLETOS
EN CAMILLA

COMPRO

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

DISCRETO

30€

9:30H A 20H

Màxima serietat. Pere

XXX XXX XXX

675 142 430 tlf: 686 979 513

àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Mart, Node Nord i
Mercuri, a la Casa IV,
inclinen al moviment
en qüestions domèstiques o familiars, un
canvi de residència,
o bé fer-se càrrec
d’una persona
d’edat avançada.

balança
24/09 al 23/10
Saturn, Plutó i el
Node Sud transitant per Casa IV,
segueixen posant el
focus en qüestions
familiars. Obligacions
relatives a la família,
que de moment, no
pots defugir.

R E L A X

VOLS ANUNCIAR-TE?

EmpresA
del sector
d’automoció,
precisa
mecànic

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

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Venus entra a la teva
Casa II i pot ajudar a
gestionar qüestions
econòmiques que
potser et feien perdre la son. Gaudeixes
d’algunes compres o
inverteixes en imatge
i bellesa.

Compte amb barrejar coqueteig amb
negocis. El trànsit
de Lilith pel sector
de la professió, adverteix que és millor
separar les coses.
La prudència serà
un bon aliat.

Estàs decidit a
sortir-te amb la
teva, amb el trànsit
de Mart, obrint-te
camí cap als canvis
que vols efectuar.
Possibles diferències
amb persones de
més edat que tu.

T’enfoques en el
futur, amb el Sol
transitant pel sector
XI. Però no tens una
sola visió o objectiu.
Contemples diferents opcions que
aniràs variant segons
vagin les coses.

Mercuri en trànsit
per la Casa XI,
t’impulsa a buscar
grups amb què et
sentis en família. Tot
forma part d’una
etapa de canvis. Els
amics seran ara un
bon suport.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

Venus, finalitzant el
trànsit per la Casa
VII, deixa alguna
oportunitat per
crear vies d’entesa
amb els altres. Et
mantens en reserva
respecte a un assumpte econòmic.

L’oposició del Sol
amb Júpiter, pot
fer que sentis que
has de lidiar amb
persones que tenen
una filosofia de vida
molt diferent de la
teva. Evita perdre
els papers.

Persones del passat
o familiars, sembla
que volen complicar-te la vida, o així
ho vius tu. A vegades cal fer alguna
concessió per tal
d’evitar un conflicte
més gran.

Amb el trànsit de
Mart per la Casa VI,
s’activen assumptes
relacionats amb la
feina, tant de recerca
com de formació.
També es poden
preveure gestions
relatives a la salut.

L’amor podria trucar
a la porta amb el
trànsit de Mart
pel teu sector dels
afectes. També es
pot interpretar, amb
aquest trànsit, que
t’agradaria augmentar la família.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

112
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a l’última

APASSEIG
LA TRANSPARÈNCIA
DE LES CULTURES
EN
LA
COMUNICACIÓ
TORTOSA
Combinar la modernitat de
les teues obres amb la perspectiva històrica de la ciutat,
complicat, no?
No, al contrari! És una sort poder revisar 2000 anys d’història
de Tortosa amb 15 personatges
representatius de diferents períodes, dibuixats a gran format. Crec
que una il·lustració moderna, amb
molt de color i amb un treball de
documentació acurat, pot servir
per apropar la història a les noves generacions i al turisme que
visiti la ciutat. Ha estat una feina
intensa, però molt enriquidora i
feta amb una intenció artística i
també didàctica. Crec que servirà
per a donar visibilitat a un passeig
important a la vora de la muralla
de Tortosa. En altres moments
també he hagut d’adaptar les meves il·lustracions a llibres on es vol
deixar testimoni de diversos moments històrics importants, com
la guerra civil espanyola, el 1714
o la guerra del francès, per exemple.
Les obres estan pintades sobre ferro i les mides són importants (1,80 m x1,20m.).
Són gairebé de dos metres d’alçada i estan pintades sobre ferro. Es
tracta d’obres originals fetes a mà
i amb un treball de documentació
únic i diferent per a cada personatge. Aquesta mida tan gran pot
servir per a atreure els estudiants
de les escoles de la zona, al turisme i als ciutadans en general
i poder-se fer fotos amb el personatge preferit. És una manera
lúdica i agradable de revisar moltes tradicions de la nostra terra i
també una possibilitat de posar
cara a molts personatges històrics i importants de la ciutat. Estic
segur que tots aprendrem moltes
coses noves!
Per què el ferro?
La idea era utilitzar el ferro com
a suport físic que permetia instal·lar les figures a l’exterior. Ha
estat un treball fet conjuntament
amb gent d’ofici i coneixedors
profundament del material. Estic molt agraït a Xavier Giné i a

l’empresa Ebremetal per la seva
professionalitat i treball acurat. Com a obra per exterior cal
prevenir factors meteorològics i
també el vandalisme, però també cal entendre que com a obra
de carrer i pública està sotmesa a
tot això i cal ser positius. A nivell
de prevenció ho hem estudiat tot
i penso que la gent ho respectarà
pel valor educatiu i tota la feina
artística que representa. Per això
animo a tothom a que es faci fotos amb el seu personatge i que
ho respectin com a treball artístic, representatiu d’una part de la
nostra història.
El personatge i l’element que
l’associa.
Per iniciar la creació de cada
personatge he partit de la documentació facilitada pel departament de turisme de l’ajuntament
de Tortosa i pels textos d’Òscar
Cid, expert en interpretació del
patrimoni. Els textos de l’Òscar
acompanyaran a cada figura en
una placa afegida al costat i es-

DESITJO
QUE AQUEST
RECORREGUT
HISTÒRIC I
ARTÍSTIC SIGUI
ENRIQUIDOR
PER A TOTHOM
I SERVEIXI PER
ESTIMAR MOLT
MÉS A LA CIUTAT
DE TORTOSA.

taran en diversos idiomes i també
en lletra Braille.
La primera figura representa el
riu Ebre i vaig dibuixar un nedador a partir del conte memòria de
l’Ebre del llibre Cabòries estivals
de Jesús Moncada. Després ve
Pòrcia Eufròsina (S. II) qui va encarregar una estela funerària per
al seu marit, on apareix una barca
i que podem veure al Museu de
Tortosa.
Meliosa (segle VI) representa de
manera molt poètica la font epigràfica en hebreu més antiga de
la península. A les mans porta
paperines blanques, una flor molt
habitual a la nostra terra.
La Tortosa islàmica està representada pel jurista Abu Bakr (segle XI)
i Menahem Ben Saruq (segle X)
ho és de la Tortosa jueva com a
redactor del primer diccionari de
gramàtica hebrea. Als seus peus
podem veure representat el riu
Ebre.
Tot seguit tres personatges representen al segle XIII, un mercader,
un notari i una noia representant
de l’ordre de l’Atxa. A continuació,
la Disputa de Tortosa (S. XV) que
plasma la discussió entre cristians
i rabins sobre la figura de Crist,
organitzada pel Papa Luna (Benet
XIII).
Cristòfor Despuig (S. XVI), autor
dels “Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, l’obra en català
cabdal del Renaixement que apareix vestit a partir amb una indumentària molt semblant al gegant
de Tortosa que el representa.
Al novè grup apareixen un morisc i una morisca (segle XVI),
representants de l’herència musulmana, amb una safata plena
de pastissets i uns mandariners
com a símbols de productes de la
nostra zona. En l’etapa del barroc
podrem trobar al seu principal
poeta, Francesc Vicent Garcia, el
rector de Vallfogona (s. XVI-XVII),
nascut a Tortosa.
Un general militar il·lustra el moment en que Tortosa passa a ser
una plaça forta amb el conjunt
fortificat (segles XVII-XVIII) i de
seguida la figura de Maria Griñó,
mare del general Cabrera (S. XIX),

recorda una etapa de guerres
carlistes i el moment que què
porten a la mare del general Cabrera a afusellar asseguda dalt
d’un ase.
Tres arquitectes, Beltrí, Abril
i Montguió, representen el modernisme a la ciutat (S. XIX-XX)
abans del metge Jaume Ferran

ISABEL CARRASCO

SEGELL BLANCH
INFOPARTICIPA
IGNASI

i Clua que va descobrir la vacuna del còlera al segle XIX. Per a
acabar aquest recorregut artístic i històric no podia faltar Gerard Vergés, a sobre d’una barca
com a persona que estimava el
riu Ebre. Un dels poetes catalans
més importants de la llengua catalana del segle XX.

