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Edita: Fake news i les clavegueres del periodisme

El pintor tortosí establert 
a Roquetes, Josep 

Bahima, presenta al MAU 
d’Almacelles.

Museu d’arquitectura i Urba-
nisme Josep Mas Dordal una 
exposició que recorre els úl-
tims 20 anys (1999-2019). Es 
presenta una mostra on hi 
haurà una vintena d’olis i ro-
mandrà obert fins al 31 de ju-
liol.

El paisatge, el color i la força 
de la pinzellada és una cons-
tant en la trajectòria artística 
de Bahima.

EDITORIAL

Fa unes setmanes 
vaig llegir el llibre „El 

director“ (los libros del KO) 
i aquesta setmana a un 
programa de la Cuatro ha 
sortit l‘Informe TEM: 
„Las cloacas del periodismo“ 
amb tota mena d‘intrigues 
sobre el poder, la política, les 
pressions rebudes a periodistes 
per part de multinacionals, 
periodistes que es deixen 
comprar, la majoria amb noms 
i cognoms,...
Ho resumirem amb una frase del 
periodista Iñaki Gabilondo: “Este 
es el mejor momento para hacer 
periodismo y el peor para vivir del 
periodismo”. Un altre dels temes 
va ser l’eclosió dels mitjans digi-
tals amb el naixement d’una nova 
espècie periodística que es dedi-
ca a l’extorsió, ja que alguns mit-
jans digitals, amb una audiència 
insuficient per a la seva sosteni-
bilitat econòmica, es dediquen a 
fer xantatge amb informació, falsa 
en la majoria dels casos. Està clar 
que Internet en els últims anys ha 
tingut una gran repercussió i un 
fort creixement i això és el que 
ha provocat el gran auge de tots 
els diaris i publicacions digitals, 
unit al protagonisme i augment 
creixent de les xarxes socials, que 
combinats constitueixen un po-
derós element mediàtic i un bon 
suport sempre que les utilitzem 
com cal perquè “sempre” exis-
tiran els creadors de fake news, 

Paisatge, color i força
JOSEP BAHIMA: EXPOSICIÓ DELS ÚLTIMS 20 ANYS

aquells que busquen que les 
comparteixis i tenir més clics amb 
una notícia sorprenent o que et 
crida molt l’atenció i que vulguis 
compartir amb els teus amics o 
familiars. Oco! Pren-te primer un 
minut i reflexiona: és possible que 
estiguis difonent una mentida? 
Aquesta notícia falsa sol tenir el 
seu origen en pàgines webs poc 
conegudes que tracten de fer-se 
passar per mitjans de comunica-
ció fiables. Per tant, si no coneixes 
la publicació, busca a la pàgina si 
hi ha algun tipus de transparència 
sobre qui són els autors, en algun 
apartat com “Qui som” o “Sobre 
aquesta pàgina”. Desconfia dels 
continguts anònims i sense sig-
natura. Una altra dada és que les 
notícies falses solen presentar el 
contingut sense esmentar cap 
element, persona, estadística o 
font oficial que les avali. Descon-

fia del contingut que descrigui un 
esdeveniment sense donar refe-
rències dels seus protagonistes ni 
detalls sobre l’origen de les dades. 
Aplica el mateix per al  que  t’ar-
ribi per WhatsApp o llegeixis en 
xarxes socials, i, sobretot, llegeix 
més enllà del titular perquè a 
vegades les notícies falses des-
criuen esdeveniments certs però 
amb un titular que no és real, que 
és sensacionalista, exagerat i que 
busca que la comparteixis, per 
tant, al llegir el text que acompa-
nya a aquests continguts evitaràs 
compartir titulars falsos. També 
cal tenir en compte les imatges 
i els vídeos que poden ser molt 
traïdors perquè la desinforma-
ció sovint compta amb imatges 
o vídeos que han estat manipu-
lats o trets de context. Només 
cal recordar el febrer del 1998, 
el metge  Andrew  Wakefield va 

presentar una recerca preliminar, 
publicada a la prestigiosa revista 
científica The Lancet, en la qual es 
deia que dotze nens vacunats de 
xarampió, galteres i rubèola havi-
en desenvolupat comportaments 
autistes i malalties intestinals. 
Aquesta falsa correlació causal va 
provocar una onada de desconfi-
ança internacional en les vacunes 
que té efectes mediàtics, socials i 
mèdics encara avui, vint anys més 
tard.
El periodisme ha de ser capaç de 
lliurar als seus lectors/es informa-
ció de qualitat, veraç i contrastada 
independentment del suport o 
format, perquè abans de res hem 
de ser conscients de la gran res-
ponsabilitat social que tenim i de 
l’afavoriment d’aquesta professió 
al creixement i evolució de la so-
cietat, ja que sense periodisme el 
món no seria igual.
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TORTOSA
La Festa del Renaixement és escollida com la millor festa 
popular de l’Estat espanyol, amb 16.000 vots
La Festa del Renaixement 

ha sigut escollida la 
millor festa popular de l’Estat 
espanyol, en la votació 
impulsada per l’agrupació de 
cases rurals ClubRural.com.
La festa de recreació històrica 
tortosina ha obtingut el 29,5% 
dels vots rebuts, gairebé 16.000, 
molt per damunt de la segona 
classificada, la Chúndara, la festa 
de San Roque de Peñafiel, a Va-
lladolid (amb un 13,1%).
Altres festes que eren opcions 
en aquesta votació popular són 

les festes de la Verge de la Pau 
de Cintruénigo (Navarra), les 
festes de la Verema de Jumilla 
(Múrcia), el Cipotegato (Tara-
zona, Saragossa), la Festa Nor-
manda (Foz, Lugo), la Danza del 
Diablo (Tijarafe, La Palma), les 
festes del Tura (Olot, Girona), la 
festa Troglodita (Piñar, Granada) 
i la batalla de farina Els Enfarinats 
(Ibi, Alacant).
La pròxima edició de la Festa del 
Renaixement, la 24a, tindrà lloc 
del 18 al 21 del proper mes de 
juliol.

EL PERELLÓ
Extingit l’incendi que ha cremat 233 hectàrees
de vegetació de pi blanc i matolls
L’Ajuntament del Perelló 

reclama a la Generalitat que 
executi les mesures preventives 
contra incendis per evitar 
sinistres com el que aquesta 
setmana ha cremat més de 230 
hectàrees del seu terme.
L’alcalde en funcions del Pere-
lló, Ferran Cid, recorda que fa set 
anys, després de l’incendi que va 
arrasar més de 3.000 hectàrees a 
la serra de Cardó-Boix, el Govern 
es va comprometre i va elabo-
rar un pla de gestió que mai s’ha 
acabat de posar en pràctica per 
motius pressupostaris. Durant els 

pròxims dies, el consistori reco-
llirà la informació de danys que 
transmetin els particulars. D’altra 
banda, els Agents Rurals ultimen 
les denúncies penal i adminis-
trativa contra el responsable de 
les cremes agrícoles que haurien 
generat el foc de la Collada: s’en-
fronta a possibles penes de fins a 
cinc anys de presó o una multa 
màxima d’un milió d’euros, així 
com assumir la responsabilitat 
civil. Tot i que no ha volgut posar 
obertament en dubte la celeri-
tat, l’estratègia i el desplegament 
de mitjans destinats a extingir el 

foc que es va declarar dilluns al 
migdia, l’alcalde perellonenc es 
fa ressò de les crítiques de molts 
veïns del poble que, novament, 
consideren que no s’ha gesti-
onat adequadament el sinistre, 
que s’hauria pogut minimitzar en 
bona mesura. “Sempre que hi ha 
un incendi, i després de l’experi-
ència de fa set anys, pensem que 
podria haver anat millor. Però sóc 
partidari que hem d’escoltar pri-
mer, ens han d’explicar, un cop 
s’ha acabat, i veure quins mitjans 
es poden millorar i què ens fa fal-
ta al territori”.
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L’OFERTA DE 
FORMACIÓ 
SANITÀRIA, LA QUE 
MÉS CREIX

El director general de Professi-
onals de la Salut del Departa-
ment de Salut, Marc Ramentol, 
ha presentat l’oferta de for-
mació sanitària especialitza-

da (FSE) a Terres de l’Ebre. En 
aquest territori, la oferta arriba 
a un total de 22 places convo-
cades de fins a 12 especialitats. 
Ramentol ha posat en valor que, 
respecte l’oferta de l’any passat, 
la del 2019 creixi un 22,2%. De 
fet, tot i que, la regió sanitària de 
Barcelona encapçala el rànquing 
amb major nombre de places 
ofertades, la de Terres de l’Ebre 
és de les que més creix, junta-

ment amb Catalunya Central i 
Girona. Ramentol ha destacat 
que “el creixement de les Terres 
de l’Ebre és el més important de 
totes les regions. A més, cal des-
tacar que la formació té un doble 
valor: per una part és un estímul 
a la millora de la qualitat assis-
tencial i per l’altra, tenint forma-
ció és més fàcil que els professi-
onals es vinculin, posteriorment, 
al lloc on s’han format”.

ACOMIADAMENT 
PROCEDENT DE 
L’EXDIRECTOR DE 
L’HOSPITAL DE 
JESÚS
El jutjat social número 1 de Tor-
tosa ha considerat procedent 
l’acomiadament de l’exdirector 
de l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús, José Luís Ferré. La 
instància judicial desestima la 
denúncia interposada per Ferré, 
que formalment exercia com 
a director de serveis generals 
de l’empresa municipal GESAT 
(Gestió Sanitària Assistencial 
Tortosa), després que al no-
vembre del 2017 fos acomiadat 
disciplinàriament. L’empresa 
va detectar que Ferré, junta-
ment amb l’antic cap de cuina 
del centre, també acomiadat, 
i d’acord amb l’empresa 
proveïdora, Codina Catering SL, 
havia estat facturant despeses 
a l’empresa GESAT en concepte 
d’aliments per al centre sanitari 
com ara gelatina en pols, quan 
realment correspondrien a 
productes gurmet que es 
repartirien les dos persones 
acomiadades. L’exdirector de 
l’Hospital de Jesús defensava 
que l’acomiadament era impro-
cedents tot negant els fets. El 
tribunal, però, ha desestimat 
aquests arguments.

DIA DEL DONANT
La Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre territori ebrenc ha 
celebrat la Jornada del Dia del 
Donant a les Terres de l’Ebre 
“La donació, un gest per la vida, 
un gest per agrair”.  

HOMENATGE A 
MANUEL PÉREZ
Dimecres 19 de juny,  fou el 
primer aniversari del traspàs 
de Manuel Pérez Bonfill. Des 
del col·lectiu de Dilluns al forn, 
conjuntament amb diverses 
entitats i institucions, van 
organitzar un acte de remem-
brança “del nostre professor 
de sempre, un dels més grans 
literats i intel·lectuals dels que 
es fan i es desfan”.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Meritxell Roigé revalidarà l’alcaldia després 
que ERC descarti pactar amb cap partit
La cap de llista de Junts per 

Tortosa, Meritxell Roigé, 
podrà revalidar l’alcaldia 
després que ERC hagi decidit 
no pactar amb cap força 
política..    
iEls quatre regidors republicans 
votaran dissabte el seu cap de llis-
ta, Xavier Faura, amb la qual cosa 
desactiven la possibilitat d’investir 
un candidat alternatiu. Els repu-
blicans han descartat que el PSC 
formi part d’un govern amb Mo-
vem Tortosa i han preferit anar a 
l’oposició. “L’aritmètica no suma”, 
ha admès Faura aquest dimecres 
en roda de premsa. Deixant de 
banda Junts i ERC, els deu regi-
dors de la resta de partits del ple 

esdevenen insuficients per poder 
desbancar l’alcaldessa en funci-
ons. La majoria absoluta a Torto-
sa se situa en onze vots.
El cap de llista dels republicans ha 
recordat que durant la campanya 
van defensar “un canvi en la ma-
nera de fer política” i van anunci-
ar que no pactarien “amb el bloc 
del 155, amb aquells partits que 
no condemnen la situació dels 
presos polítics, de repressió i de 
pèrdua de llibertats. 
Faura ha detallat que, en els 
darrers dies, s’han reunit amb la 
candidatura de Movem Tortosa, 
liderada per Jordi Jordan, per 
valorar la possibilitat d’un pacte 
de govern entres les dues forma-

cions amb el suport extern dels 
socialistes. 
“Divendres ens van reunir amb 
Movem i el PSC i, en aquesta tro-
bada, els socialistes van deixar 
clar que només donarien suport 
a un govern de canvi si ells en 

PACTE D’ESQUERRES
Jordan ho intentarà 
fins a “l’últim minut”
El candidat de Movem 

Tortosa a l’alcaldia, Jordi 
Jordan, no llença la tovallola 
i intentarà “fins l’últim minut 
abans del ple d’investidura” 
arribar a un acord amb ERC 
i el PSC per fer possible “un 
govern de canvi” a Tortosa.
El portaveu de la formació d’es-
querres ha plantejat tres possi-
bles alternatives per un govern 
alternatiu al de Meritxell Roigé 
i Junts per Tortosa, que ara per 
ara, és el més possible després 
de l’anunci de Xavier Faura (no-
ticia de la part superior). Jordan 
proposa, en primer lloc, un tri-
partit d’esquerres. La segona al-

ternativa és que tant ERC com el 
PSC donin suport a la investidura 
de Jordan i formant un govern 
de dues formacions després: o 
bé amb el PSC o bé amb ERC. I 
finalment, la tercera opció impli-
caria que la CUP i Ciutadans do-
nessin els seus vots a Movem du-
rant el ple d’investidura, esperant 
el suport dels 4 regidors d’ERC, 
fet que els permetria sumar 11 
regidors. Amb tot, són tres pos-
sibilitats que Jordan considera 
“reals” i “aritmèticament possi-
bles”. Insisteix que si el canvi a 
l’Ajuntament no és possible serà 
responsabilitat de Xavier Faura i 
Enric Roig. (ebredigital.cat)

POLÍTICA
Darrer ple abans de la 
investidura de demà
El ple d’aquest dimecres ha 

aprovat la renovació de dos 
convenis entre l’Ajuntament 
de Tortosa i l’Agència Catalana 
d’Habitatge, per poder 
continuar portant a terme 
els serveis de l’oficina local 
d’habitatge, d’una banda, 
i en relació al programa de 
mediació per al lloguer social 
d’habitatges, de l’altra.
D’altra banda, també s’ha apro-
vat una modificació pressupos-
tària de l’obra del complex es-
portiu de piscines, per incloure 
diverses millores introduïdes al 
projecte inicial durant la cons-
trucció de l’equipament. La des-

pesa ascendeix a 505.745,87 eu-
ros, el que suposa un increment 
del 10,48% del projecte inicial. La 
partida més grossa d’aquest to-
tal, de 54.000 euros, correspon 
a deixar les instal·lacions prepa-
rades per a una futura ampliació, 
atesa la gran demanda que ha 
tingut en els primers mesos. De 
la mateixa manera, el ple ha ser-
vit per aprovat els comptes anu-
als de l’Entitat Pública Empresa-
rial Local (EPEL) Hospital i de les 
llars de la Santa Creu, així com 
informar del control financer 
sobre societats mercantils i de 
l’entitat pública empresarial lo-
cal dependents de l’Ajuntament.

formaven part. Van proposar el 
repartiment de l’alcaldia entre les 
tres forces, una opció surrealista”, 
ha explicat Faura, que ha reiterat 
que no compartirà govern amb el 
PSC mentre “no condemni la si-
tuació de repressió del país”.
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UN DETINGUT 
PER VENDRE 
MARIHUANA 
La policia local d’Amposta va 
detenir un veí de la ciutat de 
24 anys per vendre marihua-
na que amagava a l’interior 
d’una llauna de refresc modi-
ficada. L’arrest es va produir 
a la cruïlla del carrer Bolívia 
amb Velázquez quan l’home, 
suposadament, sortia d’un 
punt de venda habitual.  Els 
agents li van trobar dotze 
bosses de marihuana pre-
parades per a la venda així 
com la llauna on ocultava la 
droga.  (ACN)

TROBADA DE 
GENT GRAN 
ACTIVA 
La trobada de gent gran 
activa va reunir al parc dels 
Xiribecs d’Amposta prop de 
dos centenars de persones. 
La trobada, organitzada per 
l’Ajuntament d’Amposta i 
la Fundació Siel Bleu sota el 
lema ‘L’esport, on els valors 
guanyen!’, promou hàbits 
saludables.

ATENCIÓ 
CIUTADANA 
L’Ajuntament d’Amposta 
posa en funcionament 
l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. S’ha iniciat amb 
la gestió de cita prèvia per a 
Padró i estadística, Registre i 
Acollida i immigració i s’anirà 
ampliant progressivament a 
altres serveis.

BREUSSALUT
Atenció continuada 
d’urgències al CAP
Els professionals del nou 

CAP d’Amposta no es 
resignen a la decisió del 
Departament de Salut que 
aposta per mantenir l’atenció 
continuada d’urgències a 
l’Hospital Comarcal en lloc 
de traslladar-la a l’àrea que 
s’ha dotat i equipat al nou 
centre per aquest servei, com 
reclamen els sanitaris del CAP. 
El personal reclama poder re-
negociar la decisió amb el De-
partament i l’ICS, com preveu el 
Pla Nacional d’Atenció a les Ur-
gències de Catalunya (PLANUC) 
i han enviat cartes amb la peti-
ció. També estan recollint firmes 
al centre i ja superen les 1.800. 
“No ens han tingut en compte en 

cap moment sobre quina era la 
millor atenció urgent a Ampos-
ta”, ha lamentat Gemma Batlle, 
representants del personal del 
CAP d’Amposta. Els professio-
nals sanitaris del CAP d’Amposta 
han estat revisant els aspectes 
legals a rebatre de la decisió de 
la Conselleria de Salut per man-
tenir l’atenció continuada de les 
urgències a l’Hospital Comarcal 
en lloc de traslladar-les al nou 
CAP on s’ha habilitat una àrea es-
pecífica per fer-ho i que ara està 
en desús. Els sanitaris s’aferren 
al PLANUC on s’assenyala “que 
cada territori gestionarà les ur-
gències segons els recursos que 
té i d’acord amb els professionals 
que han de prestar el servei”.

Darrer ple 
de la legislatura

Dimecres es va fer el darrer 
ple de la legislatura. El ple 

va servir per acomiadar els 
regidors que no continuaran.
L’alcalde Adam Tomàs expressa-
va el seu agraïment “pels anys de 
la vostra vida que heu dedicat a 
la nostra ciutat. Des de diferents 
opcions polítiques i amb diferents 

visions, però sempre amb la vo-
luntat de fer una Amposta mi-
llor. Gràcies Joana Estevez, Dani 
Forcadell, Júlia Barberà, Rosita 
Pertegaz, Francesc Paz, Marimar 
Panisello, Albert Roig, Manolita 
Cid, Marta Margalef, Isabel Ferré i 
a títol pòstum Josep Tomàs Re-
verté”.

SOCIETAT
Roc i Cecília, dos nous 
gegants a Amposta
Els dos nous gegants músics 

d’Amposta ja tenen nom.  
Després de la votació popular, a 
través de les urnes ubicades als 
baixos de l’Ajuntament i a l’Ofi-
cina de Cultura i Festes a les ca-
selles del Mercat, i l’enquesta re-
alitzada a la pàgina de Facebook 
de l’Ajuntament d’Amposta, Roc 
i Cecília han estat els noms més 
votats entre les opcions que es 
proposaven. Així, el trombó de 
vares de la Fila es dirà Roc, amb 

753 vots a les urnes i 125 vots 
a l’enquesta de Facebook. I la 
clarinetista de la Lira, serà Cecília 
amb un total de 1273 vots (1051 
en papereta i 222 per la votació 
de Facebook). Els nous gegants 
es van presentar en el marc de 
la Festa del Mercat a la Plaça. 
Aquest passat cap de setmana 
han participat al seu primer acte 
públic, a Castellbisbal, municipi 
que ha rebut el títol de Ciutat 
Gegantera de Catalunya.

POLÍTICA
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ES REESTABLEIX 
LA CIRCULACIÓ 
A L’AVINGUDA 
CATALUNYA DE 
L’ALDEA

L’11 d’abril començaven les 
obres d’enderroc del pont de 
la via de l’Aldea, amb la resti-

tució de la cota de la carretera. 
I aquesta setmana es restableix 
la circulació amb normalitat per 
l’Avinguda Catalunya. Aquesta 
obra fou voluntat popular ex-
pressada de manera majorità-
ria per la ciutadania de l’Aldea. 
El consistori sencer va aprovar 
per unanimitat l’acord. Al mateix 
temps comporta la cessió de la 
propietat dels trams de la  N-235 
i de la N-340.

ELS CRIADORS DE 
BRAU DE L’EBRE 
DONEN SUPORT 
A LA RAMADERA 
I L’ALCALDE 
D’ALFARA
L’Associació de Criadors 
de Brau de les Terres de 
l’Ebre defensa l’actuació de 
la ramadera Àngela Mur 
d’Alfara de Carles (Baix Ebre) 
i de l’alcalde en funcions, 
Josep Mas, tots dos acusats 
d’un presumpte delicte de 
prevaricació per organitzar i 
autoritzar “espectacles tau-
rins” per a turistes. L’entitat 
de Criadors reivindica “l’opció 
de poder ensenyar l’activitat 
diària d’una ramaderia de 
braus” del territori com una 
activitat que és “legal i lícita” 
en llocs com la Camarga fran-
cesa o Jaén on aquesta acti-
vitat també els és singular. 
Lamenten que a Catalunya 
“s’aprofiti per criminalitzar” 
un col·lectiu i un territori tot i 
que el bou representi “moltes 
coses positives associades 
a la cultura mediterrània”, 
com exemplifiquen amb el 
projecte signat amb la UNES-
CO, de cultures taurines en 
ecosistemes de riu. L’entitat 
recorda que la cria de braus 
ha servit per “protegir grans 
extensions de terreny salvat-
ge i per mantenir la riquesa 
mediambiental que ha portat 
el territori a ser la Reserva de 
la Biosfera més diversa que 
hi ha en tot el món”.

BAIX EBRE 
INNOVA 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre organitza, a través de 
Baix Ebre Innova, un curs 
de formació professional 
sobre Atenció sociosanitària 
a persones dependents en 
institucions socials, subvenci-
onat pel Fons Social Europeu 
i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat. El curs té una 
durada de 470 hores i inclou 
80 hores de pràctiques labo-
rals en empreses del sector. 

NOTÍCIES 
BREUS 

ORGULL LGTBI 
Deltebre acollirà demà dissabte la Festa 
que defensa la igualtat i els drets LGTBI 
Divendres passat va tenir 

lloc la presentació de la 
Festa de l’Orgull LGTBI 2019 
que es farà a Deltebre demà 
dissabte dia 15 de juny.   
La festa que defensa la igualtat i 
els drets LGTBI tindrà com a eix 
central una rua que comença-
rà al Pont “Lo Passador” de Sant 
Jaume d’Enveja i acabarà al cen-
tre d’inspiració turística Ebre Ter-
ra de Deltebre; allí es farà la tra-
dicional penjada de bandera i la 
lectura del manifest que enguany 
anirà a càrrec de Rosa Vandellós, 
jutgessa de pau de Deltebre, 
mestra i activista reconeguda 
pels drets de les dones i defenso-
ra dels drets LGTBI. A continua-

ció hi haurà els concerts acústics 
de Júlia Castellà, Mascarats com 
a plat fort de la nit i acabarà amb 
la música de les DJ Two Shots.
Ferran Tortajada, president de 
l’Associació LGTBI de les Terres 
de l’Ebre ha destacat que “aques-
ta data és motiu de celebració i 
orgull i enguany com sempre 
hem preparat la festa amb molta 
il·lusió sense oblidar la reivindica-
ció que hem de seguir fent per 
lluitar per les persones del col-
lectiu LGTBI”. Ferran Benaiges, 
membre de l’Associació LGTBI 
i organitzador de la jornada ha 
remarcat que “enguany la fes-
ta descentralitzada que tots els 
anys du a terme la Comissió uni-

tària del 28 de juny fora de Cata-
lunya es farà a Deltebre i serà un 
dia marcat per la festa, la lectura 
del manifest i música. És un dia 
per disfrutar i per recordar les 

Ferran Tortajada i Ferran Benaiges, en la presentació de la Festa que tindrà lloc demà.

DELTEBRE
Escultura hiperrealista 
de la Plaça de les Dones

Una escultura hiperrealista 
de l’artista de Deltebre, 

Cristina Iglesias, presidirà la 
plaça de les Dones que s’ha 
començat a construir a l’antic 
espai de Mobles Delta, una 
de les principals entrades del 
municipi per l’avinguda Goles 
de l’Ebre.

Cristina Iglesias és una artis-
ta reconeguda internacional-
ment per la fabricació de ninos 
hiperrealistes a través de la seua 
empresa Clonfactory, ubicada a 
Deltebre, i la nova escultura, que 
s’ubicarà al nou espai de Mobles 
Delta, representarà la figura i la 
força de les dones.   

L’AMETLLA DE MAR
‘Onada humana’ per 
protegir els oceans

Mig centenar de persones 
van participar, dissabte al 

migdia, en l’acció organitzada 
per Greenpeace amb motiu del 
Dia Mundial dels Oceans.
L’acció va consistir en pintar-se 
de color blau per fer-se una fo-

tografia de grup a l’espigó de la 
platja calera de l’Alguer. Amb 
aquesta performance volen de-
nunciar que les mars estan ple-
nes de plàstics i que cal realitzar 
iniciatives per recuperar la biodi-
versitat dels oceans.

lluites com la que va tenir lloc a 
Nova York fa 50 anys, una lluita 
que ens va obrir el camí a rei-
vindicar encara més els nostres 
drets”.
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JORNADES 
MEDIAMBIENTALS A 
CAMPREDÓ

Durant els dies 7 i 8 de juny es 
van celebrar unes interessants 
jornades per commemorar 
el Dia Internacional del Medi 
ambient, organitzat per la Re-
gidoria de medi ambient de 
Campredó i la Col·laboració de 

l’empresa CEMEX i la Universitat 
de Barcelona. Es van distribuir en 
dos espais força diferenciats. 
Primerament, divendres 7 va 
tindre lloc una xerrada sobre 
temàtica molt heterogènia: bio-
diversitat, espècies autòctones i 
invasores i explotacions mineres. 
Hi van prendre part de l’em-
presa CEMEX el responsable de 
l’explotació a Campredó José 
María Gómez (Chema). Marta 

Sugrañes, estudiant de biologia 
per l’UB i finalment la Mont-
serrat Jorba professora de de 
la UB i membre de l’Institut de 
recerca de la biodiversitat. 
El rerefons de tot plegat era la 
repoblació de l’extracció mine-
ra de la partida dels Argilers, 
que està realitzant l’esmentada 
empresa CEMEX. 
Dissabte va continuar l’activitat 
amb una recollida de deixalles 

pel camí que porta a l’explota-
ció minera, en la qual van parti-
cipar una vintena de persones. 
Posteriorment, varen rebre un 
taller d’ornitologia a càrrec de 
l’ornitòleg Manolo Sánchez 
Aquesta zona és especialment 
important per a l’hàbitat orni-
tològic, a la vegada que està 
envoltat de llacs d’una gran 
bellesa estètica així com d’una 
gran riquesa biològica.

S’ARXIVA LA 
INVESTIGACIÓ 
CONTRA ELS 
MOSSOS
Fiscalia de Tarragona ha 
arxivat la investigació que 
havia obert contra els Mossos 
d’Esquadra per no impedir ni 
dissoldre el tall protagonitzat 
pels CDR a l’AP-7, a l’altura de 
l’Ampolla, el passat 8 de de-
sembre. El bloqueig de la via 
es va allargar durant pràctica-
ment quinze hores, durant les 
quals diversos conductors van 
trucar a la Guàrdia Civil quei-
xant-se de la passivitat dels 
agents a l’hora de dissoldre la 
concentració. L’escrit de Fisca-
lia, però, assumeix l’argument 
de que la inacció no va existir 
i que els Mossos van actuar 
en funció dels efectius de què 
disposaven en cada moment, 
d’acord amb el risc que podia 
suposar executar una acció 
“contundent”. En aquest 
sentit, reconeix que el nombre 
d’agents en el moment de 
començar la protesta era 
“clarament insuficient” i, quan 
van augmentar els efectius 
posteriorment, no n’hi havia 
prou per garantir una “actua-
ció sense conseqüències” per 
als agents i els “ciutadans que 
estaven retinguts” al lloc.

ASFALTAT DE 
LA CARRETERA 
ENTRE L’AMPOLLA 
I DELTEBRE 
Aquesta setmana han co-
mençat els treballs d’asfaltat 
de la carretera de TV-3401 de 
l’Ampolla a Deltebre. La carre-
tera està tallada al trànsit fins 
al 21 de juny quan està previst 
que finalitzen les obres que 
permetran ampliar la carretera 
fins als 6 metres d’ample, 
permetent delimitar dos 
carrils de circulació de 3 metres 
cadascun. També s’ampliaran 
els diferents passos sobre els 
canals i desguassos. Les obres 
finançades per la Diputació 
de Tarragona suposaran una 
inversió de 615.000 euros. 
(ebredigital.cat)

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
ERC i la FIC pacten per governar a Camarles, 
deixant fora de joc a Junts per Camarles
A Camarles ja s’ha decidit 

qui governarà el pròxim 
mandat.   
Esquerra Republicana, amb Toni 
Navarro al capdavant, seria qui 
prendria l’alcaldia durant el pri-
mer, segon i quart any. Mentre 
que la FIC, amb Ramón Brull 
com a candidat, seria alcalde 
només el 3r any de mandat. 
Aquest sembla ser el pacte que 
han arribat la FIC i Esquerra que 
destronaria a Sandra Zaragoza, 
alcaldable per Junts per Camar-
les. Val a dir que Esquerra va 
ser la força més votada, acon-
seguint el 42% dels vots però 
sense obtindre majoria absolu-
ta. Junts va aconseguir el 32% i 

La Veu del Poble el 24%. Des de 
Junts esperaven tornar a reedi-
tar l’acord amb la FIC. I, de fet, 
Zaragoza ha escrit una publi-
cació al seu Facebook aclarint 
que “ERC ens proposava revali-
dar el pacte que teníem amb el 
PM-PSC (ara la Veu del Poble). 
La Veu del Poble ens proposava 
els 4 anys d’alcaldia. Però ens 
vam haver de replantejar mol-
tes coses, com ara el fet que 
havíem d’assumir les regidories 
que demanen més dedicació i 
ells es quedaven amb aquelles 
que eren més lleugeres de por-
tar. D’altra banda ens demanava 
acceptar la posició de cada un 
dels seus membres referent a la 

independència de Catalunya, ja 
que són un grup amb diferents 
posicionaments al respecte. 
Amb Esquerra la proposta era 
més coherent i realista (l’unic 
que ens preocupava era la im-
plicació del cap d’ERC amb el 
tema de la Cooperativa Oliva-
rera i així ho vàrem fer saber). 
No obstant, posteriorment a la 
reunió amb ERC, ens va trucar 
el Sr. Ramon Brull per comuni-
car-nos que el pacte ja estava 
signat amb ERC i que, per tant, 
no calia continuar parlant ni 
amb ell, ni amb ERC”. Zarago-
za afegia que “la nostra intenció 
continua sent la mateixa: con-
tribuïr al benestar del poble i 

Toni Navarro, d’ERC de Camarles. 

L’AMPOLLA
Rotonda per a l’accés 
al camp de futbol

Veïns de les urbanitzacions 
del Meligó, de Cap-roig i el 

Baconé i en general del sector 
nord de l’Ampolla, s’han posat 
a recollir signatures -ja en 
tenen prop d’un centenar-.
Reclamen a l’Estat una rotonda 
a l’N-340, al punt quilomètric 
1.100, on la nacional creua el Lli-

gallo del Meligó -accés al camp 
de futbol- sense que hi hagi cap 
senyalització al respecte, tot i ser 
la via principal d’accés a la ins-
tal·lació per a tots els equips que 
visiten l’estadi. A més a més, els 
veïns mobilitzats constaten que, 
en aquell punt hi ha una elevada 
sinistralitat (ebredigital.cat).  

ROQUETES
Pacte de govern 
pendent de concretar
Roquetes és el municipi 

més gran sense majoria 
absoluta, però Paco Gas ho 
té tot a favor per a tornar a 
ser alcalde. 
Seria el seu quart mandat i, tal 
com ha informat, el darrer. Per 
tant, en un futur no molt llunyà 
s’haurà de confirmar el relleu. 
Gas ha contactat amb la se-
gona i la tercera força, Movem 
Roquetes i Junts. 
Però, ahir dijous, en el moment 
del nostre tancament, encara 
no hi havia res decidit.  
D’altra banda, Gas ja va dir que 
no tindria en compte el PSCE-
pR ni Cs per a un possible pac-

continuar treballant. Ho farem-
des de l’oposició gràcies a la 
confiança de 548 votants (110 
més que fa 4 anys, i a 15 vots 
d’obtenir un altre Regidor. Aixó 
vol dir que alguna cosa hem fet 
bé durant estos 2 últims anys!)”.

te perquè “amb els del 155 no 
he parlat”.
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NOU 
AJUNTAMENT
Demà dissabte es constituirà 
el nou ajuntament de la Ràpi-
ta. El republicà Josep Capar-
rós, amb la majoria absoluta 
de regidors més folgada de la 
història al municipi, prendrà 
possessió com a alcalde amb 
el mandat de tirar endavant 
l’onzena legislatura de l’etapa 
democràtica.

SUBVENCIONS DE 
LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA
Les regidories d’Ensenya-
ment i Noves tecnologies de 
l’Ajuntament de la Ràpita 
obtenen dues subvencions 
de la Diputació de Tarragona 
per un valor de prop de cent 
mil euros.

(Ràdio Ràpita)

FESTIVAL
El Top Ranking  aposta 
per la inclusió social
La quarta edició del Top 

Ranking Festival se 
celebrarà els propers 14 i 15 
de juny al Parc de Garbí de de 
la Ràpita.  
En motiu del quart aniversari del 
programa de Ràdio Ràpita, dedi-
cat a la música reggae i la cultu-
ra jamaicana, aquesta nova cita 
s’ha marcat com a un dels seus 
objectius la inclusió social. Per 
això aquesta proposta gratuïta, 
inclusiva, adreçada a tots els pú-
blics i franges d’edat, enguany 
vol donar visibilitat i col·laborar 
amb un dels col·lectius més vul-
nerables i oblidats de la nostra 
societat: els malalts mentals. 
Els dos anteriors es van desti-
nar parts dels beneficis a orga-

nitzacions com la Creu Roja i 
Proactiva Open Arms, enguany 
es destinaran a l’Associació de 
Malalts Mentals de les Terres de 
l’Ebre (AMMTE).
Foto: cedida.

SANT JOAN RAPITENC
Màgica revetlla a la 
vora del mar
L’Ajuntament de la Ràpita 

torna a apostar per portar 
la festa de Sant Joan a la platja 
de Garbí, amb la col·laboració 
de la colla de diables local 
Diabmonis, en una celebració 
plenament consolidada i que 
convoca centenars de famílies 
i colles d’amics a sopar a la 
vora de la mar i gaudir del foc 
i la música d’una revetlla molt 
especial.
Serà el quart any en què la nit 
més curta de l’any viurà la cele-
bració al Parc de Garbí, al costat 
de la piscina municipal, amb tot 
un seguit d’activitats que comen-
çaran a les vuit del vespre amb 
l’obertura de la barra i el servei de 
barbacoes. 

Quan passi mitja hora de les dot-
ze els concerts dels grups En&-
Ton i Pepet i Marieta seran els 
responsables de fer ballar tothom 
fins ben entrada la nit, que rema-
taran Dj’s Les llagues  per acomi-
adar la festa.

MARTA ADELL I LEIRE CURTO, REINA I PUBILLA 
INFANTIL DE LES FESTES MAJORS DE LA RÀPITA

Dissabte passat, a la tarda, va tenir 
lloc a l’Auditori Sixto Mir l’acte de 

l’elecció de la Reina i la Pubilla Infantil 
de Festes Majors de la Ràpita.  
Un acte que, com era de preveure, va 
omplir l’auditori rapitenc, de familiars 
i amistats de les noies i de les xiquetes 
que enguany representaran les entitats, 
associacions i penyes participants en les 
festes de Sant Jaume. En xifres, seran 
54 dames i 34 pubilles. L’acte de l’elec-
ció va ser l’habitual sorteig pur. Després 
de cridar, en primer lloc, les 34 pubilles, 
se les va situar a l’escenari de l’auditori. 
Es va demanar si alguna de les xiquetes 
volia renunciar a ser Pubilla Infantil -en 
aquest cas, una xiqueta no hi va voler 

optar- i seguidament la Pubilla Infantil 
de l’any passat va acostar a cada xique-
ta una safata on hi havia els paperets de 
la sort. Amb el paper plegat i dins de la 
mà, el públic de l’auditori va comptar fins 
a tres i llavors va ser el moment en què 
vam descobrir que Leire Curto Castellà 
era qui tenia el paperet que li atorgava 
la condició de Pubilla Infantil 2019. La 
mateixa rutina es va seguir amb les noies 
que optaven a ser Reina de Festes, però 
en aquest cas amb més colla damunt 
l’escenari i amb vuit renúncies a l’opció 
de ser reina. Marta Adell Gumbau, de 
la Penya Barcelonista Vicenç Piera, fou 
l’afortunada i serà, per tant, la represen-
tant del jovent rapitenc aquest estiu.
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TALLEN UN BOSC 
“PROTEGIT” DEL 
PARC NATURAL 
DELS PORTS

EL GEPEC-Ecologistes de Ca-
talunya denuncia que el Depar-
tament d’Agricultura està talant 
un bosc protegit del Parc Natu-
ral dels Ports propietat de la Ge-

neralitat de Catalunya. Concreta-
ment, a la zona de la Font Ferrera 
al terme municipal de La Sénia. 
El GEPEC ha manifestat que el 
Departament d’Agricultura, que 
és qui té les competències en 
matèria forestal, ha decidit fer 
aquesta tala infringint els condi-
cionants ambientals marcats pel 
Parc Natural i sense cap tipus de 
control. Segons els ecologistes, 
el Departament ha decidit que 

sigui la mateixa empresa talla-
dora la responsable de decidir 
quins arbres seran tallats i quins 
respectats.  Quan aquesta tasca 
és responsabilitat del personal 
del Departament i el Parc Natu-
ral. D’aquesta forma la GEPEC 
denuncia una sèrie d’irregulari-
tats que afecten a l’espai natu-
ral, a espècies de flora estricta-
ment protegides com el grèvol, 
la nidificació també d’espècies 

protegides. I, han assenyalat 
que alguns d’aquests fets que-
den contemplats com a supò-
sits delictius en el Codi Penal.
Els ecologistes han denunciat 
que el Departament d’Agricul-
tura constantment incompleix 
la normativa de protecció de la 
Natura i que darrera està el ma-
teix enginyer forestal. Per això 
presentaran una denúncia a la 
Fiscalia de Medi Ambient.

JORNADES 
MUSICALS 
DE L’ERMITA 
DE LA PIETAT 
D’ULLDECONA
Les Jornades Musicals de 
l’Ermita de la Pietat d’Ull-
decona busquen la “fórmula 
perfecta” per celebrar el seu 
quinzè aniversari convertides 
en certamen d’estiu de refe-
rència a les Terres de l’Ebre i 
del Sénia. Després del concert 
de presentació del diumenge 
dia 2, amb el grup senienc 
Mascarats, amb l’assistència 
d’unes 300 persones, les 
Jornades Musicals posaren la 
directa el diumenge passat 
dia 9 amb l’actuació d’un dels 
ídols de la parròquia local 
i referent en el seu camp a 
tots els Països Catalans, com 
és l’eclèctic faldut Pepet i 
Marieta, que va presentar 
nova banda, nous temes, nou 
espectacle i, per si fos poc, va 
gravar un videoclip per a les 
festes Quinquennals, a més 
d’enregistrar tot el concert. 
El proper diumenge dia 16 de 
juny serà el torn de la mescla 
de sons balcànics i valencians 
de la banda d’Ontinyent ‘La 
Trocamba Matanusca’, pre-
sentant el seu últim treball, ‘A 
Pic i Pala’. Les jornades, que 
aturaran la seva programació 
el diumenge de la revetlla de 
Sant Joan, tornaran el dia 30 
amb l’australià Joel Sarakula 
i la seva proposta de disco-
soul-pop, presentant també 
nou disc: ‘Love Club’.

CORDER I CABRIT 
ECOLÒGIC DEL 
MONTSIÀ 
Del 8 al 30 de juny restau-
rants ebrencs oferirà a les 
seues cartes un producte únic 
i exclusiu, el corder i el cabrit 
ecològic que produeix el col-
lectiu La Fardasqueta a la serra 
del Montsià. Segons el seu 
promotor, “enguany podem 
recuperar les jornades gràcies 
a que ha plogut més a les 
nostres cinc zones de pastura”. 
(ebredigital.cat)

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Junts x Santa Bàrbara i ERC han manifestat 
l’acord per governar el consistori planer
Pacte sobiranista a Santa 

Bàrbara, entre Junts per 
Catalunya (JxSB) i Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC).   
Aquesta és l’opció que, un dia-
abans de constituir-se els ajun-
taments i elegir els alcaldes, ja 
s’ha materialitzat a l’ajuntament 
de Santa Bàrbara. L’alcalde i cap 
de llista de JxSB, Alfred Blanch, 
i Manel Crespo, cap d’ERC, des-
prés de diverses reunions per 
formar govern, han arribat a una 
entesa, aclarint que no podien 
tenir-la amb els partits que van 
aplicar l’article 155 per interve-
nir Catalunya, en clara referèn-
cia al PP i al PSC. Cal recordar 

que JxSB va obtindre 4 regidors, 
i ERC, com segona força, 2 re-
gidors, amb la qual cosa sumen 
majoria, si bé encara no se sap 
com es repartirien les regidori-
es. La possibilitat que plantejava 
Ximo Martí (PP) per un govern 
de coalició a Santa Bàrbara no 
tindrà efecte. Ximo va dir que 
“Alfred Blanch ha de ser l’alcal-
de de Santa Bàrbara i la resta de 
partits polítics hem de formar 
part del govern així ho vol el 
poble. Hem de deixar-nos estar 
d’ideologies polítiques i hem de 
treballar tots pel poble aquesta 
és la proposta que defensem 
des del Partit Popular”.
Foto: La plana Ràdio. Alfred Blanch (Junts per Santa Bàrbara) i Manel Crespo (ERC).

SOCIETAT
Olis solidaris amb la 
Fundació Ferran

A l’Hospital Verge de la 
Cinta s’han presentat 

les produccions exclusives i 
limitades d’Oli d’Oliva Verge 
Extra. 
Les han elaborat les empreses 
Agrícola del Camp de Santa Bàr-
bara i el Grup Llambrich. Els be-
neficis contribuiran a l’accèssit 

d’una beca d’investigació rela-
cionada amb la salut que pro-
mou la Fundació Doctor Ferran. 
Les empreses han preparat una 
partida de 2000 ampolles amb  
disseny i etiquetatge exclusiu. 
Seran comercialitzades en di-
versos establiments i espais gur-
met.

ALCANAR
S’inicien les obres del 
teatre auditori 

Les obres de construcció del 
teatre auditori José Antonio 

Valls ja han Començat. Una 
actuació amb una inversió de 
2,3 milions i que suposarà un 
equipament de primer ordre. 
“Després de gairebé tres anys de 
treball, de reunions amb les dife-

rents entitats culturals del muni-
cipi per definir com havia de ser 
el nou edifici i de buscar finança-
ment  a través de diferents línies 
de subvenció, celebrem l’inici 
d’una obra molt reclamada i ne-
cessària”, ha manifestat la regido-
ra d’Urbanisme Ivette Fibla.  
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NOU AJUNTAMENT 
D’ASCÓ 
Demà es formalitzarà el 
govern definitiu amb el 
ple de constitució del nou 
Ajuntament d’Ascó.   
En el moment del nostre 
tancament, malgrat que 
tot apunta a un acord en-
tre les formacions majori-
tàries, Per tu i ERC, encara 
no havien formalitzat un 
pacte de Govern, una co-
alició en la que Arrelem hi 
tindria les portes obertes.

DIUMENGE: “DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA GENT DE 
MAR”
El proper diumenge, 16 de 
juny, a les 10.30 hores, al 
Port de l’Ametlla de Mar, 
la consellera d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, 
donarà el tret de sortida 
a la Jornada organitzada 
per l’Escola de Capacita-
ció Nauticopesquera de 
Catalunya en motiu  de la 
celebració del Dia Inter-
nacional de la Gent de 
Mar, enguany dedicat a les 
dones.   
Posteriorment, la conselle-
ra participarà en l’activitat 
de navegació a bord del 
vaixell-escola “Imar Pri-
mer” i visitarà els tallers i 
activitats que es realitza-
ran a terra.

NOTÍCIES 
BREUS 

DE RIBA-ROJA
El riberenc Albert Bonet, triomfa amb els 
seus tatuatges a Neymar i Luis Suárez
Segons informa el portal 

Tarragona Digital, Albert 
Bonet de Riba-roja, ha passat 
de tatuar «els amics punks 
del poble» a plasmar la seva 
tinta en la pell de jugadors 
com Neymar, Luis Suárez o 
Danilo.   

La seva trajectòria està mar-
cada per una «passió desfer-
mada» per l’art i les «hores i 
hores de treball». Actualment 
viu a Barcelona, on es guanya 
la vida com a tatuador i pintor 
d’un estil realista adaptat a la 
seva manera de veure la vida. 
L’objectiu, poder viure de les 
seves obres, fet que ja està 
aconseguint.
Foto: Tarragona Digital.

FREGINARTS
La Fira de la tradició de 
treballs manuals
Freginals gaudirà aquest 

diumenge dia 16 de juny 
de la quarta edició de la 
Fira d’Artesania, Reciclatge 
i la tradició de treballs 
manuals, a més de l’espai 
gastronòmic que suposa 
l’esdeveniment. 
FreginArts estarà oberta de 
les 10 fins a les 20 hores. Hi 

haurà degustació de produc-
tes de proximitat, tallers de 
costura i activitats en viu amb 
exposició d’obres premiades 
de Patchword.

Les activitats s’organitzen pel 
nucli antic del municipi. Del 
Montsià que diumenge es 
tornarà a vestir de gala. 

POLÍTICA
Entesa per Corbera 
retindrà l’alcaldia
A Corbera, Antonio Álvarez 

tornarà a ser alcalde. 
En declaracions a Canal Ter-
res de l’Ebre, l’actual alcalde 
en funcions i candidat d’Entesa 
per Corbera-Movem ha con-
firmat que ERC li farà suport al 
próxim ple d’investidura. “Un 
dels dos regidors republicans 
votarà a favor i l’altre s’abstin-

drà”. Així, es sumaran 5 vots 
per arribar a la majoria del ple-
nari (9). A l’oposició quedaran 
les dues regidores de Juntes 
per Corbera i un regidor del 
PP. Entesa i ERC negociaran la 
possible entrada dels republi-
cans al govern o mantenir pac-
tes puntuals per l’estabilitat del 
mandat.

Neymar, al costat d’Albert Bonet.
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Óscar és Mestre i Llicenciat 
en Psicologia per la 

Universitat de Barcelona i 
Diplomat en Estudis Avançats 
(DEA) d’Educació Ambiental 
per la Universitat de Girona. 
És Assessor de la Comissió de 
Comunicació i Educació (CEC) 
de la Unió Internacional per 
a la Conservació de la Natura 
(UICN). La seva experiència 
professional s’ha desenvolupat 
en el camp de l’Educació 
Ambiental i la Interpretació 
del Patrimoni. L’Óscar també 
ha impartit nombroses 
conferències, ponències i 
cursos de formació a nivell 
català, espanyol i internacional 
i té publicats nombrosos 
articles en revistes i diversos 
capítols de llibres sobre 
aquestes temàtiques. També 
és autor de diversos projectes 
d’interpretació del patrimoni 
a les nostres terres i d’un bon 
grapat de materials didàctics 
relacionats amb el patrimoni 
natural i cultural de les Terres 
de l’Ebre que formen part dels 
recursos educatius del Camp 
d’Aprenentatge del delta de 
l’Ebre. Ha sigut pioner de 
l’Educació Ambiental als Espais 
Naturals Protegits a Espanya, i 
fundador i Director del Camp 
d’Aprenentatge del Delta de 
l’Ebre (1982-2012) a més de 
professor de la Universitat 
“Rovira i Virgili” (2004-09). Ha 
estat President de l’Associació 
de Professionals de Camps 
d’Aprenentatge (APCA) (2002-
06) i President de l’Associació 
per a la Interpretació del 
Patrimoni (2013-16)

Una selecció acurada dels 
textos que té en compte di-
ferents criteris i cronologia, 
resumits en poc més de 80 
paraules.
Sí, la selecció l’ha fet el Departa-
ment de Turisme de l’Ajuntament, 
atenent a diferents criteris (gè-
nere, presència de personalitats, 
comunitats, fets rellevants,...) per 
tal de donar una visió panoràmica 
de la història de Tortosa. No pre-

«MÉS QUE 
D’EXPLICAR FETS, ES 
TRACTA DE REVELAR 
SIGNIFICATS»

tén ser un inventari exhaustiu ni 
un homenatge a ningú. Tampoc 
és una lliçó d’història. Es tracta 
d’un “passeig per la història” que 
ha de servir tant al ciutadà/ana de 
Tortosa i les Terres de l’Ebre, es-
pecialment als centres educatius 
i als visitants per atansar-se a la 
llarga trajectòria d’aquesta ciutat.

Per tant, no són textos acadè-
mics, sinó interpretatius.
Efectivament, estan redactats 
pensant en audiències no-cap-
tives que no tenen perquè estar 
interessades en la història de la 
ciutat. L’objectiu és captar la seua 
atenció, explicar-los- en forma 
de relat comprensible- el sig-
nificat i el sentit del personatge 
d’una manera rellevant i signifi-
cativa. Els textos estan inspirats 

en els principis de la Interpreta-
ció del Patrimoni, una disciplina 
poc coneguda a la ciutat i a les 
nostres terres, però àmpliament 
utilitzada en comunicació cultu-
ral i patrimonial: Parcs Naturals, 
Museus, llocs històrics, ...

Interpretació del Patrimoni? 
Me’n pots fer cinc cèntims?
Hom defineix la Interpretació 
del Patrimoni com: “una activi-

ÓSCAR CID FAVÀ
AUTOR DELS TEXTOS DEL PASSEIG 
DE LES CULTURES DE TORTOSA

tat educativa que pretén revelar 
significats i interrelacions a travès 
de l’ús d’objectes originals, per un 
contacte directe amb el recurs o 
per mitjans il·lustratiu, no limi-
tant-se a donar una mera infor-
mació dels fets” (F.Tilden, 1956).

Els textos estan estructurats 
en 4 nivells.
Sí, et posaré un exemple del per-
sonatge Nº11 que és Maria Griñó.
Nivell 1: identificació del per-
sonatge: Nº11 .- MARIA GRIÑÓ 
(Tortosa, 1782 – 1836)
Nivell 2: Títol-tema: “Mireu, fills 
meus, me duen a matar !!”
Nivell 3: Missatge principal
“Al llom d’un burret, mentre la 
duien a les afores de les fortifi-
cacions de la ciutat per a afu-
sellar-la, Maria Griñó, mare del 
general carlista Ramón Cabrera 
– “el Tigre del Maestrat”- repe-
tia estes paraules pels carrers de 
Tortosa.
El seu crim: haver parit un mas-
cle, el tercer dels seus fills, que 
arribaria a ser un dels cabdills 
més afamats del bàndol carlista i 
comandant de les tropes del Ma-
estrat durant les guerres civils del 
convuls segle XIX espanyol.
Anna Maria Rosa Francesca Griñó 
i Diñé fou injustament afusellada 
per la fúria contra el seu fill, el 16 
de febrer de 1836, després d’ha-
ver estat presonera durant vint 
mesos.”

El nivell 4 és un suggeriment 
força interessant ja que cada 
personatge ens convida a 
ampliar la visita a un lloc de 
la ciutat on hi està relacionat.
Sí, amb cadascun dels personat-
ges es convida el visitant a passe-
jar per Tortosa fins arribar al lloc 
més carismàtic del personatge. 
En el cas de Maria Griño és la 
plaça Alfons XII, a l’eixample de 
la ciutat perquè està ubicada al 
lloc que ocupava la fortificació 
dita de la Mitja Lluna i és on van 
afusellar Maria Griñó.
Paradoxalment, la plaça duu el 
nom del rei que acabà reco-
neixent Cabrera, un cop aquest 
s’apartà del carlisme.

LA RELACIÓ DELS PERSONATGES I ELS LLOCS 
QUE ES CONVIDEN A VISITAR SÓN:

2. PÒRCIA EUFRÒSINE:  
MUSEU DE 
TORTOSA I RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES DE 
DAVANT LA CATEDRAL

3. MELIOSA: 
MUSEU DE LA 
CATEDRAL I CLAUSTRE

1.  L’EBRE:  
PASSEIG DE LES 
CULTURES

IS
A

BE
L 

CA
RR

A
SC

O
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4. MENAHEM BEN SARUKQ: 
CALL JUEU

5. ABÚ BAKR: 
CASTELL DE LA SUDA

6. ORDE DE L’AIXA, NOTARI I 
MERCADER: 
COMERÇOS DE LA CIUTAT

7. DISPUTA TORTOSA: 
PILA BAPTISMAL DE LA 
CATEDRAL

8.  CRISTÒFOL DESPUIG: 
PALAUS DEL CARRER DE LA 
ROSA

9. MORISC I MORISCA: 
REIALS COL·LEGIS

10. ENGINYER MILITAR : 
FORTIFICACIONS AVANÇADES 
DE ST. JOAN

11. FRANCESC V. GARCÍA: 
LLOTJA MEDIEVAL.  PARC 
MUNICIPAL.

12. MARIA GRIÑÓ: 
PLAÇA ALFONS XII

13. BELTRÍ/ABRIL/MONGUIÓ: 
EDIFICIS MODERNISTES DE LA 
CIUTAT

14. DR. FERRAN: 
CARRER CIUTAT, PALAU DEL 
BISBE

15. GERARD VERGÉS: 
MEMORIAL GERARD VERGÉS. 
PARC MUNICIPAL

INAUGURACIÓ DEL PASSEIG DE LES CULTURES 
AVUI DIVENDRES A LES 11 h. 
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MOR ATROPELLAT 
UN VIANANT 
A LA T-344 A 
MASDENVERGE

Un home va morir atropellat 
aquest dissabte a la T-344 a 
Masdenverge. 
L’accident va passar al voltant 
de les 11 del matí al quilòmetre 

5, quan un turisme va atropellar 
el vianant. 
Com a conseqüència del sinistre, 
la víctima va resultar ferida críti-
ca i, finalment, va morir durant 
el trasllat a l’hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta. 
Arran de l’accident, es van acti-
var quatre patrulles del cos dels 
Mossos d’Esquadra i dues ambu-
làncies del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM).

ESQUERRA 
REPUBLICANA 
S’OPOSA A 
L’AMPLIACIÓ DE 
L’ABOCADOR 
El president comarcal 
d’Esquerra Republicana 
a la Ribera d’Ebre, Josep 
Maria Sáez, ha fet públic el 
posicionament contrari de 
la federació comarcal del 
partit al projecte d’ampliació 
delmacroabocador de Tivissa.   
“La Ribera d’Ebre ha hagut 
d’assumir durant els darrers 
anys els residus industrials 
d’arreu. Hem contribuït més 
que suficientment i hem sigut 
més que solidaris. Estem 
farts d’haver d’assumir això 
i a sobre haver de tenir els 
nostres propis abocadors 
per gestionar els residus de 
les indústries de la nostra 
zona”, ha manifestat Sáez. Els 
republicans riberencs prepa-
ren al·legacions d’oposició a 
aquesta ampliació per presen-
tar-les a totes les institucions 
municipals i comarcals on són 
presents.

L’ALCALDE DE 
MÓRA LA NOVA, 
SORPRÈS DE QUE 
SE L’INVESTIGUI
L’alcalde de Móra la Nova, 
Francesc X. Moliné, ha declarat 
com a investigat pels fets de l’1 
d’Octubre davant la jutgessa 
del Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció de Falset. Al 
sortir, Moliné ha explicat que 
la jutgessa li ha fet preguntes 
en referència a l’obertura 
del col·legi electoral. “Com a 
Ajuntament no vam facilitar 
la jornada, però tampoc la 
vam impedir”, ha declarat el 
batlle moranovenc. Moliné ha 
assegurat que ha estat una 
“sorpresa” que se l’investigui 
per l’obertura del col·legi i ha 
apuntat que aquesta inves-
tigació deriva de la denúncia 
que va presentar l’Ajuntament 
pels desperfectes produïts al 
local electoral aquella jornada 
i per la denúncia que van pre-
sentar tres veïns per lesions.

NOTÍCIES 
BREUS 

MEDI AMBIENT
L’Ajuntament de Tivissa anuncia la seva 
oposició frontal a l’ampliació de l’abocador
L’Ajuntament de Tivissa ha 

anunciat que s’oposarà 
“frontalment”, emprenent 
“totes les accions polítiques, 
jurídiques i tècniques 
necessàries”, a l’ampliació de 
l’abocador a la partida dels 
Magrells que ha començat a 
tramitar el Departament de 
Territori i Sostenibilitat.   
En un comunicat, el consistori 
explica que després de reco-
pilar la informació disponible i 
constatar que es troba en una 
fase “absolutament inicial” ha 
encarregat dos informes als 
serveis tècnics i jurídics munici-
pals davant de les “dimensions 
i característiques” del projecte 

d’ampliació. El primer, explica, 
ha d’aportar un ple d’al·legaci-
ons tècnics i mediambientals 
“per fer front al projecte en el 
seu tràmit inicial i impossibili-
tar la seva continuïtat”. Al ma-
teix temps, prepara un informe 
d’estratègia jurídica per “impedir 
l’autorització” de l’ampliació.
“L’Ajuntament de Tivissa es po-
siciona frontalment en contra 
d’aquesta ampliació i durà a ter-
me totes les accions polítiques, 
jurídiques i tècniques necessà-
ries per impedir-ne la seua con-
secució”, tanca el comunicat 
del consistori. 
El projecte, que arriba just en 
el moment que han començat 

les obres de l’abocador de Ri-
ba-roja, preveu quadruplicar la 
superfície d’abocament actu-

POLÍTICA
Montse Perelló serà 
l’alcaldessa de Tivissa

Montse Perelló (ERC) serà 
alcaldessa de Tivissa 

amb els vots de la regidora de 
Movem i de la FIC. 
La llista d’ARA Sí Tivissa, vincu-
lada als republicans, obtindria el 
suport de 5 regidors del total de 
9. La notícia va avançar-la dime-
cres ebredigital.cat. D’aquesta 

forma, el PDeCAT (que concor-
ria amb la llista de Junts per Tu) 
perdrà l’alcaldia del municipi de 
la Ribera d’Ebre. 
La candidata de Junts, Montse 
Pagès, agafava el relleu de Jordi 
Jardí, encara alcalde en funci-
ons, i batlle durant l’última dè-
cada.  

RASQUERA
Esquerra i Junts 
arriben a un acord
Esquerra Republicana 

de Rasquera i Junts per 
Rasquera han signat  un acord 
d’estabilitat per la legislatura 
que s’enceta demà dissabte. 
El candidat republicà, Josep Ma-
nuel Ramos, serà l’alcalde els 
primers dos anys i mig i passat 
aquest període es revisarà el pac-
te. “Aquest és el millor acord per 
l’interès general del poble, ja que 
combina la joventut de la nostra 
candidatura i la seva experièn-
cia”, diu Ramos.  Esquerra va ser 
la llista més votada obtenint tres 
regidors; seguit de Junts per Ras-
quera amb dos; i Primàries també 
amb dos regidors. 

Foto: ebredigital.cat

al amb unes instal·lacions que 
abastaran els 690.000 metres 
quadrats.
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‘A FOC LENT’ 
Protecció Civil de la Gene-
ralitat ha posat en marxa la 
campanya ‘Revetlles amb 
precaució’ amb la primera 
representació de l’obra de 
teatre ‘A foc lent’ a Pont de 
Suert. Aquesta campanya de 
sensibilització, que es realitza 
per quart any consecutiu, per-
met apropar de forma amena 
i divertida als escolars els 
principals consells de segu-
retat per una revetlla segura. 
L’obra de teatre, interpretada 
per la companyia Milnotes, 
serà representada davant més 
d’un miler d’alumnes de di-
verses edats (sobretot de cicle 
superior de primària) en més 
d’una desena de sessions per 
diferents localitats catalanes. 
Ahir dijous es va representar 
al col.legi Mediterrani de 
l’Ampolla i també estava 
previst fer-se a l’auditori de 
Sant Jaume d’Enveja. 

NOTÍCIES 
BREUS 

CONSELL COMARCAL
CoEbreLab: espai de 
coworking a la Ribera

Des del passat mes 
de febrer, el Consell 

Comarcal de la Ribera 
d’Ebre compta amb un espai 
de coworking anomenat 
CoEbreLab. 
L’espai està situat a la mateixa 
seu del Telecentre comarcal, 
lloc de referència els darrers 15 
anys, en temes de dinamització 
de les TIC i el teletreball entre 
la ciutadania i ja està obert a 
acollir emprenedors/es i usua-
ris que el vulguin utilitzar per a 
realitzar projectes professionals 
que tinguin les TIC com a base.  
Durant el mes d’abril, i a partir 

d’ara de forma mensual, es re-
alitza una nova activitat anome-
nada “Emprenedor/a: t’acom-
panyem amb el coworking” que, 
amb l’ajuda de sis tècnics de di-
ferents àrees de l’ens comarcal 
d’àmbits com la dinamització 
econòmica, la dinamització ru-
ral o el suport informàtic i món 
digital, ajuda a perfils d’empre-
nedors amb una idea de pro-
jecte professional o amb pocs 
mesos d’experiència com a au-
tònoms, a treballar en un espai 
de coworking i com aquesta 
forma de treballar els pots fer 
millorar professionalment.

TERRA ALTA
La gent gran tindrà 
veu a tot Catalunya

A Gandesa s’han realitzat 
les reunions comarcals 

prèvies del 8é Congrés de la 
Gent Gran de Catalunya que 
tindrà lloc el 25 d’octubre al 
monestir de Món Sant Benet, 
a Sant Fruitós de Bages.  
Es tracta de la fase participativa 
per recollir les aportacions de 
les persones grans d’arreu del 
territori. 
La Terra Alta, la comarca més 
envellida de Catalunya, ha do-
nat a conéixer el seu coordina-
dor, el fatarellut Ramon Blanch, 

qui serà el representant de la 
comarca al congrés nacional.
En la jornada d’aquesta setmana 
s’han debatut les dos ponènci-
es que s’efectuaran al Congrés, 
amb les seues respectives pro-
postes. Després d’aquesta fase 
precongressual, amb 48 sessi-
ons de treball, el futur congrés 
pretén arribar a consensos i 
acords amb referència als te-
mes que afecten a les perso-
nes grans. La pròxima edició 
congressual s’espera per a l’any 
2023. (ebredigital.cat)

terres de l’ebre



16 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres, 14 de juny / 2019

UN ESTIU CALENT
Fa uns dies em deia un 
directiu que necessitava 
descansar després d’una 
temporada molt dura. Li vaig 
trucar el diumenge i em va 
dir això:  “A casa m’avorreixo 
i la meva dona em diu que 
estic trist. Necessito una altra 
vegada la droga del futbol”. 
El dissabte a la tarda vaig 
trucar a un entrenador, eren 
les cinc: “m’acabo d’aixecar de 
la migdiada, s’ha de descansar 
perquè la temporada es farà 
llarga. Però estic preocupat 
perquè em volen treure a mig 
equip”. Són tres mesos sense 
competició però 3 mesos fre-
nètics de fitxatges, tot el dia 
parlant amb jugadors en un 
mercat en què hi ha jugadors 
que tenen sobre la seva taula 
fins a sis ofertes. Un any més 
es viurà per alguns equips la 
dependència de portar juga-
dors de Tarragona per tenir 
aquí un mercat limitat. Hi ha 
directius que estan cremats, 
i que diuen que estan farts 
però igual surten per una 
porta i entren per una altra. 
El futbol ebrenc entra en la 
millor fase de l’any, el mercat 
de fitxatges. En un mes esta-
ran el 80% de les plantilles 
perfilades. Són mesos per 
descansar, però un servidor i 
Michel Viñas, cada setmana 
estarem amb vostès. Només 
descansem dues setmanes a 
l’agost, però la resta estarem 
com sempre al peu del canó, 
en la trinxera del bon futbol 
ebrenc. Això no para. 

CELMA

FINAL AL CULEBRÓ
La veritat és que quan em vaig 
assabentar dimarts que el Cat-
llar encara ha de decidir si puja 
a Primera catalana, perquè ha 
de fer una assemblea i trobar 
les ajudes necessàries per a fer-
ho, vaig pensar amb el pitjor. 
Vaig pensar en què la resolució 
es podria allargar encara uns 
dies més. L’ascens del Catllar 
clarificava el conflicte perquè 
llavors se salva la Canonja. Amb 
l’Ascó a Primera, gairebé tot 
semblava encarrilat. Però vaig 
tenir dubtes. No obstant, dime-
cres Apel.lació va estimar els 
rescursos ebrencs i va decidir al 
seu favor. La delegació ebrenca 
de la Federació ha lluitat per 
defensar els interessos dels 
equips ebrencs. No obstant, 
està clar que tants de dies 
per resoldre eren perquè res 
estava clar. Tothom tenia els 
seus arguments. Però el grup 
ebrenc de Tercera mereixia un 
ascens directe i un equip fent la 
promoció. I parlo de justícia es-
portiva. Igual no serveix, però 
jo ho veig així. Ara cal esperar 
que es revise el reglament i 
que els clubs estiguin al dia de 
les modificacions i quan es fan. 
Jo crec que el Catllar acabarà 
pujant i que la Canonja se sal-
varà. El patiments dels equips 
implicats ha estat gran. Només 
saben ells el que han passat. 
Per això entenc que dimecres, 
en saber la decisió d’Apel.
lació, van haver-hi llàgrimes 
d’emoció per tant de sofriment. 
Un final feliç després d’unes 
setmanes doloroses.    

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge 22.30 h (repetició dilluns 15.30 h).  Resum del 
partit Catalònia-Montblanc. Convidats:  Cinta Querol i 
Juanjo Agustin  (Catalònia) i Mònica Llambrich i Eric Brull 
(Perelló). EL PARTIT CATALÒNIA-MONTBLANC ES PODRÀ 
VEURE DILLUNS PER CANAL TERRES DE L’EBRE (22H)

L’AMPOSTA B 
PUJA A TERCERA 
CATALANA
Una vegada es coneix la decisió 
del comitè d’Apel.lació, també 
cal considerar que amb l’ascens 
directe del Perelló, el filial de 
l’Amposta, un altre sofridor 
del conflicte,  puja a la Terce-
ra catalana. Així mateix, cal 
comentar que el Benissanet, 
quart classificat del play-off, 
podria tenir opcions de pujar a 
Tercera, sempre que també ho 
faci el Catalònia, en aquest cas a 
Segona, si guanya la promoció 
d’ascens que ha de disputar 
contra el Montblanc. 

EL CATLLAR, A 
L’ESPERA DE 
SABER SI PUJA A 
PRIMERA
El Catllar, en la promoció 
d’ascens a Primera catalana, 
havia guanyat 0-2 en l’anada, 
al Caldes. Però la tornada es va 
complicar quan els visitants es 
van posar amb el 0-2 al minut 
72. Hi havia moltes coses en joc, 
entre elles, a més de l’ascens 
de l’equip tarragoní, la salvació 
de la Canonja i també el que 
podia suposar per a resoldre 
el conficte de la promoció 
d’ascens a Segona. A manca de 
10 minuts, un penal transformat 
per Prades, a l’estil Panenka,  va 
ser l’1-2 i a darrera hora, en una 
contra i a porteria buida, Infante 
va assolir el 2-2 després que el 
Caldes va arriscar al màxim i, 
per aquest motiu, el patiment 
fou majúscul fins que va arribar 
l’empat. Al final, el Catllar que 
té opció de pujar. No obstant, el 
club encara no ho ha confirmat. 
Segons hem pogut saber, es 
troba a l’espera de l’assemblea 
de socis de la setmana vinent i 
també de confirmar poder tenir 
més suports per poder assumir 
el repte. Per tant, tot i la il.lusió 
i que la intenció és pujar, cal 
esperar. I, de retruc, també ho 
ha de fer la Canonja.  

FUTUR DEL   
FC GODALL
El FC Godall va celebrar la reunió 
amb els socis per a parlar del 
futur. El club està sanejat i, 
esportivament, va salvar la 
categoria. El plantejament és 
seguir competint a Tercera, la 
lliga propera.

BREUSAPEL·LACIÓ

El comitè d’Apel.lació va 
emetre dimecres el seu 

veredicte respecte l’afer de la 
promoció d’ascens a Segona.
El Perelló puja directe i el Cata-
lònia jugarà la promoció d’as-
cens. Les al.legacions dels clubs 
ebrencs han acabat tenint un 
final feliç. La lluita des de la de-
legació ebrenca, en defensa dels 
interessos del Perelló i del Ca-
talònia, ha estat frenètica però, 
a la vegada, ha xocat amb la de 
la delegació tarragonina, en de-
fensa en aquest cas dels equips 
del Camp de Tarragona.  Des del 
Perelló han celebrat la notícia 
després de que fa gairebé un mes 
que van gaudir de l’ascens. Amb 
la decisió d’Apel.lació, aquella 
celebració està vigent. 
El Catalònia, per la seua banda, 
també ha pogut assolir disputar 
la promoció d’ascens, tal com 
en principi es pensava que es re-
soldria la situació, amb el Jesús i 

Maria campió i sense poder pujar. 
El sentit comú i la idea concebu-
da per tots era que el segon clas-
sificat, el Perelló, pujava directe, 
i el tercer, el Catalònia, promo-
cionava. Així ha estat després de 
setmanes d’espera, una vegada 
va sorgir l’article 208 apartat a.  

El Perelló puja directe i 
el Cata farà la promoció

PROMOCIÓ

Una vegada ha resol el 
comitè d’Apel.lació 

el Catalònia ja prepara la 
promoció d’ascens a Segona.                 
Dos anys després, tornarà a jugar 
una promoció d’ascens a Segona. 
Enguany després d’una espera 
atípica, entrenant igualment sen-
se saber si havia de disputar-la. La 
jugarà contra el Montblanc, se-

gon classificat del grup 3 i que ha 
estat també un sofridor de tota 
aquesta situació que s’ha originat 
amb els dubtes sorgits amb la re-
solució del comitè de competició 
primer, i d’Apel.lació després. A 
més de comentar el reportatge a 
Minut 91, diumenge, el partit serà 
transmès en diferit el dilluns a les 
22 hores per Canal TE.

Catalònia-Montblanc, 
partit d’anada
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NOTÍCIES 
BREUS 
EL GANDESA, 
CAMPIÓ DE 
CATALUNYA
Els representants de l’Agrupació 
Territorial Terres de l’Ebre de 
Consells Esportius de Catalunya 
van sumar un total de disset 
pòdiums durant l’últim cap de 
setmana de finals nacionals 
dels Jocs Esportius Escolars, uns 
magnífics resultats als quals cal 
afegir els obtinguts dies enrere, 
i en especial la bona valoració 
per estar presents en quasi la 
totalitat de finals convocades. El 
CF Gandesa en futbol-7 benjamí 
va guanyar el títol de campió de 
Catalunya després de vèncer en la 
final disputada a Igualada a l’Es-
cola Pia de Vilanova. A la mateixa 
localitat l’equip benjamí femení 
de l’Handbol Móra d’Ebre també 
va proclamar-se campió després 
de guanyar a la final al Laietà 
Argentona, mentre  l’Escola Cinta 
Curto de Tortosa va fou subcam-
pió de mini handbol aleví masculí, 
i quatre conjunts de gimnàstica 
rítmica van pujar als calaixos 
dels campions. L’equip benjamí 
obert del Club Gimnàstica Rítmica 
de l’Ampolla com a primer, el 
Rítmica Xaloc de La Ràpita com a 
segon en infantil obert en pilotes 
i cordes, i en dues ocasions La 
Sénia País del Moble pel primer 
lloc en Duos-Trios-Quartets del 
seu equip benjamí i el segon lloc 
dels infantils. En bàdminton i 
patinatge artístic grups, dos finals 
disputades a Reus, la represen-
tació ebrenca també va tenir una 
destacada actuació. Els repre-
sentants del Perelló van tenir 
quatre premis en bàdminton, 
dos ors, una plata i un bronze. Els 
primers llocs foren per als equips 
aleví masculí de Joan Callau i Toni 
Callau, i l’infantil d’Anna Rebull 
i Dídac Pallarès. En patinatge 
el Club Patí Alcanar va sumar 
quatre premis, els tres primers 
llocs del trio de secundària, el 
quintet de secundària i el quartet 
de primària, i el tercer lloc del 
quintet de primària, mentre que 
el Club Patí Deltebre fou segon en 
trio de primària. 

NOU MISTER
Antoni Teixidó, a prop 
de fitxar amb el Perelló

Antoni Teixidó podria ser 
el nou entrenador del CE 

Perelló, a la Segona catalana, 
categoria en què jugarà una 
vegada  s’ha confirmat aquesta 
setmana.   
El tècnic podria tornar a les ban-
quetes. De fet, hi ha converses 
ja avançades i avui divendres es 
podrien concretar i, d’aquesta 
manera, seria oficial que l’entre-

nador fitxa amb el CE Perelló. 
Van haver-hi rumors que Jordi 
Font podria ser una possibilitat 
però aquesta no va existir quan 
va incorporar-se a l’Ascó. La di-
rectiva del Perelló treballa també 
per poder tancar la plantilla, una 
vegada el tècnic estigui fitxat, i 
per aquest motiu ja hi ha con-
verses amb jugadors que puguin 
apuntar-la.   

Acte del centenari

El diumenge 14 de juliol, en 
festes Majors, tindrà lloc un 

multitudinari acte del centenari 
del CF Santa Bàrbara.
Serà amb una trobada d’exjuga-
dors, exdirectius i extècnics. Fins 

el dia 8 de juliol hi ha temps per 
apuntar-se a una jornada que co-
mençarà a les 11 del matí i que in-
clourà un dinar popular. Per més 
informació es pot contactar amb 
César Roig (618942342).

ACTUALITAT
Joaquim Roda desmenteix que hi hagi cap 
acord entre el Remolins-Bítem  i el Tortosa
En els darrers dies ha 

tornat a colpejar amb 
força el rumor que el R-Bítem 
pugui tenir una acord de col.
laboració amb el Tortosa. 
No és el primer cop que passa. 
De fet han hagut converses en-
tre les dues entitats per parlar 
sobre una possible vinculació. 
Però amb això han quedat. I ara 
no sembla una excepció. 
Tot i que s’ha dit que l’acord en-
tre les dues entitats podria estar 
tancat, el president del R-Bítem, 
Joaquim Roda, ahir dijous, va 
aclarir que “en absolut és cert 
que hi hagi cap acord entre els 
dos clubs. Ens vam parlar fa un 
parell de setmanes però va ser 
una aproximació, com ha pogut 
passar altres vegades”. 
Roda manifestava que “a curt 
termini, em sembla molt com-
plicat poder confirmar un acord 
d’aquesta mena. Crec que hi ha 

qüestions a concretar i que, de 
moment, no es poden fer.  Per 
tant, res més es pot dir per la 
nostra part”. L’interés del Tortosa 
en poder tancar un acord de col.
laboració amb un altre club exis-
teixen i de fet, la setmana pas-
sada, Robert Cantó, tècnic dels 
planters del CD Tortosa, va estar 

Antoni Teixidó.

Joauim Roda, president UE R-Bítem.

en l’agenda del CD Roquetenc 
per a poder entrenar el primer 
equip. I també, arran d’aquest 
motiu, va poder haver-hi la idea 
de tenir vincles entre el Tortosa 
amb l’entitat de Roquetes. Però 
la possibilitat va quedar també 
amb això.  
Cantó seguirà al futbol base del 

Tortosa, entrenant el juvenil B. I 
el Roquetenc estarà entrenat per 
Andreu Fibla, tècnic amb experi-
ència en el futbol base de la Ra-
pitenca, Alcanar i també Vinaròs. 
Aquesta és la situació. L’eterna 
possibilitat d’unió entre R-Bítem 
i Tortosa sembla que continuarà 
sent-ho. 

CF SANTA BÀRBARA

A CURT TERMINI 

Joaquim Roda: “és cert 
que fa dues setmanes 
ens vam parlar però, 
a curt termini, és molt 
complicat que pugui 
existir un acord”.
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EL JESÚS I MARIA 
S’ACOMIADA DE 
LA COPA (5-2)
El Jesús i Maria, campió del 
grup 1 de la Tercera catalana, 
tot i no poder pujar, va perdre 
al camp de l’Angulària per 5-2 
en la segona ronda de la Copa 
Catalunya. Els de l’Aube van 
rebre un gol molt aviat i, a més, 
es van quedar amb deu a la 
mitja hora de joc. Els lleidatans, 
campions del seu grup de Ter-
cera, van imposar-se i van deci-
dir el partit a la segona meitat. 
El Jesús i Maria va reduir dis-
tàncies en dues ocasions però 
no va poder entrar en un partit 
que els locals van decantar al 
seu favor. D’aquesta manera, 
s’acaba la temporada històrica i 
brillant de l’equip roigiblanc per 
la temporada propera.   

ANDREU CANO 
ENTRENARÀ AL 
JUVENIL B DE LA 
RAPITENCA
Andreu Cano no seguirà com a 
coordinador del futbol base de 
l’Olímpic. La temporada vinent 
farà funcions de director espor-
tiu del primer equip morenc i, a 
més, entrenarà el juvenil B de 
la Rapitenca. 

EL PINELL TORNA  
A LA COMPETICIÓ
El Pinell, després d’un any 
sense futbol, ja ha fet oficial 
la seua tornada a la compe-
tició, a la Quarta catalana. 
Fonts del club informaven que 
s’està acabant de completar 
la directiva i que ja s’ha parlat 
amb un entrenador el qual 
està perfilant la nova plantilla. 
D’altra banda com a possible 
novetat, a Quarta, podria 
estar-hi la de l’Olímpic que pot 
fer un filial. La possibilitat de 
Tivissa sembla complicada que 
tiri avant, a hores d’ara. 

FITXATGES DE 
L’ARNES
L’Arnes, per al retorn a Tercera, 
ja ha fet oficials les primeres 
dues incorporacions. Es tracta 
dels pinellans, que la tempo-
rada passada van jugar a la 
Fatarella, Carles Montagut i 
Àlex Escarihuela. 

BREUS

CD TORTOSA
Sabaté (Rapitenca), 
nou fitxatge roigiblanc
Joan Sabaté jugarà amb 

el Tortosa, la temporada 
vinent.   
El jugador, màxim golejador de 
la Rapitenca, on ha demostrat 
el seu potencial a la mitjapun-
ta, amb bona arribada, ha tin-
gut diverses ofertes, entre elles 
del Perelló. Però finalment s’ha 
decidit pel Tortosa. És un bon 
fitxatge per a un Tortosa que 
està treballant en la confecció 
de la plantilla (vegeu més fit-
xatges a la plana 21 de Celma). 
Tot i la reducció pressupostària 
prevista, de moment, la nova 
plantilla s’està apuntalant a 
l’espera de confirmar més ges-
tions de fitxatges i renovacions 
que estan en negociació. D’al-
tra banda, De la Torre, que va 
fer una gran temporada, podria 
ser baixa i fitxaria amb la Rapi-
tenca. 

Marc Blasi (Reddis), al 
Gandesa de Camarero
El Gandesa ha incorporat 

a Marc Blasi, jugador 
que va pertànyer a la 
Rapitenca i al Reddis. Ja va 
coincidir amb Camarero 
a la Ràpita. Llavors no va 
acabar la temporada però 
ara, a Segona, torna a tenir la 
confiança del mister. 
D’altra banda, José Ramon, 
capità històric de l’Ascó els 
darrers anys, quan el club ribe-
renc va ser campió de la terce-
ra divisió, està en tractes amb 
l’equip de la capital terraltina. 
El central corberà, que havia 
rebut propostes del Tortosa, i 
també de l’Ampolla, entre al-
tres, podria estar a prop de fit-
xar amb el Gandesa.  S’afegiria, 
si es confirma, a la incorpo-
ració d’Aleix Cuenca, defensa 
que ja va estar al Gandesa i al 
Tortosa, i a la de Blasi.

PRIMERA CATALANA
El davanter Quim Cardona fitxa amb l’Ascó, 
quan semblava que tornaria a l’Amposta
El davanter Quim Cardona 

ha fitxat amb l’Ascó. 
El propi jugador va anunciar-ho 
diumenge al programa Minut 91 
de Canal Terres de l’Ebre. Quim, 
que havia estat a l’Amposta les 
darreres campanyes, va deixar 
l’equip de la capital del Montsià, 
avançada la segona volta, per 
fitxar amb l’Arnes, per motius 
professionals. L’Amposta va ac-
cedir a la petició del jugador de 
Prat de Compte i aquest va fitxar 
amb el club arnerol, poc abans 
de disputar el play-off d’ascens 
a Tercera. Quim, de fet, seguia 
entrenant amb l’Amposta, tot i 
jugar amb l’Arnes, equip amb el 
que finalment va pujar de cate-
goria. El compromís amb l’Arnes 
era fins el final d’aquesta tem-
porada. Una vegada acabat el 
play-off d’ascens amb l’Arnes, 
les possibilitats de Quim, per ju-
gar la temporada vinent, van ser 
diverses, entre elles del Tortosa. 

Però el jugador va decidir tornar 
a l’Amposta i així es va compro-
metre, fins i tot fent-se la foto 
com a nou fitxatge. Han passat 
els dies i l’Ascó, tal com vam in-
formar, ha decidit jugar a Primera 
catalana la temporada vinent i 
el seu nou tècnic, Jordi Font, va 
contactar amb Quim per a po-

Joan Sabaté jugarà a Tortosa.

der fitxar-lo. Considerant el fet 
de poder jugar en una categoria 
superior, Quim ha acceptat la 
proposta: “s’ha d’entendre que és 
una situació per progressar i, per 
a mi, és una bona oportunitat per 
jugar a Primera catalana. Agraei-
xo el tracte rebut en els anys que 
he estat amb l’Amposta i només 

puc parlar molt bé d’aquest club, 
però l’ocasió que em brinda l’As-
có la valoro molt i  al final m’ha 
fet prendre la decisió”. A Ampos-
ta, com és lògic, no ha agradat 
la decisió del jugador perquè ja 
estava compromès i ara com-
portarà fer un altre fitxatge a la 
davantera. Foto: El Travesser

SEGONA CATALANA

Marc Blasi, quan jugava a la Rapitenca.
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JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS DE 
MINIHANDBOL
Aquest passat diumenge dia 
9 de juny es van disputar les 
Finals Nacionals dels Jocs Es-
portius Escolars de minihand-
bol a la ciutat de Igualada. 
En categoria aleví masculí, 
l’Escola Cinta Curto de Torto-
sa, centre educatiu de només 
una línia i amb equip mixt, va 

quedar subcampiona de Cata-
lunya. “Enhorabona a tothom 
qui ho ha fet possible, jugadors 
i jugadores, monitors i monito-
res i pares i mares i a totes les 
persones que porten treballant 
des de fa anys en la promoció i 
millora del minihandbol”, deien 
des del Centre Esports Tortosa.
D’altra banda, pel que ha al 
Club Handbol Amposta, l’equip 
benjamí va guanyar el primer 
partit contra Esparreguera, fet 

que els feia passar a les semi-
finals. En aquestes van perdre 
contra el BM Barberà i al 3r i 
4t lloc també van perdre con-
tra l’Escola Turonet. “Cal dir 
que érem dels únics equips 
que anàvem amb la partici-
pació de noies i així i tot vam 
aconseguir un molt meritori 
4rt lloc”.
Pel que fa a l’aleví femení, va 
guanyar el primer partit con-
tra EH Castelldefels, perdent 

a les semifinals contra el Par-
dinyes (que va quedar 1r) i 
guanyant el 3r i 4t lloc contra 
el Sabadell. “Hem de dir que 
érem l’únic club que partici-
pava amb un 90% de jugado-
res de 1r any, per tant, aquest 
3r lloc ha estat tot un èxit”, 
han informat des del club 
ampostí. 
Per tant, bona feina des de la 
base, amb els més petits, als 
dos clubs ebrencs.

CURSA 5K I 10K DE 
SANTA BÀRBARA 
Dissabte va tenir lloc amb 
uns 180 participants, més 
que l’any anterior. Aquest 
any l’atleta invitat fou Jesús 
España. Es va fer la Fira del 
Runner, una tertúlia i la pre-
sentació de sabatilles FBR. 
Resultats 5k. Àngel Mar-
tos i Miriam Marti es van 
imposar. En 10 k, resultats 
10k, els primers foren Jesús 
España i Sandra Vidiella. 

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE 
REM
Aquest cap de setmana, s’ha 
disputat al Llac de Banyoles, 
el Campionat de Catalunya 
de rem olímpic. El Club de 
Rem Tortosa va quedar en 
el 4t lloc del medaller. Des-
tacar les medalles d’or per al 
2-, dos sense, de Miquel Pe-
llisa i Eric Pastor (cadet). En 
la categoria  Juvenil Masculí: 
Medalla d’or per al 1X, skiff, 
de Dani Panisello ( juvenil). 
I també medalla d’or per al 
2-, dos sense, de Pau Vela 
i Xavi Vela, en la categoria 
Sénior Masculí. Els remers 
del Club Nàutic Amposta, 
per la seua part, també van 
assolir bons resultats desta-
cant Xavi Royo, una medalla 
d’or i dos de plata. Medalla 
d’or en 4 sense categoria 
sènior, amb Xavi Royo, Al-
bert Barrera, Victor Argento 
i Ferran Climent. Alex Recio, 
una medalla de plata i una 
de bronze Medalla de plata 
en 8+ categoria infantil, 
amb Reció, Cano, Mioga, 
Gisbert, Fornés, Valldeperez, 
Pons, Batalla, Sánchez. 

NOTÍCIES 
BREUS 

TROBADA DE PENYES
Festa barcelonista a 
Roquetes

El vicepresident primer del FC 
Barcelona, Jordi Cardoner 

i Casaus va estar present als 
actes de celebració de la 25a 
Trobada de Penyes Barcelonistes 
a Roquetes, amb motiu del 25è 
aniversari de la Penya Mont-
Caro d’aquesta població, que fou 
l’organitzadora de la trobada.   

La celebració es va tancar amb el 
lliurament dels corbatins a les 39 
penyes assistents i el dinar com-
memoratiu amb la presència 
d’unes 220 persones. “La jornada 
va ser tot un èxit organitzatiu”. 
(Foto: Roquetes Comunicació)

HANDBOL CLUB PERELLÓ
Les cadets, campiones 
de la Copa Federació

Les cadets de l’Handbol Club 
Perelló es van proclamar 

campiones de Copa Federació 
en guanyar la final contra el 
Ceaca Tarrega, a Torroella de 
Montgrí. Resultat de 23-26 
(parcial 13-10).  
“Vam tenir una final somiada, 

amb remuntada inclosa i el re-
coneixement a una jove pro-
mesa: l’Abril, que amb 10 gols, 
va ser reconeguda com la millor 
jugadora del partit. Al final, la 
copa a casa, orgulloses i satis-
fetes per la feina feta”. A la foto, 
celebracions a la Plaça Major.

TRIOMF A MONTMELÓ
Jeremy Alcoba és 
líder del Mundial

Jeremy Alcoba va aconseguir 
la seva primera victòria 

de la temporada a la segona 
mànega del Mundial Júnior de 
Moto3 a Montmeló i és el nou 
líder del campionat. 

També hi havia creuat la meta en 
primera posició en la cursa mati-
nal, però una penalització de 1.6 
segons imposada en l’últim mo-
ment li va fer baixar fins a la ter-
cera plaça. (ebredigital.cat).

   Demà dissabte, al camp de futbol de Camarles, tindrà lloc el primer 
torneig de l’entitat Futbol Formatiu Terres de l’Ebre. En categoria 
infantil, jugaran l’Elx, l’Espanyol, el Vila-real, i el FFTE. 
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REGULARITAT DELS JUGADORS
P: PUNTS ACUMULATS. PT: PARTITS COM A TITULAR. G: GOLS MARCATS. SETMANA VINENT TERCERA CATALANA (2) I EQUIPS DE QUARTA

CD ALCANAR

Nº JUGADOR PTP G

UE ALDEANA

Nº JUGADOR PTP G

CF BATEA

Nº JUGADOR PTP G

SCER L’AMETLLA

Nº JUGADOR PTP G

CF CORBERA

Nº JUGADOR PTP G

JE FLIX

Nº JUGADOR PTP G

FC GODALL

Nº JUGADOR PTP G

CF J CATALÒNIA

Nº JUGADOR PTP G

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR PTP G

CD LA CAVA

Nº JUGADOR PTP G

CF MASDENVERGE

Nº JUGADOR PTP G

OLÍMPIC MÓRA D’EBRE

Nº JUGADOR PTP G

CE EL PERELLÓ

Nº JUGADOR PTP G

GOLEJADORS

Nº JUGADOR EQUIPG

PICHICHIS

Nº JUGADOR EQUIPG
ORIOL LAVELLA
IMANOL GÓMEZ
FERRAN ROIG
MIGUEL CALLARISA
LUIS GARCIA
ÒSCAR CAMARERO
JACK CID
SOUFAINE BARAKAT
RICHARD
MARC PRADES
ÀLEX LÓPEZ
SERGI PRATS 
EUGENI DEL CERRO
ADRIÀ VALLSELS
EDGAR SAMPER
TINI
ALEIX ROBERT 
JUSI
CARLES TORNEL 
JOTA 
XAVI FAGES
ERIC FERNÁNDEZ
JONATAN LÓPEZ
ALEJANDRO AYESTAS
XESCU
EMILI DESCARREGA
TONI CALAFAT 
PAU ABASOLO
JOSEP REVERTÉ
AMADO CLOTET
ROBERT LÓPEZ
GERARD BALADA
ORIOL PRAT
PAU MUÑOZ  
EDGAR OLVERA
MARC LUCERO

37
35
26
24
23
21
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9

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

CORBERA
OLIMPIC
LA CAVA
GODALL

FLIX
ROQUETENC 

PERELLÓ
J MARIA

RAPITENCA B
CATALÒNIA

RAPITENCA B
BATEA

R-BÍTEM
J MARIA
LA CAVA

FLIX
CATALÒNIA

PERELLÓ
RAPITENCA B

R-BÍTEM
AMETLLA
S. JAUME
ALDEANA
CORBERA

CATALÒNIA
R-BÍTEM

AMETLLA
BATEA

RAPITENCA B
S. BÀRBARA

ALDEANA
GODALL
J MARIA

S. BÀRBARA
BATEA

J MARIA

FRANCESC TOMÀS
JOSEP CALLAU
EDU ALCACAR
THOMAS SENTIS
MAGÍ ANDREU
SALVA BES
JUANRA  
ERIC SAFONT
JOAB FATSINI 
DIDAC RIUS
ÀLEX ALEGRE
JOSÉ LUIS OLIVA
ENRIC DOMINGUEZ
DANI ROBLES
LLUIS ESPINACH 
R0DRIGO

9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7

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

MASDENVERGE
S.BÀRBARA

S.JAUME
ALDEANA

FLIX
J MARIA
LA CAVA

MASDENVERGE
PERELLO
ALDEANA
ALDEANA

BATEA
CORBERA

FLIX
CATALÒNIA

MASDENVERGE

EL PICHICHI: ORIOL LABELLA (CORBERA)

FRANCESC TOMÀS
ERIC SAFONT
JUAN CORTES
ROBERT CARLES 
JOEL RODRIGUEZ
PAU TOMÀS
ALEX CURTO 
EDU ROIG
R0DRIGO FLORENTIN
DANI ACCENSI
MARC SUAREZ
ARTURO 
CARLOS ROCA
JOSÉ RONALDO
GERARD  ESQUERRE  
MOHA BENOUDA
ALEIX CAMPOS
DANI FLUIXÀ
FRANCESC FRANCH
EDU ALBIOL
VALENTI MONFORT 
JORGE ARMANDO
MARIS MIHAI
RUBEN SIGUENZA

57
51
44
40
37
37
34
32
30
24
19
18
18
18
10
6
5
4
4
3
2
1
1
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

9
8
5
2

3
2
6
7
1

1

1

1

25
17
28
30
26
30
18
27
18
11
27
33
14
10

----
10
24
2
7
2
4
14
4
--

IMANOL GÓMEZ
JUAN MADERO
QUIM VILA
RAMON IBAÑEZ
FÈLIX 
SERGI VILA
ÒSCAR NOGALES 
JORDI LÓPEZ
ÀLEX CABRÉ
ARNAU CUGAT
JAUME SORIANO
JORDI JOSÉ MOYA
XAVI REVUELTA 
IKER MELCHOR
DANI CALVO
ALVARO MARTINEZ
ISAAC MARTIN
SERGIO AREVALO
ÀLEX CABALLOS
POL BLADÉ
RAUL ARROYO
ANDREU RUBIO
MARC ALIS
ROGER CATALAN 
RUBEN SALADIE

86
62
59
56
50
37
26
21
16
13
12
10
10
7
6
5
5
5
4
3
3
1
1
1
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

35
3
1
4
2
5

3

4
2

1

2

2
1
3
2
1

34
27
33
32
32
25
34
18
30
9
14
2
14
4
8
11
26
4
9
5
9
X
2
--
--

VICENT BRULL
RAUL GARCIA
ERIC BRULL 
JACK CID
JOAB FATSINI 
ÀLEX RÒDENAS
DAVID FLOX
DIDAC SUBIRATS
JORDI GILABERT
DANI SÀEZ
ERIC BARBERA
JUSI
XAVI ANELL
JONATAN RUIZ
HUGO PÉREZ
MARC MARTÍ
CRISTIAN GONZÀLEZ
ROBERT INFANTES
NARCIS FRANCH
WALTER 
ALBERT MAURI
FRAN PIÑOL
IKER CID
JORDI BOYER
JORDI LABORIA
XAVI FARNÓS 

76
74
65
56
39
29
27
25
23
16
14
14
13
7
6
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
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

4
5
2
19
8

2
5

7
4
14

4

3
3

1

2

2

27
32
30
22
28
30
18
25
20
13
17
31
11
13
8
10
13
5
4
5
--
--
5
--
--
3

NACHO
PERE MARTINEZ
TINI
XIXO
MARC ANDREU
LUIS GARCIA
DANI ROBLES
AMADOR VOCES
YURI
ARNAU DE  PRADA 
PERE JORDÀ
ÀNGEL DE DIEGO 
CARLES SALINAS
MAGÍ ANDREU
LLORENÇ PERAL
MARCEL MESEGUER 
ARNAU SABATÉ
ENRIC BLANC
ANDREU CARRANZA
ÀNGEL DIU 
CACO CASALS 
JACOB
ARNAU PÉREZ
FABI CRESPO
GERARD CABRÉ
JOAN PORTA

75
56
55
48
39
36
30
29
29
26
18
15
12
11
10
7
5
3
2
2
2
2
1
1
1
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

4
5
14
1

23
7

3

3
8
3
3

1

1

33
29
22
30
33
32
21
19
15
34
23
26
25
16
10
2

1
5
5
2
2
1

3
-

OUSSAMA KADRI
PAU GONZALEZ
JOAN MARTINEZ
MIGUEL CALLARISA
NIL SABATÉ
ALEIX ROYO
MIGUEL CANA
ROGER GARCIA
ORIOL RUIZ
XAVI ROYO
FERRAN DOMÈNECH
JOSEP VIVES 
GERARD BALADA
AITOR CARDONA 
YASSINE
JOAN CALLARISA
GUILLEM CANA
ROGERIO  FERREIRA
CRISTIAN ALVAREZ
JAVI  BENITO
JOAN CANALDA

66
50
48
47
47
43
34
26
24
16
15
15
14
10
9
8
6
4
2
2
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

1
24

5
2

1
1
1
1

10
1

1

1

1

28
26
27
33
26
28
27
30
19
28
11
11
19
6
7
4
22
1
11
5
12

DAVID COSIDO  
MANU FERNÁNDEZ
ALEIX ROBERT 
GERARD MORENO 
MOHA CISS
MARC PRADES
XESCU
DANI FERNÁNDEZ
LLUÍS ESPINACH 
LEANDRO ROVIRA  
KAZU
QUIM BONET
ENRIC SEBASTIÀ
MARC MIRÓ
MARTI PANISELLO   
VICTOR  VILAUBI  
NACHO OROZCO 
JOSEP MARTINEZ 
PAU PUIGFABREGAS 
JOAQUIN MARTINEZ 

57
56
53
46
43
42
34
32
30
24
19
13
12
9
9
8
5
4
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

3

14

17
12
1
7
3

1

2

27
28
27
29
26
27
17
23
18
23
15
6
21
22
7

18
--
5
12
10

SOUFIAINE BARAKAT
MARC LUCERO 
ROGER RIUS
SALVA BES
ORIOL PRAT
QUIM BRU 
DANIEL GRAU
SERGI BO
ISAAC LLAO   
ADRIÀ VALLSELS
PAU MONCLÚS
SENHAJI  MUSTAPHA
RONALD 
JORDI BORRAS
JORDI BERBEGAL
JUAN CARLOS
SALVA PALLARÉS
ALBERT MARCH
GERARD ESTORACH
ROGER ANTÓ  
DANI GHISALBERTI
ELLIOT
GERARD BETORET

74
66
54
49
41
33
32
29
21
19
19
19
17
15
9
5
5
2
2
2
1
1
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

18
9

8
10
5
1

3
15
2

2
5

1

29
33
29
14
32
18
21
21
21
32
31
25
19
20
8
1
2
3
7

7

3

SERGI GRAU
FERRAN ROIG
EDGAR SAMPER
ALEIX ZARAGOZA
RAIMON FOSCH
ERIC FORNOS
GUILLEM CASANOVA
ROGER ANTÓ
ROGER SANTAELLA 
JOSÉ RAMON MARS  
MANELET TOMÀS
DAVID MORA
SERGI GILABERT
JOSE MARI MONFORT
ROGER SOLA  
GUILLEM PALLISÉ
JOSEP CASANOVA
ALBERTO CUENCA
SERGI CURTO
JOSEP NAVARRO
MARCEL ESPANYA
JAUME CANALDA 
RAUL FRANCH
 

85
76
49
30
29
26
23
23
15
14
14
12
12
9
7
6
6
5
5
3
3
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

4
26
15
2
1

1

8
3

1
2
1

2
1

34
35
27
23
30
16
25
26
29
20
9
15
16
13
2

26
6
2
5
8
24
3
-

MIGUEL REVERTé 
RUBEN GARRIGA
DAVID MOSEGUI
ALEX QUEROL
MIGUEL HERRAIZ
GUILLEM 
XAVI REVERTER
ADRIÀ GARCIA
JOAN ANDREU
MARC CHILLIDA
ÀNGEL GONZÁLEZ
JAN ESTELLER
AWVAR KHTATABI
JOSEP REVERTER
JOAN FIBLA
JOSEP NAVARRO
JONATAN CRUSELLES
MARC RIBA 
JOSEP SANCHO
CRISTIAN SELESCU
MOUNIR ZAITUNE

39
38
30
28
27
25
25
22
22
19
18
18
16
14
12
12
7
6
5
3
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

6
2
1

1

3

1
3

1
1

23
25
18
22
15
23
16
21
30
22
15
6

20
30
15
14

11
7
11
10

DIDAC RIUS
ROBERT LÓPEZ
ELOI FORASTERO
SERGI AURÉ 
THOMAS SENTIS
ALEIX SAMPER   
JONATAN LÓPEZ
MIKAEL DIEGUEZ
ÀLEX ALEGRE
VERSIANO PEREIRA
LLUC PEPIOL
ÀLEX VIZCARRO
ALBERT ALEGRE
REDOANE
TONI ONDOZABAL 
FLORE ALEGRE
DAVID ROSALES
FRAN ORTIGA
JOSEP ULIAQUE
RAUL SALVADÓ
ALBERT LUCAS
NICOLAS RIOS 
ALBERT VILLA
JOAN CHORTÓ
JORDI BORRÀS

66
65
53
44
40
31
26
25
24
20
16
15
12
9
9
5
4
4
4
4
2
2
1
1
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

7
10
4

8

12

7
2
1
6
1

4

5

1

28
30
33
33
26
28
30
16
20
22
11
8
21
8
12
10
1
9
4
4

1
1
--
--

EDGAR OLVERA
ALEIX ALMESTOY
ADRIÀ SUÑER
JORDI VILANOVA
EDU ESCOTÉ 
PAU ABASOLO
ELOI  ALMESTOY
SERGI PRATS 
NIL GARCIA
JOSÉ LUIS OLIVA
MARC CASTELLVÍ
QUIM TORNÉ
JONATAN IVAN ENZO
LUCAS DERENZI
ALEJANDRO PRATS
RENATAS VAISNYS
ALBERT VALLESPI
ALEJO DIAZ
CRISTIAN CARRANZA
FERRAN BALSEBRE
JOAN ESTEBAN
MIKI  ROCH
VALENTIN SALA
XAVI HURTADO

75
67
55
54
53
42
38
38
27
20
13
10
7
7
5
5
2
1
1
1
1
1
1
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

9
2
3
3
3
11

16
4
7

3
2
5

4

1

32
34
27
22
34
20
34
18
27
15
29
33
10
3
13
9
6
-
4
1
-
-
5
4

XAVI FAGES
SAM GARCIA 
XAVI CALLAU
SERGI CID 
TONI CALAFAT 
SERGI CALLAU
HÉCTOR BENAIGES
SERGI BRULL
SERGI SERRET
JORDI BOYER
LLUIS CASTELLÓ
RAMON PITARQUE
FLORIN TAIDER
JOSEP MADRID 
JORDI LLAÓ
CLAUDIO LOPEZ 
ERIK DEVADIP
MARC GARCIA 
ERIC BUSQUETS
JEFERSON BRAVO
GERARD CABRÉ
IGORS  AZIZOOVS
AITOR PUJADES
ALBERT CURTO
EDU MAESTRE
ERIC MARGALEF
FRAN BONILLA
GENIS CONSARNAU

122
112
50
40
19
17
16
16
14
12
12
12
11
10
7
5
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
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

13
2

1
11
4
4

2

5

1

1
1

1
3

1

32
30
26
17
26
19
16
20
17
26
12
7

10
18
8
9
16
11
x
8
3
9
6
-
3
-
1
1

ORIOL LAVELLA
LACHEM OUHDADI
ALEJANDRO AYESTAS
ELVIS  MACHIN 
ENRIC DOMINGUEZ
FERNANDO MAÑA 
ANDRES CAMILO
RICARD MAÑA 
ÀLEX BARRENA
DAVID DOMENENCH
ADRIAN GÓMEZ
IVAN DESCARRREGA
MARC SABATÉ
MIKI BOIRA 
ÒSCAR LAHOZ
ÀLEX PIÑEIRO
DAVID DOMÈNECH
JORDI LÓPEZ
GERARD CAMPOS
ROGER AUBANELL
JOSE FOIRI
JUAN A ALVAREZ
XAVI PLATERO
 

67
65
63
62
32
31
29
25
23
15
13
13
12
11
8
7
4
4
2
2
1
1
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

37
2
12
1
7
1

5
3

1
3

2

2
3

32
29
23
26
18
30
25
28
10
6
7

30
11
18
17
10
6
18
12
9
1
-

27
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TOP SECRET

· Rapitenca, la mitjana d’edat 
serà de 23 anys i en dues set-
manes la plantilla estarà tanca-
da. 4 altes: Andy, Eric (La Sénia) 
Ferran (La Cava), Àlex López 
(Vila-seca B) i estan en òrbita 
Arrastraria, Llop (Reus juv) i De 
la Torre (Tortosa).
· El Tortosa ja té gairebé perfilat 
l’equip. Fitxatges Josué i Saba-
té (Rapitenca), Nacho (Ullde-
cona), Doménech Estorach 
(Reus B) i Samu (Ampolla).  S’ha 
comentat que pot haver-hi in-
terés amb Victor Garrido. Fins 
ara, solament 2 baixes impor-
tants: Jordi Tomàs i De la Torre
· Remodelació a l’Amposta. 
Baixes: Jonatan, Arnau Ber-
tomeu, Ion, Sergi José i Pau 
Valmaña. Quim Cardona no 
fitxarà. Hi hauran 10 Altes. Les 
primeres: Ferreres (Camar-
les), Roger Escribà (Pobla A), 
Miki Torondel (Pobla B) Gerard 
Tomàs (Reus B), Jordi Tomàs 
(Tortosa) i Istoc (La Sénia). Ja-
valoyes, preparador físic.
· Primers fitxatges de l’Ascó: 
Ferran (Móra Nova), Quim 
Cardona (Amposta/Arnes), Al-
bert Troyano (inactiu), Arnau 
Cervelló (Reus juvenil i Cam-
brils),  Nico, Granados i Òscar 
Torres, (Cambrils) i Eric Roda 
(Ascó juv). En òrbita el porter 
asconenc Sergi Fuertes. Inte-
rès en Marquès (Rapitenca). 
Renova Jani. Victor Bertomeu 
marxa a l’Índia amb Gombau. 

SEGONA EN OFF
Masqué fitxa pel Vilafranca 
i José Ramon podria fer-ho 
pel Gandesa. Godia, al Mo-
llerussa.
· Plantilla semi tancada al Ca-
marles amb Sergi José i Arnau 
Bertomeu (Amposta) i Tini 
(Flix). Només falta un fitxatge.
· El Perelló, a Segona, tindrà 
com a míster a Antoni Teixidó 
(avui es confirmarà). S’espe-
ren altes amb jugadors amb 
qualitat i tots estan parlats.
· Primers fitxatges a Gan-
desa: Marc Blasi (Reddis), 
Aleix Cuenca, de la Pobla B 
(ja va estar a Gandesa) i hi ha 
converses amb José Ramon 
(Ascó). Causen baixa Ferran 
Meseguer i Robert Costa.
·  Nous porters a l’Ampolla: 
Joan Marc (Amposta juv) i 
René (La Cava B). Altres altes: 
Àlex Fernandez i Eric Salas 
(Cambrils), Santaella (La Cava) 
i Lladó (Pastoreta). Són baixa 
Samu, Damià i Robert que 
potser deixa el futbol.
· A Móra la N. seguirà tot el 
bloc i només són baixa el 
porter Ferran i Àlex Clua, que 
vol acabar a Benissanet. Fit-
xatges: Edgar Olvera i Quim 
(Batea). Un candidat per a la 
porteria és Damià (Ampolla).
·  La Sénia tindrà 5 baixes: Isa-
ac, que deixa el futbol,   Andy 
i Eric (Rapitenca), Monforte i 
Raul Istoc Primera alta: el se-
nienc Roberto Màrquez. 

· Jose López serà el nou entre-
nador del Batea, un cop Che-
ma va dir que no seguia per 
motius Laborals. López mai ha 
entrenat al futbol ebrenc però 
té gran experiència amb Tor-
reforta i Valls. Portarà 4 juga-
dors de Tarragona i un d’ells és 
un davanter centre de renom.
· Segueixen els miracles a Go-
dall. Va passar de 4a catalana 
a 2a en dues temporades. Ara 
porta 3 campanyes a la terce-
ra donant la cara quan cada 
any és candidat pel descens. 
En aquests moments, corria 
perill de que no hi hagués fut-
bol a Godall, però nou miracle 
i si que n’hi haurà.
· Primers fitxatges a Arnes, 
Àlex Escarihuela i Carlos Mon-
tagut (Fatarella).
· 9 altes a l’Ebre Escola. I els 
primers fitxatges són: Marc 
Pino, Eric Iniesta, (Tortosa juv), 
Dani Porcar, (R-Bítem), Ma-
nel Ventura (Roquetenc) i Pau 
Monclús (J. Maria).
· Andreu Fibla, nou míster del 

TERCERA EN OFF
Roquetenc. Procedeix del Vi-
naròs juvenil i porta 11 anys 
en formació amb l’Alcanar, 
Ulldecona  i 4 a Vinaròs.
· Revolució a La Cava. De 
moment, segueixen Raimon 
Fosch, Jaume Canalda, Ma-
nelet, Josep Navarro i David 
Mora. Altes: el porter Figo i 
Dani Robles, del Flix. En po-
den haver-hi algunes més, 
de jugadors de Tarragona. 
I poden arribar-hi jugadors 
sudamericans que estaven a 
la lliga B d’Itàlia (una terce-
ra divisió o Primera catalana 
d’aquí). Com ja sé sap hi ha 
baixes importants de juga-
dors mítics així com d’altres 
que ja estan buscant equip. 
· Fitxatges del R-Bítem: Pau 
Valmaña (Amposta) i Balada 
(Godall). Interessa Sorolla. A 
l’Ametlla ha fitxat Musta (J i 
Maria). La Cala ha renovat a 9 
jugadors.
· 4 baixes al Santa: Garcho, 
Ventura, Miravet i Ahmed, que 
té 4 ofertes de 3a catalana. 

ENTRENADORS
EQUIP 19/2018/19

· L’Hotel Corona de Tortosa és 
el punt de trobada de molts di-
rectius i entrenadors per tenir 
converses per fitxar. Fa poc em 
van dir: “si tens amistat amb els 
cambrers/res o amb la gent de 
recepció, et poden passar in-
formació dels que van allí”.
· El míster Amores va tenir 
oefertes del Flix, Ulldecona i 
Cambrils. 
· Al porter Damià li han donat 
la baixa a L’Ampolla. No va ha-
ver acord econòmic i sembla-
va que no seguia. L’Ampolla va 
buscar dos porters. LLavors el 
porter va acceptar la proposta. 
Però ja era tard. El míster vol 
que segueixi. Potser serà el cu-
lebró d’estiu.
· Jack Cid és el nen d’or del 
futbol ebrenc. L’han buscat 
Ascó, Rapitenca i Tortosa i ha 
preferit quedar-se al Perelló. El 
seu germà, Iker Cid, entrenarà 
amb la Pobla de Mafumet però 
tindrà fitxa amb la Pobla B per 
si no el convoquen amb el Ter-
cera Divisió. La meva aposta és 
que al setembre pot tornar al 
Perelló.
· El que vaig publicar sobre la 
no renovació de Ferran Roig 
a la Cava ha aixecat Polèmica. 
Ell volia quedar-se sempre que 
hagués vist un projecte per pu-
jar però un mes i mig abans ja 
va dir que marxava a un equip 

de segona catalana. Li van co-
mençar a arribar ofertes (Am-
polla, Camarles i Rapitenca on 
anirà). Segueixo pensant que 
es retirarà a La Cava
· David Garcia, exmíster del 
Remolins-Bítem va tenir una 
oferta d’un equip de tercera 
catalana però no fitxarà.
· Gerard Capera, extècnic del 
Masdenverge, ha estat en l’agen-
da de dos equips de Tercera, 
però no pot anar perquè serà 
coordinador de Futbol Formatiu 
Terres de l’Ebre. 
· El projecte de Juanjo Rovira 
amb el MIC, no té limit. Al no-
vembre es disputarà als Estats 
Units amb 120 equips, la majo-
ria americans. Hi ha altres pro-
postes per fer el MIC, a Méxic 
i en fase d’embrió està també 
fer-lo Àsia. La meva pregunta 
és: quan Juanjo Rovira tindrà 
un avió privat per al seu pro-
jecte gairebé mundial del seu 
MIC?.
· Tan dolent era Arnau Ber-
tomeu per donar-li la baixa 
l’Amposta? Ha tingut ofertes 
del l’Ascó, Gandesa, Ampolla, 
Camarles (on fitxa), Tortosa, 
Perelló, Ametlla de Mar...és un 
dels jugador més Cotitzats. Per 
alguna cosa serà.
· Nova norma per al futbol re-
gional: els àrbitres hauran de 
cotitzar a la seguretat social. 

Pregunta irònica: els directius 
seran els següents?
· Pau Alegria serà el nou mís-
ter del Catalònia B.
· Marcel, jugador de l’Ascó, té 
ofertes del Castelldefels, Vila-
franca, Mollerussa, Valls, Ascó, 
Gandesa i Móra Nova.
·  Situació crítica del Reus. Els 
nous propietaris van tornar als 
Estats Units i potser no Tornin. 
Gairebé segur que no hi haurà 
1 equip i el filial corre perill de 
no competir. ¿Desapareixerà 
el club i naixerà des de 4 ca-
talana amb un altre nom, per 
exemple At Reus?. Les últimes 
notícies són que podria militar 
a la 1a catalana.
· Un jugador porta tres anys fent 
un gran rendiment al seu equip. 
Mai no ha demanat augment 
de sou, i l’única vegada que ho 
demana, aquest any, li donen la 
baixa: “per demanar no passa 
res, jo amb el mateix m’hagués 
quedat”. 
· El jugador Juan Ramon Mars 
que va jugar a la Cava i Sant 
Jaume té previst deixar el Fut-
bol. El seu company, enguany 
al mateix equip, Sergi Grau està 
escoltant ofertes.
· Quan hi hagi noves eleccions 
a la Rapitenca, ja hi ha dos can-
didats segurs.
· La propera temporada 
hi haurà rècord d’equips 

ebrencs a Segona: 10. Tortosa, 
Rapitenca, Amposta, Gandesa, 
Camarles, Móra Nova, La Sénia, 
Ulldecona, Ampolla, el Perelló i 
potser el Catalònia. Mai s’ha ar-
ribat a aquesta xifra.
· Algun entrenador està desil·lu-
sionats¡ del poc compromís d’al-
guns jugadors locals la passada 
temporada i també diu que van 
haver massa vaques sagrades al 
vestidor.
· Hi ha clubs que paguen 10 
mensualitats a la temporada. 
Altres que en paguen 9 i mitja i 
altres que en paguen 9. També 
n’hi ha que paguen per partits ju-
gats. El problema està per als que 
pagaven 10 mesos i ara, segons 
quins casos, en poden ser 9. Això 
refreda les negociacions. També 
les refreda qui cobrava per men-
sualitat i ara ho ha de fer per par-
tit amb el que això suposa per al 
jugador si es lesiona.  
· Aquesta setmana ens ha dei-
xat Eusebio Corbacho, un gran 
amant del futbol territorial i que 
va ser entrenador d’un gran 
nombre d’equips de la provincia, 
principalment de Tarragona: Tor-
reforta, Bonavista, Salou...el fut-

bol tarragoní està de dol. 
· Dimecres es va acabar el mal-
son. El Perelló puja directe a Se-
gona i el Catalònia farà la promo-
ció.
· Unai Mantilla (futbol base del 
Nàstic), nou tècnic del Pinell.
· Jordi Barrufet, nou entrenador 
del Corbera. Va ser mister del 
Benissanet, coordinador del fut-
bol base de l’Ascó, i entrenava ara 
al futbol base del Gandesa. Aitor 
Domènech serà el seu ajudant.
· Per què no va fer-se sorteig en 
la promoció d’ascens Catalò-
nia-Montblanc?
· L’ampostí Jordi Martin és el nou 
entrenador del Nàstic juvenil de 
Nacional. Estava al cadet B. porta 
5 anys al club i només en té 27.
· El calero Sam té 3 ofertes 
d’equips de Segona catalana.

José López, nou tècnic del Batea. 

ASCÓ
AMPOLLA
AMPOSTA
BONAVISTA
BORGES CAMP
CAMARLES
CAMBRILS UNIO
CANONJA
GANDESA
LA SÉNIA
MÓRA NOVA 
PERELLÓ
POBLA B
RAPITENCA
RIUDOMS
RODA DE BARA
TORTOSA
ULLDECONA
ALDEANA
AMETLLA
AMPOSTA B
ARNES 
BATEA
CORBERA
EBRE ESCOLA 
FLIX
GODALL
J. CATALÒNIA 
JESÚS I MARIA
LA CAVA 
OLIMPIC
RAPITENCA B
REMOLINS-BITEM
ROQUETENC
SAN JAUME
SANTA BÀRBARA

MIKI
ENRIC

XAVI CID
FRAN

CASTILLEJO
KIKI

ROBERTO
GREGORIO
ALBERTO 
SERRANO

NANDO
MOLINOS
CRISTINO

FERRAN SIMÓ
JOSÉ LUCHA

SERENO
GERMAN 
GILABERT
BARTOLO 
ROVIRA

TO
ROGER 
CHEMA  

PARRAGA
 SUBIRATS

NARCÍS 
ROBERT 

J.J. AGUSTIN
CRISTIAN
TORRES

JORDI ROCA
SANCHO

D. GARCIA 
CAMARERO
J. SUBIRATS

PARRA

JORDI FONT
ENRIC

XAVI CID 

KIKI
ALBERTO

CAMARERO
 SERRANO

NANDO 
TEIXIDÓ 

CRISTINO
SANCHO/SUBI
JOSÉ LUCHA

SERENO 
GERMAN 
GILABERT
BARTOLO 

CRISTIAN?? 

ROGER/ÀNGEL 
JOSÉ LÓPEZ
BARRUFET
SUBIRATS

J.J.AGUSTIN

NARCÍS 
JORDI ROCA
J. SUBIRATS

J. VALLÉS
ANDREU 

FIBLA

PARRA 
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

• 400 g de bacallà dessalat
• 800 g de patates
• 8 cullerades de maionesa
• 1 cullerada sopera de ju-

livert
• 1 cullerada sopera d’oli 

d’oliva

Es pelen les patates, es netegen 
i es tallen a daus grossos. Es 
posen a coure amb el bacallà 
en aigua bullent. Una vegada 
cuites, es treuen els trossos 
de bacallà i s’escorren les pa-
tates i es passen pel passapuré 
o s’aixafen amb una forquilla i 
es deixa refredar. S’esmicola el 
bacallà traient-ne les espines i 

la pell. Es barreja bé amb les 
patates. Un cop s’ha refredat, 
s’hi barreja la maionesa i el ju-
livert. S’aboca dins un motlle 
untat amb oli i es deixa refre-
dar a la nevera 1 hora com a 
mínim. Es desemmotlla i el 
decorem (olives, pebrot ver-
mell, tomàquets de cirera, ou 
dur, enciam...). Bon profit!

PASTIS DE BACALLA 
I PATATES
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OFERTA 
3 MASAJES 
COMPLETOS
 EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

AGENCIA 
MATRIMONIAL

 
Encuentra tu 
pareja IDEAL

Mediante 
presentaciones  
personalizadas

Seriedad y 
Privacidad

Si eres chica de 
25/45 años la 

inscripción es 
GRATUITA ( resultado 

garantizado)

695 410 052

OFICINA: 
TORTOSA ·

TARRAGONA · REUS 
VILAFRANCA 

WWW.YOTOO.ES

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

ES LLOGA 
PÀRQUING:

plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

La conjunció Mer-
curi amb Mart, es 
produeix a la Casa 
VII i podries viure 
alguna situació ten-
sa amb la parella. Si 
és al cas, no entris 
en el joc de l’agres-
sió verbal.

aquari
21/01 al 19/02

Necessitat de pren-
dre distància per 
tal d’evitar que els 
problemes laborals 
afectin la vida fami-
liar. El Sol il·lumina la 
Casa V i no manquen 
persones atretes 
per tu.

sagitari
23/11 al 21/12

Si tens parella, pot 
mostrar-se una mica 
orgullosa o fins i tot 
supèrbia, mentre tu 
intentes cercar una 
manera d’aplanar 
el camí, essent més  
dialogant i conci-
liador.

escorpí
24/10 al 22/11

Pots sentir que per-
sones, possiblement 
de família política, 
et posen en una si-
tuació compromesa 
i això genera certa 
tensió. La prudència 
i la contenció seran 
bons aliats.

balança
24/09 al 23/10

Amb el Sol i Venus 
transitant per la 
Casa IX, pots sentir 
la necessitat de 
posar terra pel mig, 
de fer una escapa-
da i cercar tranqui-
l·litat i un espai per 
la reflexió.

àries
21/03 al 20/04

El Sol transita per la 
teva Casa de la ment 
i ho fa en tensió amb 
Neptú que passa 
per la Casa XII. Tot 
plegat pot inclinar 
cap a una millor 
identificació de pors 
o frens.

cranc
22/06 al 23/07

Creus en tu i en els 
teus somnis. Amb la 
conjunció de Mercuri 
i Mart a Cranc, ja no 
solament treballes 
pel teu interès, a 
més ho expresses. 
Estàs disposat a fer-
te escoltar.

verge
24/08 al 23/09

La conjunció de Mer-
curi amb Mart, porta 
acceleració. Pots 
sentir que tens mol-
ta energia per lidiar 
amb els problemes 
però també inclina a 
parlar massa o a ser 
poc delicat.

taure
21/04 al 21/05

Possible inversió 
en formació o en 
llibres, amb el trànsit 
de Venus a Bessons 
per la teva Casa II. 
Gaudiràs de bones 
converses. Noves 
idees de com gestio-
nar l’economia.

peixos
20/02 al 20/03

Una tensió en l’eix 
de les Cases V i XI 
fa pensar que per 
avançar cap al futur 
en una relació, pot-
ser cal deixar enrere 
alguns patrons 
afectius que ja no 
funcionen.

lleó
24/07 al 23/08

Neptú en trànsit 
per la Casa VIII, pot 
produir un vel que 
impedeix veure 
de manera clara 
certs límits. Júpiter 
retrògrad al sector 
afectiu, pot portar a 
repetir esquemes.

bessons
02/05 al 21/06

Amb Mercuri i Mart, 
circulant per la teva 
Casa II, els diners 
poden volar, ja 
sigui perquè surts 
de ‘shopping’ com  
perquè no vigiles les 
teves pertinences. 
Cal ser prudent.

AMPOSTA
ES VEN PIS, 

2 habitacions, 
cuina i menjador, 

bany i traster. 
Reformat 

per estrenar.

Zona 
Supermercats. 

645 888 266

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

NOVEDAD
CATALANA 

50 AÑOS. 
CARIÑOSA. 

PARTICULAR  NO 
ESTOY DEPILADA

722.38.03.38

Diplomada 
en magisteri 
i tècnica en 
guarderies 

s'ofereix per donar 
classes de reforç 

escolar de totes les 
assignatures.

Nivells: Ed. Infantil, 
primària i ESO.

Possibilitat de servei de 

guarderia, vehicle propi 

i disponibilitat horària a 

l'estiu.

675 142 430

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
ZONA TORTOSA

645  888  266

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

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

TORTOSA
Y CERCANIAS

MUJER JOVEN CON 
EXPERIENCIA Y 
REFERENCIAS

SE OFRECE PARA CUIDAR 
PERSONA MAYOR Y 
TAREAS DE HOGAR.

TEL. 658 308 236 

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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CONFERÈNCIA PER 
TANCAR L’ACTE

Seguidament al lliurament dels 
Premis Micro, hi va haver una 
conferència a càrrec de Maria 
Mestre sobre el naixement i els 
inicis de la ràdio a Tortosa. Ma-
ria és la filla del fundador de la 
ràdio a la capital del Baix Ebre, 
Lluís Mestre. 
Mestre, acompanyada pel 
president de la demarcació 
Josep Baubí, va fer una xerrada 
molt amena, plena de records i 
bones fotografies

dia. Giménez va explicar que la 
seua feina té dos eixos, un de 
principal, que és difondre les 
actuacions destacades a les 
Terres de l’Ebre dels mossos i 
un segon que és respondre les 
peticions dels periodistes amb 
la màxima transparència i rigor 
possibles. 

Micro Tancat
Pel que fa al Micro Tancat, que 
busca ser un toc d’atenció a 
aquelles persones o instituci-
ons que dificulten l’accés a la 
informació dels professionals 
de la comunicació, es va ator-
gar als responsables de la co-
municació del Concurs Gar-
natxes del Món a la Terra Alta, 
però no s’hi va recollir. Tal com 
va explicar el vicepresident de 
la demarcació, per primera ve-
gada en la història d’aquests 
premis es va haver de deixar a 
sobre de la taula “perquè des 
del Col·legi no hem pogut po-
sar cara i ulls als guanyadors 
d’aquest premi, ja que ningú 
n’ha volgut assumir la respon-
sabilitat”.
En l’edició d’enguany es va 
lliurar per primer cop el Micro 
Daurat, que s’ha creat per a 
distingir, reconèixer i agrair la 
dedicació al món de la comu-
nicació per part d’alguns dels 
professionals del territori. És 
un premi amb el qual, segons 

La Demarcació Terres de 
l’Ebre del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya va 
lliurar divendres 7 de juny, 
en una sala plena de gom 
a gom, els Premis Micros 
corresponents a l’any 2018.

El primer a rebre el Micro 
Obert, de mans del vicepresi-
dent del Col·legi Albert Mestre, 
va ser el responsable de comu-
nicació dels Mossos d’Esqua-
dra a la Regió Policial Terres de 
l’Ebre, Toni Giménez. Giménez 
va agrair aquest guardó que 
reconeix les facilitats que posa 
als periodistes a l’hora de de-
senvolupar la seua tasca dia a 

va explicar la secretària del 
col·legi, Sílvia Tejedor, “volem 
reconèixer la feina que fan els 
nostres companys i compa-
nyes”. 
El primer guardonat amb 
aquest Micro va ser Joan Nadal 
Canalda. Nadal, nascut el 1930 
a Ulldecona, va ser l’impul-

sor de Ràdio Ulldecona. La va 
crear el 1949 i després d’anar 
cremant etapes encara resta 
oberta avui dia. Joan Nadal va 
sorprendre els seus acompa-
nyants agafant el micro i di-
rigint unes paraules als assis-
tents “jo vaig ser deixeble del 
senyor Lluís Mestre, ell em va 

MICRO OBERT PER 
AL RESPONSABLE 
DE COMUNICACIÓ 
DELS MOSSOS I 
DAURAT PER JOAN 
NADAL, FUNDADOR 
DE RÀDIO 
ULLDECONA. 
EL TANCAT VA 
SER PER ALS 
RESPONSABLES DE 
LA COMUNICACIÓ 
DEL CONCURS DE 
GARNATXES DEL 
MÓN A LA TERRA 
ALTA

ensenyar tot el poc o molt que 
sé. El premi hauria de ser per a 
ell. Un record i moltes gràcies”. 
El guardó és una carxofa rea-
litzada pel reconegut ceramis-
ta ebrenc, Joan Panisello. El 
Micro Obert té una llum roja, 
mentre que el Micro Tancat en 
té una de negra.

COL·LEGI DE PERIODISTES 
LLIURA ELS PREMIS 
MICRO 2018

Toni Giménez (Micro Obert), Josep Baubí, president de la demarcació del Col.legi de Periodistes, i Joan Nadal (Micro Daurat).

Maria Mestre, filla del fundador de la ràdio a la capital del Baix Ebre, en la conferència.
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ria és la filla del fundador de la 
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Josep Baubí, va fer una xerrada 
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bones fotografies


dia. Giménez va explicar que la 
seua feina té dos eixos, un de 
principal, que és difondre les 
actuacions destacades a les 
Terres de l’Ebre dels mossos i 
un segon que és respondre les 
peticions dels periodistes amb 
la màxima transparència i rigor 
possibles. 


Micro Tancat
Pel que fa al Micro Tancat, que 
busca ser un toc d’atenció a 
aquelles persones o instituci-
ons que dificulten l’accés a la 
informació dels professionals 
de la comunicació, es va ator-
gar als responsables de la co-
municació del Concurs Gar-
natxes del Món a la Terra Alta, 
però no s’hi va recollir. Tal com 
va explicar el vicepresident de 
la demarcació, per primera ve-
gada en la història d’aquests 
premis es va haver de deixar a 
sobre de la taula “perquè des 
del Col·legi no hem pogut po-
sar cara i ulls als guanyadors 
d’aquest premi, ja que ningú 
n’ha volgut assumir la respon-
sabilitat”.
En l’edició d’enguany es va 
lliurar per primer cop el Micro 
Daurat, que s’ha creat per a 
distingir, reconèixer i agrair la 
dedicació al món de la comu-
nicació per part d’alguns dels 
professionals del territori. És 
un premi amb el qual, segons 
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Periodistes de Catalunya va 
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en una sala plena de gom 
a gom, els Premis Micros 
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El primer a rebre el Micro 
Obert, de mans del vicepresi-
dent del Col·legi Albert Mestre, 
va ser el responsable de comu-
nicació dels Mossos d’Esqua-
dra a la Regió Policial Terres de 
l’Ebre, Toni Giménez. Giménez 
va agrair aquest guardó que 
reconeix les facilitats que posa 
als periodistes a l’hora de de-
senvolupar la seua tasca dia a 


va explicar la secretària del 
col·legi, Sílvia Tejedor, “volem 
reconèixer la feina que fan els 
nostres companys i compa-
nyes”. 
El primer guardonat amb 
aquest Micro va ser Joan Nadal 
Canalda. Nadal, nascut el 1930 
a Ulldecona, va ser l’impul-


sor de Ràdio Ulldecona. La va 
crear el 1949 i després d’anar 
cremant etapes encara resta 
oberta avui dia. Joan Nadal va 
sorprendre els seus acompa-
nyants agafant el micro i di-
rigint unes paraules als assis-
tents “jo vaig ser deixeble del 
senyor Lluís Mestre, ell em va 
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ensenyar tot el poc o molt que 
sé. El premi hauria de ser per a 
ell. Un record i moltes gràcies”. 
El guardó és una carxofa rea-
litzada pel reconegut ceramis-
ta ebrenc, Joan Panisello. El 
Micro Obert té una llum roja, 
mentre que el Micro Tancat en 
té una de negra.


COL·LEGI DE PERIODISTES 
LLIURA ELS PREMIS 
MICRO 2018


Toni Giménez (Micro Obert), Josep Baubí, president de la demarcació del Col.legi de Periodistes, i Joan Nadal (Micro Daurat).


Maria Mestre, filla del fundador de la ràdio a la capital del Baix Ebre, en la conferència.
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