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16 milions d’inversió
El grup Balfegó de l’Ametlla de Mar fa una 

aposta per reconstruir la planta

DISSABTE 
D’INVESTIDURES

Dissabte, 15 de juny, fou el punt 
final a les eleccions municipals 

del 26 de maig. Després d’haver 
passat per les urnes i haver expressat 
l’opinió que es considerava més 
oportuna, aquest dissabte va arribar 
l’hora de transformar els vots en 
realitat, en regidors i equips de 
govern municipals. D’aquesta forma, 
els 52 municipis ebrencs ja tenen 
oficialment alcalde/ssa i nou equip 
de govern. En l’edició d’avui, Més 
Ebre informa de les alcaldies ja 
oficials per als propers quatre anys.

PÀG. 3

Orgull LGTBi, a Deltebre

La Festa de l’Orgull LGTBI+ es va celebrar a Deltebre, dissabte passat. Des del 

col·lectiu LGTeBre es va animar a seguir reivindicant els drets i la igualtat del 

col·lectiu durant la resta de l’any. Rosa Vandellós, jutgessa de pau, mestra i activista 

del municipi, va llegir el manifest.
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EDITORIAL

La Llei orgànica de mesures 
de protecció integral contra 

la violència de gènere (Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre) entre altres coses, 
diu això: La violència de gènere 
no és un problema que afecti 
l‘àmbit privat. Al contrari, es 
manifesta com el símbol més 
brutal de la desigualtat existent 
en la nostra societat.
Es tracta d’una violència que es 
dirigeix sobre les dones pel fet 
mateix de ser-ho..., Com? El fet 
de ser dona mereix un càstig? 
Realment el fet mateix de ser 
dones ens manca de llibertat, 
respecte i capacitat de decisió? 
En ple segle XXI? Mil dones han 
estat assassinades per la seva pa-
rella o exparella des de 2003, no 
obstant això no és una xifra real: 
les dones mortes o assassinades, 
i altres persones vinculades, per 
la violència masclista són moltes 
més. Lamentablement la llei inte-
gral contra la violència de gènere 
que està vigent a Espanya des de 
l’any 2004 ha quedat, ja fa temps, 
obsoleta. Només comptabilitza la 
violència i per tant les morts per-
petrades per la parella o exparella. 
Es queda molt curta.
Ens hauria d’esgarrifar escol-
tar notícies diàries com: El pare 
mata un o diversos dels seus fills, 
el marit apunyala la seva dona o 

parella, el fill assassina a un dels 
seus progenitors o tots dos, o la 
mare ofega al seu fill acabat de 
néixer, etc. Totes elles són notí-
cies que, pel seu caràcter hauri-
en de ser absolutament esporà-
diques o  nules, però que per la 

seva freqüència ens demostren 
que anem malament... Segons un 
estudi de l’OMS el 58% dels homi-
cidis estan comesos per un fami-
liar de la víctima. En el cas de les 
dones, la situació és encara més 
greu, ja que en el 85% dels casos 

l’assassí és un familiar, en particu-
lar la parella de fet o de dret... de 
dret! Significa això que la família 
ha deixat de ser l’àmbit on sorgei-
xen i es mantenen els millors sen-
timents entre els membres que la 
integren? 
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LLUÍS SOLER 
OBTÉ “EL MILLOR 
RESULTAT” 
DEL PDECAT A 
CATALUNYA
El flamant nou alcalde de Del-
tebre, Lluís Soler, va ser ele-
git el passat dimecres en una 
reunió interna del partit com 

l’únic diputat provincial que 
tindran les Terres de l’Ebre a la 
diputació, en representació del 
seu partit, el PDECAT. Era la 
conseqüència lògica del gran 
resultat obtingut a les eleccions 
municipals on, amb un 56’98% 
dels vots, la candidatura ‘Enlai-
rem Deltebre’ obtenia el millor 
resultat del seu partit a Catalu-
nya, en el rànquing dels munici-
pis de més de 10.000 habitants. 

Soler ja ha estat confirmat que 
va a la Diputació -on es preveu 
un pacte entre ERC i PDECAT, 
que podria ser confirmat i anun-
ciat en les properes hores-. Les 
opcions de que tingue un pa-
per força destacat són evidents, 
però no passarien per la presi-
dència de l’ens provincial ja que 
aquesta correspondria a ERC, el 
partit més votat a nivell provin-
cial. (ebredigital.cat)

PRIMER 
TRACTAMENT 
CONTRA ELS 
MOSQUITS
Els tècnics del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) efec-
tuaran el primer tractament 
contra les larves dels mosquits 
als arrossars perimetrals dels 
nuclis urbans i urbanitzats 
del delta de l’Ebre el pròxim 
dimarts. S’iniciaran a l’hemi-
delta esquerre, a les zones de 
l’Ampolla-Camarles, l’Aldea, 
Deltebre i Riumar, per passar 
a l’hemidelta dret, on es faran 
a Amposta, Eucaliptus, Poble 
Nou, Sant Jaume, els Muntells 
i la Ràpita. Si el temps acom-
panya, l’operació es prolongarà 
durant tota la setmana. Serà la 
primera de les tres operacions 
previstes aquesta campanya de 
2019 i s’allargaran fins a mitjan 
mes d’agost.

SUBVENCIONS A 
LA DINAMITZACIÓ 
TERRITORIAL
El delegat territorial del Govern 
a les Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarès, i la directora territorial 
de la Presidència, Rosa Peig, 
han presentat als responsables 
de les administracions locals les 
subvencions per a la dinamit-
zació territorial 2018-19 del 
Departament de la Presidència.
Aquests ajuts estan destinats 
a municipis de menys de 2000 
habitants, que suposen el 63% 
dels municipis ebrencs. Són 33 
els pobles amb aquest número 
d’habitants: 6 al Baix Ebre, 5 al 
Montsià, 11 a la Ribera d’Ebre i 
11 també a la Terra Alta. 

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”.

NOTÍCIES 
BREUS 

INVERSIONS
El grup tonyinaire Balfegó invertirà 16MEUR en 
les noves instal·lacions de l’Ametlla de Mar
El Grup Balfegó de l’Ametlla 

invertirà 16 milions en la 
construcció i posada en marxa 
de les noves instal·lacions.   
Fa un any, un incendi va arra-
sar la planta de processament 
del peix i la reconstrucció de 
les naus, que ja ha començat, 
s’aprofitarà per crear unes infra-
estructures adaptades a la nova 
etapa de gestió de l’espècie que 
ha anunciat l’ICCAT (Comissió 
Internacional per a la Conser-
vació de la Tonyina Atlàntica, en 
les sigles en anglès), després de 
donar per tancat el pla de recu-
peració de la tonyina roja. Les 
noves naus incorporaran la tec-
nologia i la màquina “més avan-

çada” per a la manipulació de la 
tonyina i per optimitzar al mà-
xim nivell el servei i la qualitat. 
Les obres de la nau on s’emma-
gatzemarà la carnada, amb què 
s’alimenten les tonyines roges 
a les piscines marines, estaran 

CAS CASTOR
Florentino s’espolsa 
la responsabilitat
Desgràcia és la paraula que 

més freqüentment ha 
utilitzat el president d’ACS, 
Florentino Pérez, per referir-
se al fracassat projecte Castor 
durant la seva compareixença 
a la comissió d’investigació 
del Parlament. 
Segons ACN, Pérez s’ha assegut 
davant dels diputats amb to altiu 
i interrompent gairebé totes les 
intervencions. Ha començat de-
clarant que pràcticament no co-
neixia un projecte que suposa un 
1% de la facturació del seu grup 
per acabar defensant el blindat-
ge de la concessió, que li garan-
tia el retorn de la inversió encara 

que actués amb dol o negligèn-
cia perquè “si l’Estat no garan-
teix els riscos geològics no se’n 
faria cap de magatzem”. Sense 
respondre en cap moment a les 
preguntes sobre adjudicacions 
a dit, sobrecostos i comissions, 
Pérez ha negat haver-se embut-
xacat la indemnització de 1.350 
milions.  Foto: la Verdad

DELTEBRE
Festa reivindicativa de 
l’Orgull LGTBI

Aquest any la Festa de 
l’Orgull LGTBI+ s’ha celebrat 

a Deltebre, dissabte passat.
La festivitat, s’ha celebrat amb una 
cercavila des de Sant Jaume fins 
al Centre EbreTerra a Deltebre, on 
s’ha fet una lectura del manifest a 
càrrec de Rosa Vandellós, jutgessa 
de pau, mestra i activista del mu-
nicipi. 

Vandellós ha afirmat que ha estat 
un orgull la proposta que li van fer 
des del col·lectiu per “reinvindicar 
totes les coses que s’han de rein-
vindicar”. 
Tal com informa ebredigital.cat, 
des del col·lectiu LGTeBre s’ha ani-
mat a seguir reivindicant els drets 
i la igualtat del col·lectiu durant la 
resta de l’any.

acabades a la tardor. Tindrà 
una superfície de 4.785 metres 
quadrats i capacitat per emma-
gatzemar 8.500 tones de peix. 
També a la tardor es construirà 
una segona nau on s’ubicarà 
la seu del Grup Balfegó i on es 

farà el processament de tonyina 
roja. Es preveu que estigui aca-
bada l’any vinent. La companyia 
aprofitarà les noves infraestruc-
tures per obrir-les al públic i 
donar a conèixer in situ tots els 
processos que s’hi faran. 
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ROIGÉ INSISTEIX 
EN PACTAR PER 
AMPLIAR GOVERN
Al finalitzar el ple de dimarts, 
Meritxell Roigé ha tornat a es-
tendre la mà al grup municipal 
d’ERC per reeditar el pacte de 
govern de l’anterior mandat que 
li doni la majoria absoluta. La llis-
ta de Junts per Tortosa va obtenir 

set regidors, quedant-se a quatre. 
Quatre és el nombre d’edils que 
ERC ha revalidat. “És un acord que 
va funcionar, i els estenem la mà. 
Voldria tenir un govern més ampli, 
però ens veiem amb cor i força 
per tirar endavant. No tenim cap 
problema per arribar a acords a 
cadascun dels plens o consensos 
amb els diferents grups”, ha tan-
cat l’alcaldessa, tot pronosticant 
un “mandat distret”.

PRIMER PLE PER 
‘MARCAR EL 
TERRENY’ 
El primer ple ha servit ja als 
diferents grups per marcar el 
terreny i les pautes polítiques 
d’actuació. Mentre Movem 
Tortosa ha carregat amb bel·li-
gerància contra les propostes 
de l’alcaldessa, especialment 
pel que fa al nomenament de 
representants d’alcaldia que no 
han estat els més votats a les 
seves pedanies o un increment 
de sou de 3.000 euros per a 
la mateixa Roigé i Domingo 
Tomàs, el grup municipal 
d’ERC ha acabat donant el seu 
vot favorable a gairebé tots 
aquests punts –a excepció de la 
retribució de Tomàs, en la qual 
s’ha abstingut-. L’alcaldessa ha 
rebatut les crítiques tot asse-
gurant que l’augment és en re-
alitat una “actualització” de les 
retribucions i ha tornat la pilota 
al portaveu de Movem Tortosa, 
Jordi Jordan, recordant-li les se-
ves retribucions municipals en 
el passat i la mateixa pràctica 
de situar representants dels al-
caldes a les pedanies en funció 
de l’afinitat. Tant Movem, com 
els regidors de C’s i la CUP han 
votat en contra.

ES FORMA EL 
CARTIPÀS
El nou cartipàs preveu també 
que la segona tinent d’alcalde, 
Mònica Ripoll, s’encarregui 
d’Acció Social, Salut, Diversitat 
Cultural així com Igualtat i Drets 
Civil. L’únic regidor de Junts per 
Tortosa que repeteix de la llista 
de CiU de l’anterior mandat és 
Domingo Tomàs, que seguirà 
encapçalant Serveis i Logística, 
Festes, Festa del renaixement 
i Joventut. La quarta tinent 
d’alcalde, Cinta Espuny, assu-
meix Esports, Ensenyament i 
Universitats. El cinquè, Sisco 
Pepió, s’encarregarà de Promo-
ció Econòmica, Comerç i Fires, 
Noves Tecnologies, Agerma-
naments i Turisme. Per últim, 
com a sisè tinent d’alcalde, 
Ximo Martorell, tindrà a càrrec 
Cultura, Medi Ambient i Sector 
Primari.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Meritxell Roigé va ser investida alcaldessa de 
Tortosa amb els únics vots del seu partit
La candidata de Junts per 

Tortosa, Meritxell Roigé, fou 
investida alcaldessa de Tortosa 
amb els únics set vots dels 
regidors de la seva formació 
en el ple d’investidura celebrat 
aquest dissabte a l’Ajuntament.    
La tortosina inicia el mandat go-
vernant en solitari atès que final-
ment no s’ha reeditat el pacte 
amb ERC i tampoc ha prosperat 
el pacte alternatiu entre Movem 
Tortosa, ERC i el PSC. En la seva 
intervenció, la batllessa va asse-
gurar que tenen “forces, la capa-
citat i il·lusió per conduir enda-
vant la ciutat” però, a la vegada, 
va estendre la mà a la resta de 
partits per formar un govern més 

“ampli”. En el seu discurs d’inves-
tidura, Roigé va expressar que vol 
ser l’alcaldessa de tots els torto-
sins i va encoratjar als regidors a 
treballar per la ciutat. Tot i que no 
va voler respondre els retrets dels 
portaveus de la resta de grups, va 
defensar que Junts per Tortosa és 
la força més votada en els comi-
cis de 26-M. A banda, va assegu-
rar que es veu amb “forces” per 
gestionar el municipi en solitari 
però, a la vegada, va demanar 
un govern “estable”. “M’ofereixo 
de nou per construir una ciutat 
millor, perquè estic convençuda 
que tots ens l’estimem i en volem 
el millor, independentment de les 
nostres idees polítiques”. (ACN)

NOU CARTIPÀS
L’alcaldessa assumeix Urbanisme i situa 
Fernando Saporta com a home fort del govern
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 

assumirà directament 
la gestió de les regidories 
d’Urbanisme i Obres 
Públiques en el nou cartipàs 
municipal presentat dimarts.
Com a home fort del seu go-
vern, Roigé situa Fernando Sa-
porta, que debuta com a regi-
dor, al capdavant de la primera 
tinença d’alcaldia i de les regi-
dories d’Hisenda, Governació i 
Servei d’Atenció Ciutadana, Per-
sonal i Seguretat. L’alcaldessa ha 
donat compte del repartiment 
de competències en el primer 
ple del mandat que ha aprovat 
també les comissions informa-

tives, el règim de dedicacions i 
indemnitzacions per als mem-
bres de la corporació. El debat 
i la votació d’aquests punts ha 
situat ERC al costat de l’equip de 
govern, votant a favor de gaire-
bé tots els punts, i Movem Tor-
tosa marcant perfil com a prin-
cipal grup de l’oposició. Roigé 
ha informat a la nova corporació 
del cartipàs en el primer ple del 
mandat, que ha servit per donar 
compte dels representants de 
l’alcaldia als nuclis dels Reguers 
i Vinallop, així com el règim de 
dedicacions i indemnitzacions 
per assistències als membres 
del ple.
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POLÍTICA
Adam Tomàs és 
reelegit alcalde 

El republicà Adam Tomàs fou 
reelegit alcalde d’Amposta 

després d’haver ampliat de 
forma considerable la seva 
majoria absoluta, aconseguint 
setze dels 21 regidors de la 
corporació a les eleccions.   
Mentre que els dos regidors del 
PSC van votar en blanc a la inves-
tidura de Tomàs, els dos de Som 
Amposta ho van fer pel seu cap 
de files, German Ciscar, i el de 
Junts per Amposta, Manel Masià, 

es va votar a ell mateix. Diversos 
regidors republicans van prome-
tre el càrrec afegint a la fórmula 
de “per imperatiu legal” afirma-
cions com seguir treballant per 
Amposta, demanant la llibertat 
dels “presos polítics” i defensant 
la república. Ciscar va protago-
nitzar l’anècdota del ple, fent re-
ferència al seu equip de futbol. “A 
veure si enguany els periquitos 
guanyem la UEFA, sí ho juro”, va 
dir a l’hora de prometre el càrrec.

CINEMA I PAISATGE
El Festival mónFILMAT 
segueix creixent

Més sessions, més 
pel·lícules, més espais 

de projecció i un dia més de 
festival. 
El Festival Internacional de Cine-
ma i Paisatge monFILMAT que 
des de fa quatre anys organitza Lo 
Pati–Centre d’Art Terres de l’Ebre, 
ha experimentat aquest 2019 un 
lleuger creixement respecte la 
passada edició. Així hi haurà un dia 
més de festival, el que ha permès 
incrementar també el número de 

sessions fins a 21 –l’any passat 
en van ser 18- i també el núme-
ro de pel·lícules seleccionades. 
Concretament, es projectaran 15 
llargmetratges i 29 curtmetrat-
ges. A més a més s’incorporen 
tres espais nous, dos dels quals 
fora d’Amposta: la pineda exterior 
de l’escola pública Carles III de la 
Ràpita, el centre de Poblenou del 
Delta i l’antic cinema Oscar Pala-
ce d’Amposta. Se celebrarà del 29 
de juny al 7 de juliol.

MÚSICA I CULTURA 
AL DELTA BLUES 
FESTIVAL
Amposta dedica un cap de 
setmana a la música blues amb 
el Delta Blues Festival, que tin-
drà lloc del 21 al 24 de juny en 
diversos espais de la ciutat. Les 
acreditacions es recolliran avui 
divendres 21 de juny a partir de 
les 22 hores a la Lira Ampos-
tina. A partir de les 23.30 h, al 
mateix recinte de La Lira, la 
Friday Crazy Party inaugurarà 
el cap de setmana amb el 
concert de Keila i Crazy Jack & 
Jill. Per dissabte, el Delta Blues 
Festival ofereix als amants del 
blues dues opcions per passar 
el dia. Cal destacar la festa dalt 
d’un creuer que recorrerà l’Ebre 
fins al restaurant Can Nuri, a 
Deltebre. Diumenge se celebra-
rà la revetlla de Sant Joan amb 
sopar, piscina i concert d’Edu 
“Big Hands” a Alcanar. La nit 
continuarà amb l’After Beach 
Party, a partir de les 4 de la 
matinada. Finalment, el dilluns 
acabarà el festival amb la festa 
final al mig del mar, al Xiringui-
to de la costa, on actuaran Los 
Gumbo Blues Band.
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INVESTIDURA DE 
MARIA CINTA LLAÓ 
AL PERELLÓ 
La republicana Maria Cinta 
Llaó, relleu de l’alcalde Ferran 
Cid, fou investida alcaldessa. 
“Treballarem per portar el po-
ble encara més amunt! No us 
fallarem”. Al Perelló, ERC, en les 
eleccions municipals, va sumar 
841 vots (7 regidors dels onze 
possibles). 

‘EXTREMISME 
VIOLENT QUE 
UTILITZA L’ISLAM’
Prop de mig centenar de 
treballadors d’administraci-
ons públiques, personal de 
joventut, serveis socials i 
educadors, van participar al 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
en un curs sobre prevenció 
de l’extremisme violent que 
utilitza l’Islam com a excusa. 
Els objectius d’aquest curs 
són conèixer l’entorn cultural 
i del procés de construcció 
d’identitat dels joves, i el des-
plegament de les polítiques 
públiques de prevenció dels 
extremismes violents. Amb 
aquesta sessió els profes-
sionals van poder entendre 
millor quins són els factors 
que poden conduir determi-
nades persones a adoptar 
ideologies de caire extremista 
i fins i tot violent. Així mateix, 
es van analitzar quines són 
les eines de les quals disposa 
l’administració local per tal 
d’evitar l’expansió d’aquestes 
ideologies.

PREMIS 
COMARCALS DE 
RECERCA 2019
Tres treballs presentats per 
alumnes de l’INS Deltebre, dos 
de l’INS Dertosa, un de l’INS 
Roquetes i un altre de l’INS 
Cristòfol Despuig són els fina-
listes dels premis comarcals 
de Recerca 2019, que convoca 
anualment el Consell Comarcal 
del Baix Ebre per promoure la 
investigació entre els alumnes 
dels instituts de batxillerat de 
la comarca. Els premis Pare 
Romanyà, Federico Pastor i 
Innocent Paulí, patrocinats per 
l’empresa Aqualia, distin-
geixen els millors treballs 
presentats pels estudiants de 
segon de batxillerat i de segon 
curs de cicles formatius de 
grau superior de la comarca en 
els àmbits científic, humanístic 
i tecnològic, respectivament. 
Cada premi està dotat amb 
500 euros i diploma. El dia 
2 de juliol es  coneixerà el 
veredicte.

CONSELL 
COMARCAL 

POLÍTICA
L’alcalde presenta un cartipàs en xarxa per 
seguir transformant el municipi de Deltebre
L’alcalde de Deltebre, Lluís 

Soler, ha presentat la 
reestructuració del cartipàs 
municipal el primer dia 
laboral després d’haver 
renovat l’alcaldia el passat 
dissabte.
Soler ho ha fet així per tal “de 
començar a treballar el més avi-
at possible per posar en funcio-
nament l’estructura interna de 
l’Ajuntament de Deltebre i se-
guir transformant el municipi”. 
Soler ha presentat un cartipàs 
distribuït en quatre grans àrees 
d’acció i amb el qual es segueix 

apostant pel treball en xarxa 
entre els diferents regidors i 
regidores per fomentar “la co-
ordinació i la cohesió entre els 
membres del govern municipal 
i generar sinergies positives”. 
L’alcalde ha volgut agrair de 
nou la confiança de la ciutada-
nia. Les noves àrees del cartipàs 
simplifiquen la seva denomina-
ció respecte la darrera legisla-
tura i incorporen un hastag per 
a la seva descripció: #Deltebre-
Eficient, #DeltebreProjecció, 
#DeltebreTerritori i #Deltebre-
Actiu.

L’AMETLLA DE MAR
Jordi Gaseni, investit de nou alcalde de la Cala
El republicà Jordi Gaseni 

continuarà al capdavant 
de l’Ajuntament, gràcies a la 
majoria absoluta que Esquerra 
Republicana va aconseguir 
en les eleccions municipals i 
al suport del regidor d’Entesa 
per la Cala amb qui han signat 
un acord de govern.
Gaseni va revalidar l’alcaldia 
durant el ple de constitució 
del nou consistori pels pròxims 
quatre anys. Després de rebre la 
vara d’alcalde, va agrair la confi-
ança dels caleros i caleres a les 
urnes. Va desitjar sort i encerts 
als nous regidors, afirmant que 
treballaran pel futur del muni-
cipi. A la banda de l’oposició, hi 
seguirà Junts per l’Ametlla de 
Mar amb quatre regidors. El seu 

portaveu, Joan Pere Gómez, va 
felicitar l’alcalde i l’equip de go-
vern i va desitjar-li sort i encerts 
en el nou mandat. Dels tretze 

regidors que configuren la cor-
poració municipal, quatre s’es-
trenen en aquest mandat. Són 
Jani Brull, Maite Boquera i Jordi 

Llaó d’Esquerra Republicana, i 
Josep Maria Figueres de Ciuta-
dans, formació que s’estrena en 
el plenari.
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TONI NAVARRO 
S’ESTRENA A 
L’ALCALDIA DE 
CAMARLES

Ja vam informar que Esquerra 
Republicana, amb Toni Navar-
ro al capdavant, seria qui ocu-
paria l’alcaldia durant el primer, 
segon i quart any. Mentre que 

la FIC, amb Ramón Brull com a 
candidat, seria alcalde només el 
3r any de mandat. Aquest fou 
el pacte que van arribar la FIC 
i Esquerra que va destronar a 
Sandra Zaragoza, alcaldable per 
Junts per Camarles. 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%. 

EMBARGAMENT 
DE LA NAU DE LA 
COOPERATIVA 
OLIVARERA BAIX 
EBRE
L’Agència Tributària ha iniciat 
el procediment per embargar 
la finca on se situa la nau de 
la Cooperativa Olivarera del 
Baix Ebre, a Camarles, per 
l’impagament de 117.035,58 
euros en impostos. L’anotació 
preventiva d’embargament va 
ser inscrita al Registre de la 
Propietat el passat 27 de maig 
i serà executada si la coopera-
tiva no fa efectiu el pagament 
que li reclama Hisenda. La 
notícia, confirmada per l’ACN, 
se suma a la delicada situació 
econòmica que travessa la 
cooperativa durant els últims 
temps, coneguda després que 
un dels membre del consell 
rector, Jordi Ferré, denunciés 
al jutjat número 1 de Tortosa 
el president, Hilari Curto, per 
no presentar els comptes ni 
als socis ni al Departament 
de Treball des de l’any 2015 
així com negar-se a convocar 
juntes.

 L’ALDEA CREA LES 
PATRULLES DE 
PROXIMITAT 
L’Ajuntament  de l’Aldea ha 
començat la legislatura amb 
força amb  la creació de les pa-
trulles de proximitat, un servei 
que oferirà la Guàrdia Munici-
pal de l’Aldea a peu de carrer, 
per disposar d’un contacte 
més directe amb la ciutadania i 
així poder rebre de primera mà 
denúncies de la ciutadania, a 
més d’oferir consell i assesso-
rament, per realitzar tràmits 
amb la Guàrdia Municipal. 

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Xavier Royo, nou alcalde de l’Aldea gràcies a 
la majoria absoluta assolida a les eleccions
Xavier Royo de Junts per 

l’Aldea ha estat escollit 
alcalde de l’Ajuntament de 
l’Aldea en el Ple d’Investidura  
que  va tindre lloc aquest 
passat dissabte 15 de juny al 
saló de Plens de la Casa de la 
Vila.
Royo és alcalde gràcies a la ma-
joria absoluta aconseguida a les 
passades eleccions municipals 
del 26 de maig, amb els 1048 
vots aconseguits que li ator-
guen 6 regidors, enfront dels 
897 vots  d’ERC, que suposen 5 
regidors.
El nou Ajuntament del municipi 
del Baix Ebre està format de la 

següent manera:  
Junts per l’Aldea

Regidors electes
1. Xavier Royo Franch
2. Irene Negre Estorach
3. Pilar Centelles Más
4. Josep Franch Pellisé
5. Josep Caballé Estorach
6. Berta Royo

l’Aldea en Positiu ERC

1. Simon Falcó i Moreso
2. Nati Bernal i Bermúdez
3. Toni Gilabert i Rodríguez
4. Janet Guerrero i Roca
5. Albert Borràs i Tafalla

Nou equip de Govern de l’Ajuntament de l’Aldea.

POLÍTICA
Paco Gas governarà 
en minoria a Roquetes

ERC de Roquetes va 
anunciar, el dia abans del 

ple d’investidura, que aquesta 
nova legislatura governarà 
en solitari buscant acords 
puntuals amb la resta de grups 
polítics. 
Per tant, al Ple de constitució de 

la corporació municipal i l’elec-
ció de l’alcalde de l’Ajuntament 
de Roquetes per a la nova legis-
latura 2019-2023, va ser procla-
mat alcalde del municipi, Paco 
Gas, del partit d’ERC, que gover-
narà en minoria aquesta propera 
legislatura.

L’AMPOLLA
Nova investidura
de Paco Arasa 

Paco Arasa de Junts per 
l’Ampolla (956 vots, un 

59.86%) va reeditar, en les 
eleccions,  la majoria absoluta 
amb 7 regidors, mentre 
l’Ampolla Esquerra (398 vots, 
un 24.92%) es va quedar 

amb 3 i Ciutadans l’Ampolla 
(203, 12,7%) entra amb 
representació amb 1. 
Dissabte va tenir lloc, com als al-
tres Ajuntaments, el ple d’investi-
dura de l’alcalde, Paco Arasa, per 
a la propera legislatura.  
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NOU CARTIPÀS 
RAPITENC
El nou govern ha concretat la 
distribució de les regidories 
dels deu membres de l’execu-
tiu municipal. Josep Caparrós 
encapçala l’organigrama al 
front de l’alcaldia i també de 
les regidories d’Urbanisme 
i de Turisme. Conxi Vizcarro 
assumeix la regidoria de 
Governació, de Recursos 
Humans i de Comerç. Albert 
Salvadó, que és també pri-
mer tinent d’alcalde, manté 
Hisenda i Promoció econò-
mica. Èrika Ferraté estarà al 
capdavant de l’àrea de Cultu-
ra i Educació. Rafa Balagué, 
de Joventut i Identitat. Oona 
Tomàs, una de les noves regi-
dores, assumeix Polítiques 
Socials i Igualtat i Salut. Enric 
Vidal manté les regidories de 
Festes i Serveis. Àngela Re-
verté, Esports. Joan Grau, el 
segon nou regidor republicà, 
tindrà delegades les àrees 
de Mitjans, Administració 
Digital i Transparència. I Oriol 
Clos serà responsable de 
Medi Ambient i de Participa-
ció Ciutadana.

POLÍTICA
Josep Caparrós, investit alcalde de la Ràpita
per majoria absoluta, inicia el segon mandat
El republicà Josep Caparrós 

fou investit dissabte 
passat per segona vegada 
consecutiva alcalde de la 
Ràpita, aquest cop per majoria 
absoluta de 10 regidors sobre 
els 17 que composen el ple.  
Caparrós va ser l’únic regidor 
que va presentar candidatura a 
l’alcaldia, i va obtenir el suport 
dels seus companys de par-
tit, mentre que dos regidors de 
Junts per La Ràpita (el tercer 
aconseguit va disculpar la seua 
no presència), dos de Més Rà-
pita i dos del Partit Socialista de 
Catalunya es van abstenir en la 
votació. Tot i la majoria absoluta, 
Caparrós va expressar la dispo-
sició d’Esquerra Republicana a 
governar amb el màxim consens 
possible amb la resta de forma-
cions que composen el plenari. 
Per això va fer una crida a treba-
llar conjuntament.
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NÚRIA VENTURA, 
ALCALDESSA AMB 
MAJORIA

Dissabte passat va tenir lloc el 
ple de constitució de l’Ajun-
tament Ulldecona, mandat 
19/23. Tots els regidors van 
prendre possessió del seu càr-
rec: Isabel Salas, Núria Bala-

gué, Alfred Paredes, Maria José 
Gavaldà, Raül Najas, Fanny Cas-
tell, Eli Itarte, Demetrio Querol, 
Albert Palacios, Toni Pascu-
al, Monica Fabra i Cati Brusca. 
Posteriorment,  en la votació 
com a Alcaldessa, fou elegida 
Núria Ventura. Cal recordar que 
el PSC es va imposar de manera 
clara a Ulldecona, en les elecci-
ons municipals, i per això gover-
narà amb majoria absoluta.

CORPORACIÓ 
MUNICIPAL 
D’ALCANAR
Pel que fa als membres de 
la corporació municipal són: 
Joan Roig, Ivette Fibla, Jordi 
Bort, Maribel Ramon, Jordi 
Monfort, Mercè Fischer, Jordi 
Cervera i Meritxell Ulldemo-
lins, del grup d’ERC; Xavier 
Queralt i Erica Bel, de la CUP; 
Ivan Romeu, de Junts per 
Alcanar; Antonio Castro, del 
grup independent Desperta’t 
i Neus Sancho del PSC. El ple 
de l’Ajuntament està format 
per set homes i sis dones, cinc 
dels quals s’estrenen aquest 
mandat com a regidors. Du-
rant el seu discurs, Joan Roig 
va fer un agraïment públic a 
tots els regidors i regidores 
que han treballat durant el 
darrer mandat pel municipi 
amb un esment especial a 
l’exalcalde Alfons Montserrat, 
que va seguir la sessió de 
constitució de l’Ajuntament 
des del públic. “Compartir vuit 
anys de treball al costat d’Al-
fons ha estat el més gran dels 
honors, sento per ell una gran 
admiració i respecte. És un 
exemple a seguir per la seua 
vocació de servei i dignitat”, 
va dir Roig.

OBRES A 
L’INSTITUT SÒL   
DE RIU
El pròxim estiu es duran a ter-
me les obres de renovació de 
la coberta de l’institut Sòl de 
Riu, una actuació llargament 
reivindicada per la comunitat 
educativa i que l’alcalde d’Alca-
nar, Joan Roig, ha valorat molt 
positivament. “És imprescindi-
ble executar aquesta actuació 
a l’edifici per a garantir-ne la 
salut”, ha manifestat l’alcalde, 
que ha recordat els problemes 
de filtracions d’aigua que 
pateix l’edifici. Una proble-
màtica que tant l’Ajuntament 
d’Alcanar com la direcció del 
centre van traslladar al conse-
ller Bargalló en la seua visita 
al centre a principi d’any en 
motiu de la commemoració del 
25è aniversari de l’institut.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Joan Roig, reelegit alcalde d’Alcanar: 
“el nostre programa és el nostre full de ruta”
Joan Roig (ERC) fou reelegit 

alcalde d’Alcanar, dissabte 
passat.
Durant el discurs de presa de 
possessió del càrrec d’alcalde, 
Roig va explicar que els eixos 
de treball de l’equip de govern 
es centraran en les persones, 
l’impuls de l’economia local 
i l’urbanisme. “El nostre pro-
grama és el nostre full de ruta. 
Durant els pròxims quatre anys 
ens esforçarem per fer créixer 
el binomi compromís i confi-
ança entre govern i ciutadania”, 
va dir Roig, que sosté que la 
ciutadania va aprovar la gestió 
duta a terme fins ara pels repu-

blicans, ja que van revalidar la 
majoria absoluta. “La ciutadania 
ens demana que aprofundim en 
el camí marcat. Som uns ena-
morats d’Alcanar i estem con-
vençuts del potencial d’aquest 
poble, com a poble creatiu i 
d’oportunitats. Ens admira el 
seu passat i ens emocionen les 
possibilitats del seu futur”, va 
manifestar l’alcalde en un dis-
curs plenament emotiu. Tot i la 
majoria absoluta dels republi-
cans, l’alcalde va deixar clar que 
govern i oposició han de treba-
llar conjuntament pel futur del 
municipi. “Majoria absoluta no 
és sinònim d’exclusió”. L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, en el ple d’investidura. Foto: Àlex Espuny.

POLÍTICA
Alfred Blanch va ser investit alcalde de Santa 
Bàrbara en un “acte tens i amb retrets” 
Per segon cop consecutiu, 

Alfred Blanch serà alcalde 
de Santa Bàrbara, aquest cop 
ha necessitat el suport dels 
republicans per accedir a 
l’alcaldia. 
Blanch va rebre, dissabte en l’ac-
te d’investidura, els quatre vots 
del seu grup i dos més d’ERC. 
El MAP votava a favor de la seva 
representant Isabel Garcia i el PP 
i PSC votaven en blanc.La nova 
corporació està formada per Al-
fred Blanch, Antonio Ollés, Laia 
Pla i Ana Panisello de Junts X 
Santa Bàrbara; Manel Crespo i 
Elen Esterlich d’ERC; Joaquim 
Martí i Àngels Bayerri del P.P; Isa-

bel García i Adrià García del MAP 
i Eva Franch del PSC.
L’acte va transcórre amb tota 
normalitat fins a l’hora dels par-
laments, on es va donar veu als 
diferents representants de cada 
grup. Segons informa La Plana 
Ràdio, llavors “es van viure mo-
ments de tensió amb retrets di-
versos”. 
La constitució del nou Ajun-
tament es va fer al Museu de 
la Vida a la Plana. Va presidir la 
taula, Isabel Verge, Secretària 
de l’Ajuntament, acompanyada 
d’Adrià Garcia, el regidor de més 
edat, del MAP, i Joaquim Martí el 
més jove, del PP.
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MÉS INVESTIDURES
Mercè Pedret fou escollida 
per unanimitat alcaldessa de 
Benifallet en el ple de cons-
titució del nou mandat muni-
cipal. La nova corporació (a la 
foto) està formada per Mercè 
Pedret i les regidores i regi-
dors Sílvia Folqué, Elies Orte-
ga, Antonio Llésera, Lourdes 
Doliu, Virgínia Borràs i Anna 

Salaet, que no va poder assistir 
i prendrà possessió en el pro-
per ple. D’altra banda, després 
de 16 anys de govern socialis-
ta, la republicana Eva Roig és 
la nova alcadessa de Tivenys. A 
Paüls,  Enric Adell (Per Paüls–
Acord Municipal), fou investit 
després d’assolir els 7 regidors 
a l’Ajuntament. I a Aldover, 
nova alcaldessa: Rosalia Pe-
gueroles.

LA BONOLOTO 
‘CAU’ A ALCANAR
Un veí o veïna d’Alcanar ha 
estat l’agraciat en el sorteig 
de la Bonoloto d’aquest di-
lluns dia 17. En total el premi 
ascendeix a més de 100000 
€, concretament 105.519,83 
€. El sorteig, que no va 
tindre encertants de primera 
categoria, si que en va tindre 
2 concretament de segona 
categoria amb 5 encert 
més el complementari. Han 
validat els bitllets encertats 
a la població tinerfenya de 
Granadilla de Abona i Alcanar 
al Montsià.

ACTIVITATS A LA 
SÉNIA
El 6è Festival Endansa’t, a 
la Sénia, tindrà lloc demà 
dissabte dia 22 a les 19.30 
hores a la casa de Cultura. 
I diumenge, VII Trobada de 
Vehicles Clàssics, organit-
zada pel Motor Club de la 
Sénia. D’altra banda, s’inicien 
a la Sénia les Jornades de 
l’Esport, del 17 de juny fins 
el 6 d’agost. Així mateix, 
informar que serà un cap de 
setmana festiu, al barri dels 
Valentins. També ho és, en 
clau ulldeconenca, al barri de 
Sant Joan del Pas.  

ALCALDES DE 
BARRI
S’inicia el mecanisme de par-
ticipació ciutadana a Ulldeco-
na a efectes del nomenament 
dels alcaldes de barri de Sant 
Joan del Pas, El Castell, Els 
Valentins, les Ventalles i la 
Miliana. 

CONCERT DE 
CAMELA
L’Associació de Veïns del 
Barracot ha decidit traslladar 
el concert de Camela, del pro-
per 5 de juliol, a les instal·la-
cions esportives municipals 
de Deltebre (Camp Nou) per 
acollir molt més públic i a la 
vegada garantir les mesures 
de seguretat necessàries.

NOTÍCIES 
BREUS 

DELEGAT DEL GOVERN
Pallarés nega problemes de pressupost i 
atribueix al clima l’explosió de mosca negra
El delegat del Govern a les 

Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarès, ha negat que les 
restriccions pressupostàries 
de la Generalitat hagin 
contribuït a l’expansió de 
la plaga de la mosca negra 
aquesta primavera, un 
fenomen que atribueix, 
principalment, a les 
condicions climàtiques. 
Pallarès, que durant les últimes 
setmanes ha rebut cartes de 
queixa d’alcaldes del Baix Ebre 
reclamant solucions immedi-
ates, aposta per una major co-
ordinació amb la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per 

plantejar avingudes controlades 
que netegin d’algues el riu –
plantes on proliferen les larves- i 
no descarta efectuar més tracta-
ments un cop s’hagin completat 
els cinc previstos a mitjan juliol. 
Per determinar aquesta neces-
sitat addicional de recursos, ha 
posat sobre la taula la possibili-
tat de redactar un estudi tècnic 
sobre l’efectivitat de les mesures 
i els tractaments per al control 
de la plaga des de l’any 2006.
Tot i que els tècnics reiteren, any 
rere any, la necessitat d’iniciar 
els tractaments a finals del mes 
de gener o principis de febrer, 
si les condicions del cabal del Xavier Pallarés.

SANT JAUME
Joan Castor Gonell: 
govern amb majoria

Joan Castor Gonell tornarà a 
governar a Sant Jaume els 

propers quatre anys i ho farà 
amb majoria absoluta, després 
d’haver governat amb ERC. 
El PSC va obtenir 7 regidors amb 
1.115 vots (55,83%). Com a se-
gona força es va situar ERC, que 

amb tres regidors (492 vots) va 
repetir els resultats del 2015, si-
tuant-se ara però com a sego- 
na força, ja que Junts per Sant 
Jaume es va quedar amb només 
un regidor. Dissabte passat fou 
la investidura i la constitució del 
nou Ajuntament. 

LA SÉNIA
José Ramon Bellaubí, 
nou alcalde senienc 

Futur per la Sènia i el seu 
candidat, José Ramon 

Bellaubí i Caballer, van treure 
uns guarismes espectaculars 
en les darreres eleccions amb 
8 regidors i deixant la segona 
força, La Sénia Sí-Acord 

Municipal, amb solament 2. 
Dissabte va tenir lloc, com als al-
tres Ajuntaments, el ple d’inves-
tidura de l’alcalde, José Ramon 
Bellaubí, per a la propera legis-
latura, liderant el consistori de la 
vila del Montsià.   

tram final de l’Ebre ho perme-
ten, el primer d’aquesta tem-
porada va arribar el 30 d’abril. 
Des de llavors, se n’han efectuat 
ja dos mes i la setmana vinent 
està previst efectuar el quart. El 
cinquè i, en principi, últim, serà 
a mitjan mes de juliol, moment 
a partir del qual la població de 
la mosca negra comença a de-
caure.
Pallarès ha admès que el retard 
del Govern a l’hora de prorrogar 
els pressupostos ha condicionat 
enguany el calendari. Però ha 
volgut desvincular aquesta de-
mora de l’expansió de la plaga 
experimentada enguany.
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Aquest any la Mostra de 
Jazz Tortosa coincideix 

amb la celebració dels World 
Sport Games Tortosa.

Parlem d’aquesta vint-i-sisena 
edició amb Xavi Bertomeu, Di-
rector de la XXVI Mostra de Jazz 
Tortosa.

Aquest any la Mostra de Jazz 
seguirà mantenint la doble 
vessant dels concerts: pagant 
a l’auditori Felip Pedrell I gra-
tuïts a diferents espais de la 
ciutat, però amb la coincidèn-
cia de dates amb els WSG es 
preveu un considerable nom-
bre de visitants, així que ens 
haurem d’afanyar a comprar 
les entrades, no?
És adient que hi ha una previsió 
d’un bon nombre de visitants per 
aquestes dates. Ens agradaria po-
sar “entrades exhaurides” però la 
prudència fa que esperem a veu-
re si la resposta, als concerts de 
l’Auditori Felip Pedrell, sigui com 
tots esperem.

A més també podrem gau-
dir de dues exposicions: els 
cartells presentats a concurs, 
Jazz Fira Disc i una exposició 
commemorativa del cente-
nari del naixement de Pete 
Seeger, conegut cantautor i 
activista per la pau. Qui no 
recordar el seu himne “We 
shall over come”?, crec que 
tots i totes l’hem cantat algun 
cop, no?
Efectivament, l’exposició ha estat 
un fet que hem incorporat a la 
XXVI Mostra Jazz Tortosa, ja que 
no va ser una idea pròpiament 
nostra. La relació musical no és 
tan sols amb Pete Seeger, sinó 
més aviat amb el món cultural de 
la Ciutat. Per tant, encara que pu-
gui sobtar que dintre d’una mos-
tra de jazz tinguem una exposició 
amb projecció de pel·lícula inclo-
sa el dia de la inauguració, tallers i 
un concert a càrrec de Tren See-
ger, ens felicitem de poder oferir 
dintre de la programació, iniciati-
ves que sumen i que potencien la 
XXVI Mostra Jazz Tortosa.

«LA MOSTRA DE 
JAZZ TORTOSA 
OBRI LES PORTES A 
L’ESTIU, A LA BONA 
MÚSICA I A LA 
CUINA CAJÚN»

Parlem de les actuacions?
Hi ha un total de 24 concerts/ac-
tuacions dintre d’aquesta edició 
de la Mostra Jazz Tortosa i un to-
tal de 33 activitats entre pròpies i 
complementàries. Parlar de totes 
es fa impossible. Voldria destacar 
els dos concerts a l’Auditori (Kyle 
Eastwood el dia 3 de juliol) I In-
cognito (el dia 5 de juliol). D’una 
altra banda hi ha dos concerts al 
Parc Municipal, l’inaugural, di-
lluns dia 1 de juliol amb Big Mama 
Montse & 30’s Band, i el dimarts 
dia 2 una gran Festa Funk amb La 
Golden Beat.
Clourem la XXVI Mostra Jazz Tor-
tosa el dissabte dia 6 a la plaça 
de l’Ajuntament amb la Tortosa 
Big Band i la 3a Trobada de Lindy 
Night.

XAVI BERTOMEU
XXVI MOSTRA DE JAZZ 
TORTOSA DE L’1 AL 6 DE JULIOL
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L’ACORD ENTRE PER 
TU I ERC, RELLEVA A 
L’OPOSICIÓ A LA FIC 
A ASCÓ 
Després de dies de converses 
entre els dos partits majoritaris 
de l’ajuntament d’Ascó, PER TU 
i ERC han signat el pacte que 
permetrà emprendre una nova 
etapa al govern municipal d’As-
có amb una coalició encapça-

lada per Miquel Àngel Ribes (PER 
TU) com alcalde i Amadeu Pros 
(ERC) com a primer tinent d’al-
calde, per al mandat 2019-2023. 
El nou equip de govern, que 
comptarà amb 6 dels 9 regidors 
que composen el consistori, ha 
escoltat la voluntat de canvi ex-
pressada a les urnes el passat 26 
de maig. Acompanyaran Miquel 
Àngel Ribes i Amadeu Pros els 
regidors Carolina Baiges, Aida 
Roigé, Josep Maria Raduà i Joan 
Martínez.

INCENDI A MÓRA 
D’EBRE
L’incendi de vegetació 
que es va  declarar aquest 
dimecres a Móra d’Ebre va 
quedar extingit avançada la 
tarde. Fins a dinou dotacions 
del cos d’extinció de focs, 
quinze de terrestres i quatre 
d’aèries, foren activades 
per sufocar les flames en 
una zona de vegetació a les 
afores de la població de la 
capital de la Ribera d’Ebre.

PACTES 
CONTINUISTES A 
LA TERRA ALTA
Després de quatre anys de 
govern entre Compromís-Es-
querra i la FIC a Vilalba dels 
Arcs, el passat 26 de maig 
aquests últims van guanyar 
les eleccions amb 3 regidors, 
sense arribar a la majoria 
absoluta de 4. Isidre Sampé 
ha aconseguit un govern de 
concentració amb sis dels 
set vots del total del con-
sistori, amb els dos regidors 
d’Activa’t-Junts i un dels dos 
de Compromís, amb el vot 
en blanc de l’altre.  Al Pinell 
de Brai, Eva Amposta, d’En-
tesa-Movem, ha mantingut 
l’alcaldia per als pròxims 4 
anys amb un acord amb el 
regidor d’Esquerra, qui ha 
votat a favor d’Amposta 
com a alcaldessa. Ara s’està 
decidint com s’establiran les 
responsabilitats al con-
sistori. Antonio Álvarez, 
d’Entesa – Movem, tal com 
va avançar Canal Terres de 
l’Ebre, segueix com a alcalde 
a Corbera d’Ebre amb un 
pacte amb Esquerra, amb un 
vot a favor d’Álvarez i l’altre 
en blanc. La sorpresa la van 
donar les regidores de Juntes 
per Corbera d’Ebre, votant a 
favor de l’alcaldia d’Álvarez, 
mentre que el regidor del 
PP ho va fer a favor de si 
mateix. Esta setmana estan 
previstes les reunions per 
la possible entrada d’ERC al 
govern i es valorarà el posi-
cionament de Juntes en les 
votacions. (ebredigital.cat)

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Joan Piñol (Junts) reelegit alcalde de Móra 
d’Ebre per tercera vegada consecutiva
El candidat a l’alcaldia de 

Junts per Móra d’Ebre, 
Joan Piñol Mora, fou reelegit 
alcalde de Móra d’Ebre per set 
vots a favor (Junts per Móra 
d’Ebre) i sis abstencions (ERC, 
PSC, Fem Poble-Amunt i Tots 
i Totes per Móra).
La mesa d’edat va ser consti-
tuïda per l’exalcalde Santiago 
Campos (Tots i Totes per Móra) 
com a regidor de més edat, i per 
Maria Rodríguez (Junts), regi-
dora més jove. Després d’efec-
tuar la prometença dels càrrecs 
per part dels regidors -per im-

peratiu legal la majoria del grup 
de Junts i els d’ERC, Amunt i 
Tots i Totes per Móra d’Ebre, i 
per la fórmula tradicional les 
dos regidores socialistes i per 
Raúl Olivan (Junts)- es va efec-
tuar la votació del nou alcalde. 
Un cop proclamat Joan Piñol 
com a batlle de Móra d’Ebre, es 
va imposar la insígnia de l’Ajun-
tament als nous regidors de la 
corporació. 
Tot seguit, els portaveus dels 
grups van felicitar l’alcalde i van 
fer la seua explicació del vot 
efectuat.

PERÒ NO PRESIDIRÀ EL CONSELL COMARCAL
Carles Luz, alcalde a Gandesa amb la renovada 
majoria absoluta dels sis regidors de Junts
El ple de constitució de 

l’Ajuntament de Gandesa 
manté el mateix repartiment 
consistorial dels últims 4 anys.
Cada partit va votar el seu cap 
de llista. Així, Carles Luz repe-
teix majoria absoluta per segon 
mandat consecutiu i tres de go-
vern després de prendre l’alcal-
dia el 2011 al republicà Miquel 
Aubà. 
Canvi al Consell
Luz també posava la vista en el 
Consell Comarcal del qual en-
cara és president. Quedava per 
veure si els pactes dels altres 
municipis de la Terra Alta li per-

metien continuar. No ha estat 
així. Esquerra liderarà el Consell 
Comarcal amb un pacte a cinc 
que acaba amb l’hegemonia 
històrica de Junts per Catalunya 
en aquesta comarca. L’antiga 
Convergència havia governat a 
la Terra Alta des de la creació 
dels Consells però s’ha firmat un 
acord de govern entre ERC, la 
UPTA (Unió per la Terra Alta), la 
FIC, Entesa i l’Agrupació d’Elec-
tors de Bot. 8 alcaldes dels 12 
pobles de la Terra Alta integren 
el pacte signat. Per tant, Esquer-
ra liderarà el Consell Comarcal 
de la Terra Alta. (ebredigital.cat)
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URV SALUT FESTES DEMÀ S. BÀRBARA
L’EBRE VA PERDRE 
UN 4% DEL PIB 
ENTRE 2011 I 2016

PROGRAMA DE 
SALUT DE LA 
URV I FCC

L’AMPOLLA 
GAUDEIX DE LA 
FESTA MAJOR

CONCURS DE 
CANTAUTORS DE 
FERRERIES

DENUNCIATS 
PER CAPTURAR 
CADERNERES 

L’evolució econòmica a les Terres 
de l’Ebre entre 2011 i 2016 va ser 
“dramàtica i diferencialment ne-
gativa” en comparació amb altres 
territoris de Catalunya. El PIB en 
aquest període va patir un dava-
llada del 4% mentre que creixia 
un 2% a Ponent o més d’un 7% al 
Camp de Tarragona. Entre 2011 i 
2014 es va registrar un declivi tan 
gran, del 9% al PIB, que ja no es va 
poder contrarestar amb la recu-
peració dels dos anys següents, 
quan el PIB va créixer un 5,5%. El 
decreixement de la construcció 
(-2,7%) i la indústria (-3,9%) van 
ser els principals motius. Els ex-
perts adverteixen que la regressió 
demogràfica maquilla la recupe-
ració del PIB a l’Ebre i insisteixen 
en la necessitat d’un model de 
“governança” que fomenti les 
potencialitats del territori. L’estu-
di ha estat elaborat per la Càtedra 
d’Economia Local i Regional de 
la URV.

Un programa de salut a la feina 
impulsat per personal sanitari 
laboral de l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC) i investigadores de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) ha 
aconseguit reduir en una quarta 
part les addiccions de la plantilla. 
El seguiment s’ha fet durant cinc 
anys, a més d’un miler de tre-
balladors. El consum d’alcohol i 
drogues al lloc de treball és mo-
tiu també “d’accidents laborals, 
absentisme i baixa productivitat” 
i l’estudi remarca que “incidir 
en els hàbits de la plantilla amb 
campanyes de promoció de la 
salut dona importants resultats”.

De dimecres passat i fins dimarts, 
l’Ampolla gaudeix de la Festa Ma-
jor. Avui divendres, dia dedicat a 
la Festa Pamplonica. Algunes de 
les activitats que s’han organitzat 
són: pal ensabonat, tirada al plat, 
bou capllaçat infantil, la VII Festa 
Pamplonica amb bou capllaçat 
pels principals carrers del mu-
nicipi, “llonganissada” popular i 
festa Que nos quiten lo bailao a 
la platja Avellanes. Dilluns, el dia 
de la Festa Major, se celebrarà la 
Missa en honor a Sant Joan Bap-
tista, se li farà una ofrena i tindrà 
lloc la processó, hi haurà la festa 
dels gegants i ball amb l’orques-
tra Junior’s. Foto: Viu la Festa.

Tercera edició del Concurs de 
Cantautors de Ferreries, amb un 
vespre d’actuacions en directe a 
càrrec dels cantautors/es partici-
pants al certamen, demà dissabte 
a la plaça Mestre Monclús de Fer-
reries, a partir de les 19.30 hores.
Finalistes: 
- Amulet
- Chicharro
- Dasare
- Eba
- Lia Sampai
- Enric Panisello
- Daniel Sanchez
- Pepe Vacas,- Alex Ibañez i Alba 
Mirás. (surtdecasa.cat)

Agençats del Servei de Protec-
ció de la Natura (Seprona) de la 
Guàrdia Civil de Tarragona van 
sorprendre, dissabte, dos caça-
dors furtius capturant caderne-
res i passerells amb arts prohibi-
des a Santa Bàrbara. Els detinguts 
tenen 42 i 44 anys i són veïns del 
barri de Camp Clar de Tarrago-
na. Els dos homes estaven al 
barranc de Baiot de Santa Bàr-
bara, en una àrea privada de de 
caça, on no tenien autorització 
per ser-hi. Havien desplegat una 
gran xarxa japonesa i feien servir 
caderneres vives, dins de quatre 
gàbies, de reclam.

RIBERA TERRA ALTA TURISME RIBA-ROJA TERRA ALTA
MÉS INVESTIDURES 
D’ALCALDIES DE LA 
COMARCA

ALCALDIES DE 
LA COMARCA 
TERRALTINA

JORNADA 
PROFESSIONAL A 
LA TERRA ALTA 

LA POLÈMICA PEL 
DIPÒSIT DE RESIDUS 
NO S’ATURA

JOAN ARRUFÍ 
REPETEIX MANDAT 
A LA DO 

Durant el dissabte passat, van ha-
ver-hi investidures a la comarca 
de la Ribera d’Ebre, a més de les 
ja comentades a la plana 14. 
A Flix fou investit Francesc Barbe-
ro (ERC). A Móra la Nova, també 
d’ERC, Francesc X. Moliné. A Ri-
ba-roja, Antonio Suárez (FIC). A 
Benissanet, F.  Xavier Arbó (TOTS). 
A Garcia, Blanca López (ERC). 
A Ginestar, Contxita Pujol (ERC). 
A Tivissa, Montse Pallarés (ERC). A 
la Palma, Marina Rojas (JUNTS). A 
la Torre, Joan Juncà (ERC). A Mi-
ravet, Toni Llambrich (ERC). 
A Rasquera, J Manel Ramos (ERC) 
i al municipi de Vinebre, Gemma 
Carim (ERC).

A més dels informats, a la co-
marca de la Terra Alta, el dissab-
te, també van ser investits altres 
alcaldes. Destacar, a Batea, la 
vuitena legislatura seguida de 
Joaquim Paladella (UPTA) que 
és l’alcalde més veterà del ter-
ritori. A Arnes, Joaquim Miralles 
-a la foto- va ser investit alcalde 
(JUNTS). Luis Andrés (ALTERNA-
TIVA) va ser-ho a Bot, mentre que 
Manel Palau (TOTS) a Caseres. 
A la Fatarella, Francesc Blanch  
(ENTESA). A la Pobla, Antoni Fer-
ré (JUNTS) i a Prat de Compte, 
Joan Josep Malràs (JUNTS). A 
Horta ho fou Jordi Martin (MÉS 
HORTA), nou alcalde. 

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta va organitzar la I Jorna-
da Professional de Turisme, a la 
sala Antoni Vilanova de l’Oficina 
de Turisme de Gandesa, adre-
çada a empreses i persones vin-
culades al món del turisme a les 
Terres de l’Ebre. La sessió inau-
gural va girar sobre les poten-
cialitats del turisme de memòria 
al voltant dels espais de la Bata-
lla de l’Ebre, amb la participació 
de representants d’una desena 
d’empreses i d’entitats especia-
litzades. Aquesta fou la primera 
de les sessions que s’han orga-
nitzat per tractar sobre els re-
cursos turístics terraltins.

L’alcalde de Riba-roja, Antonio 
Suárez, va respondre a aques-
ta nova manifestació contra de 
l’abocador. Ho va ver al·legant 
que no entén perquè just ara s’ha 
creat polèmica quan fa deu anys 
que les obres estan tramitades. I 
es mostra sorprès per la reacció 
“tèbia” després de l’anunci de 
l’ampliació de l’abocador de Ti-
vissa. De fet, Suárez apunta que la 
reacció només tindria sentit pels 
vincles entre la plataforma Ribera 
Digna i Esquerra Republicana de 
la comarca. Riba-roja d’Ebre ini-
cia la legislatura amb el repte de 
gestionar el polèmic dipòsit de 
residus industrials.

Aquest dilluns ha tingut lloc a la 
seu de la Denominació d’Origen 
Terra Alta a Gandesa la sessió 
constitutiva de la nova junta rec-
tora de la DO. Joan Arrufí ha es-
tat reelegit com a president per 
als propers 4 anys amb 6 vots a 
favor davant dels 5 aconseguits 
per Marc Paladella i l’abstenció 
d’un dels membres de la nova 
junta. 
La nova junta seguirà treballant 
per millorar els vins de la DO 
Terra Alta i la seva projecció al 
mercat per seguir posicionant la 
marca col·lectiva DO Terra Alta 
com a segell de referència i qua-
litat.

terres de l’ebre
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BANQUETES 
CALENTES
L’ofici d’entrenador mai estarà 
ben pagat i, a més, cada ve-
gada és més difícil trobar-ne, 
sinó que li preguntin a un 
equip que de 7 entrenadors 
parlats, tots van dir no. Dels 
nostres equip ebrencs, fins a 
la tercera catalana, n’hi ha 15 
que canvien d’entrenador. 14 
segueixen i ull a la dada: dels 
18 equips de la passada lliga 
de 3a catalana, només seguei-
xen 4. Perquè vegin quina 
renovació ha existit. I dels 
29 equips fins a 3a catalana 
ja només queden 3 supervi-
vents: Serrano a la Sènia que 
complirà la seva 5 campanya, 
com Roger a Arnes, i Enric a 
l’Ampolla que en porta 3. Amb 
tant moviment, això afecta 
que cada any hi hagi canvi 
de cromos i els entrenadors 
vulguin fer el seu equip i nete-
gen el vestidor i són molt pocs 
els que aposten pel planter i 
alguns que ho volen fer, no 
troben ni qualitat ni estruc-
tura. Dos veterans de les 
banquetes tornen, José López 
a Batea i Teixidó al Perelló. 
No ens avorrirem amb ells, 
donaran salsa. Aquesta cam-
panya, Albert Bel visitarà el 
seu exequip, l’Amposta; Xavi 
Cid als seus ex de Tortosa, Ca-
marles i Rapitenca; Camarero 
visitarà la Rapitenca i Tortosa; 
Teixidó, a la Rapitenca, 
Ulldecona i Amposta; German 
tornarà a la Rapitenca... Molts 
focs creuats per a una propera 
temporadada plena d’emoció. 

CELMA

S’HA ACABAT EL 
CULEBRÓ?
La setmana passada parlàvem 
de que el culebró del conflicte 
que ha existit per saber qui 
jugava la promoció d’ascens 
a Segona havia acabat. No 
sé, igual no és així. Diumen-
ge passat, a Canal Terres 
de l’Ebre, a Minut 91, vam 
informar d’un nou episodi 
que pot sorgir en tot l’afer. El 
Bonavista, campió del grup 2 
de Tercera, per les dificultats 
que tenen els equips de la 
ciutat de Tarragona, es plante-
ja  no pujar. I Angel León, que 
fins fa dues setmanes va ser 
director esportiu de la Cultural 
Bonavista, així va explicar-ho 
en directe. Angel va informar 
dels problemes existents 
a Tarragona, per als clubs 
modestos, amb la fiscalització 
dels ingressos de la publicitat 
que hi ha als camps i fins i tot 
el servei de bar. Dificultats que 
generen dubtes de poder pu-
jar. Aquesta setmana, des de 
Bonavista, no aclarien encara 
quina serà la decisió. I estan 
una mica saturats perquè mol-
ta gent ho pregunta. La pilota 
pot estar, de nou, a la teulada. 
Si el Bonavista decideix no 
pujar, un cas per confirmar, 
la problemàtica podria tornar 
a existir per si ha de salvar 
un descens compensat de 
Segona, o si, en canvi, com va 
decidir Apel.lació recentment 
amb el Perelló, es beneficia 
un equip de Tercera catalana, 
en aquest cas el perdedor de 
l’eliminatòria d’ascens. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Demà dissabte 23 h (diumenge a les 18h i dilluns a les 10 i a les 
20.30 h).  A la primera part, resum del Montblanc-Catalònia.  
A la segona, estarà Edu Albacar (FFTE).  EL PARTIT MONT-
BLANC-CATALÒNIA A CANAL TERRES DE L’EBRE ES VEURÀ 
DIUMENGE (16 H) I DILLUNS A LES 12 I A LES 22.30 H.

PROMOCIÓ 
ETERNA
Els dos tècnics, Juanjo Agustín, 
del Catalònia, i Albert Pérez, 
del Montblanc, van coincidir 
en què l’espera que ha existit 
per disputar  la promoció havia 
condicionat el partit d’anada. 
Juanjo Agustin deia que “vam 
acabar bé la lliga, per competir 
amb garanties a la setmana 
següent. Però d’entrada ens 
vam trobar en què no jugàvem 
la promoció i després vam estar 
dues setmanes, fins dimecres de 
la setmana passada, en què no 
sabíem si havíem de fer-ho. Això 
ha comportat que no ha hagut 
intensitat ni tensió d’entrena-
ment i a la segona meitat del 
partit es va notar. Ells, en canvi, 
dins de tot, sí que sabien que 
havien de jugar i la situació, 
malgrat també poder-se acusar, 
era una altra. Nosaltres a la 
represa no vam poder jugar amb 
la intensitat de la primera part 
i vam baixar, cometent errades 
que no són habituals en aquest 
equip, i no podent pressionar 
defensivament com acostumem 
a fer-ho”.  A la foto apareixen 
les dues presidentes (Catalònia 
i Perelló) i el del Montblanc. 3 
clubs units per tot l’afer de la 
promoció.

EL CATLLAR, A 
L’ESPERA
El Catllar es troba a l’espera de 
l’assemblea per poder assumir 
l’ascens a Primera. Per tant, tot i 
que la il.lusió i les intencions són 
pujar, cal seguir esperant. I, de 
retruc, també ho fa la Canonja.  

FUTUR DEL 
BONAVISTA
El Bonavista, campió del grup 
2 de Tercera catalana,  viu amb 
incertesa pel fet de decidir si 
pujarà o no. El club no compta 
amb les ajudes necessàries per 
fer el salt i per això té dubtes. 
Res es pot confirmar i des del 
club tarragoní es mantenien a 
l’espera per prendre la decisió.

CANAL TERRES DE 
L’EBRE
El partit Montblanc-Catalònia, 
en diferit i de forma integra, es 
podrà veure el diumenge a les 
16 hores i dilluns a les 12 i a les 
22.30 hores.

BREUSPROMOCIÓ D’ASCENS

El Montblanc va encarrilar 
l’ascens a Segona catalana, 

en guanyar en l’anada de la 
promoció d’ascens (1-3). Els 
de Conca de Barberà es van 
imposar a la segona meitat, 
remuntant el marcador. 
Els visitants van tenir la prime-
ra ocasió del partit, amb un gol 
anul.lat quan el davanter visitant 
estava habilitat. Del 0-1 es va 
passar a l’1-0, gol del local Xes-
cu que va aprofitar una indecisió 
dels visitants. Amb l’1-0, el Cata-
lònia va millorar defensivament 
i el partit, travat, va arribar al 
descans amb el mínim avantat-
ge local. Però tot va canviar a la 
represa. El Montblanc va fer un 
pas avant i el Catalònia, enrera. 
Aviat, els visitants van poder em-
patar amb un penal que va aturar 
Gerard, porter del Catalònia. Tot 

i això, les forces locals van min-
var i el Montblanc va estar més 
posat, amb un Yatman immens 
al centre del camp. Els visitants 
robaven prop de l’àrea local i 
així van crear arribades que van 
representar l’empat a un gol. Els 
de la Conca de Barberà van in-
sistir, més frescos, i van decidir 
amb dos gols més (hat tric de 
Valcarcel), controlant el joc i el 
partit. Al final, 1-3. Tot el conflic-
te amb la resolució de qui havia 
de fer la promoció va endarrerir 
3 setmanes la disputa de la ma-
teixa. Els locals, sense saber fins 
dimecres passat si la jugaven o 
no, van acusar aquest fet, sobre 
tot a la segona meitat, sense rit-
me ni intensitat suficient. Queda 
la tornada per demà dissabte a 
les 18 h. Es podrà seguir en di-
ferit per Canal TE. 

El Cata perd pistonada 
a la represa (1-3)

DEMÀ DISSABTE (23 H)

Minut 91, a Canal Terres 
de l’Ebre, s’emetrà demà 

dissabte, a les 23 hores.                 
A la primera part, comentarem la 
tornada de la promoció d’ascens 
a Segona. A la segona, Edu Alba-
car ens parlarà de Futbol Forma-
tiu TE, del primer torneig efectuat 
i també d’altres qüestions d’actu-
alitat. El programa es podrà tor-
nar a veure diumenge a les  18h i 
dilluns a les 10 i a les 20.30h

Edu Albacar estarà a 
Minut 91, a Canal TE

Cinta (Catalònia), Antonio (Montblanc) i Mònica (Perelló). 3 clubs units per la promoció.
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DEMÀ DISSABTE, 
L’ACTE PRINCIPAL
El CD Alcanar celebra el cente-
nari enguany. I demà dissabte 
es viurà l’acte més especial, 
més multitudinari. La jornada 
començarà a les 10.30 hores, al 
camp de la Fanecada. Després 
de rebre a les autoritats,  es 
mostrarà oficialment el nou 
escut del club i es presentarà 
l’escultura i els equipatges del 
centenari. Un cop es facin els 
parlaments de les autoritats, 
s’inaugurarà la nova versió de 
l’himne del club, a càrrec de la 
Banda de Música Municipal i el 
Cor Iubilo. A les 11.45 h, partit 
del centenari entre dos clubs 
històrics del territori, la Cava 
i el CD Alcanar. Sobre les 14 
hores, dinar de germanor al 
Centre Civic d’Alcanar, amb els 
corresponents homenatges. 
Tot plegat, una gran cita per al 
futbol del municipi del Montsià. 
Històrica.

TERCERA CATALANA
Ito Galve no segueix a 
l’Ametlla de Mar
Fa unes setmanes 

anunciàvem el fitxatge d’Ito 
Galve com a director esportiu 
de l’Ametlla, després de la seua 
etapa exitosa al Jesús i Maria.  
Però la trajectòria d’Ito al club de 
la Cala ha estat curta. Tot i haver 
gestionat ja diversos fitxatges i 
d’haver anunciat renovacions, el 
conflicte s’ha originat quan tam-
bé s’havien comunicat baixes de 
jugadors locals. Això ha creat un 
desacord i, tot i els intents de la 
directiva per reconduir la situa-
ció, Ito es va mantenir ferm amb 
la seua decisió i per això no con-
tinuarà. Així ho ha comunicat a 
la directiva del club. Per tant, la 
possible incorporació del mister 

Cristian Torta tampoc es produi-
rà i la Cala haurà de fer una altra 
planificació esportiva. Ito desit-
java “tot el millor per l’Ametlla. 
M’havia incorporat amb il.lusió 
de fer un equip competitiu. Però 
entenc la situació que s’ha creat. 
Malgrat això, jo no puc fer enrera 
en una decisió perquè això su-
posaria perdre l’autoritat espor-
tiva que havia de tenir”. 

CENTENARI 
CD ALCANARÀlex Ròdenas i De la 

Torre, a la Rapitenca

El porter Àlex Ròdenas (El 
Perelló), ha fitxat amb la 

Rapitenca.   
Ròdenas ja va ser presentat 
aquesta setmana, així com el 
davanter Josep De la Torre que, 
després de fer una gran tempo-

rada amb el Tortosa, no ha seguit 
al club roigiblanc i la temporada 
vinent serà rival a la segona ca-
talana. A la foto, Ròdenas apareix 
amb el director esportiu de la 
Unió Esportiva Rapitenca, Agustí 
Zaera.

NOU TÈCNIC
Albert Bel entrenarà 
a l’Uldecona

Albert Bel és el nou 
entrenador de l’Ulldecona.

El tècnic canareu, que la tem-
porada passada no va entrenar, 
tornarà a fer-ho enguany. 
Bel va disputar la promoció d’as-
cens amb l’Amposta, a Primera 
catalana, l’any passat. I ara li-

derarà el nou projecte del club 
faldut que comença una nova 
etapa, en base a les possibilitats 
del club. 
Cal recordar que aquesta prope-
ra serà la darrera campanya del 
president Josep Queralt i la seua 
junta. 

VAM AVANÇAR-HO

La setmana passada vam 
avançar que Teixidó estava 

molt a prop de ser el nou 
mister del Perelló. 
I així ha estat. Avui ja es pot fer 
oficial que Antoni Teixidó torna a 
la banqueta i serà en la del Pere-
lló. El mister i la junta ja estan 

treballant per completar la plan-
tilla. I en aquest sentit, a més d’un 
porter, ja hi ha diversos jugadors 
que s’han compromès per fitxar. 
El veterà mister, amb ell, podria 
portar jugadors de la seua confi-
ança i que, d’aquesta forma, s’in-
corporarien al Perelló. 

MANEL LANDA 
TORNA AL FLIX, 
ROBERT RENOVA 
A GODALL I 
POLEY FITXA PEL 
MASDENVERGE

El flixanco Manel Landa, que va 
ser jugador del Flix i que va en-

trenar el Batea i Vilalba, torna al 
Flix. Per la seua part, Robert Avi-
nyó, continuarà al Godall on es 
preveu una renovació obligada 
amb la marxa de Deco (al Cata-
lònia), Balada (R-Bítem) i Miquel 
Callarisa (Ulldecona) i la possible 
del ‘rifle’ Royo. Robert va arribar 
a l’equip durant la segona volta i 
va assolir la permanència. D’altra 
banda, Poley (Ginestar), és el nou 
mister del Masdenverge.

ALBERT 
COMPANY, A LA 
POBLA
Albert Company, que va ser 
entrenador de l’Amposta i la 
passada campanya va estar al 
Reus B, on va fer un miracle 
amb una classificació força 
meritòria tenint en compte tot 
els problemes que tenia el club, 
és el nou tècnic de la Pobla 
de Mafumet. Més Ebre ja va 
avançar fa un parell de mesos 
que existia aquesta possibilitat 
que ara s’ha confirmat. 

ACTUALITAT

Es confirma el fitxatge 
de Teixidó pel Perelló

Robert Avinyó i José Luis Poley.

INCORPORACIONS
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HANDBOL L’AMPOLLA FITXATGES WSG TIVENYS
L’INFANTIL DEL 
CE TORTOSA, 
TERCER AL TOP-4

TORNEIG 
D’HANDBOL 
PLATJA

POL CID, AL GIRONA 
I FERRERES AL 
VILAREAL

LES DISCIPLINES 
MENYS 
CONEGUDES 

TORNEIG  DE 
FUTBOL SALA, EL 
DIA 5 DE JULIOL

Aquest cap de setmana, els in-
fantils masculins han disputat la 
Fase final al Pavelló Olímpic de 
Granollers. És el fruit merescut a 
la feina ben feta de tota la tem-
porada, un somni fet realitat. A les 
semifinals, amb un gran ambient 
d’handbol, el Tarragona es va im-
posar a l’equip tortosí per 30-26. 
A la represa, amb el partit igualat 
(14-12), diverses indecisions del 
CE Tortosa van acabar pagant-se 
i no es va poder igualar el marca-
dor. En el tercer i quart lloc, tri-
omf tortosí contra el Granollers, 
equip amfitrió, per 25-32. Tot 
plegat, una festa de l’handbol. I la 
temporada feta és un orgull.  

La novena edició del torneig 
d’Handbol Platja, organitzat pel 
Centre d’Esports Tortosa, va 
aplegar durant tot el cap de set-
mana a la platja de les Avellanes 
de l’Ampolla més de 300 partici-
pants, amb 40 equips. En sènior 
femení ‘Canya aquí’ d’Amposta 
va guanyar l’Ascó a la final i en 
masculí l’equip Ampostins es va 
imposar a l’equip de Tortosa. En 
infantil femení de primer any 
va guanyar el Centre d’Esports 
Tortosa a les de segon any de 
la mateixa categoria. En cadet 
masculí i femení de primer any 
es van imposar també els equips 
tortosins als de segon any. 

Pol Cid (a la foto) ha fitxat amb 
el Girona. La temporada vinent, 
Pol serà cadet de primer any. 
Després d’haver estat al Nàstic, 
el Girona es va interessar per ell 
i va fer-li una proposta. Pol és 
fill de David Cid, que va jugar 
amb el Castelló amb qui va ar-
ribar a la Primera divisió, i que 
també va jugar amb el Tortosa i 
Roquetenc, entre altres. D’altra 
banda, dins de la irrupció de jo-
ves valors ebrencs que marxen 
al futbol base de clubs grans, 
cal destacar a Manolo Ferreres, 
format a l’escola Delta, que va 
estar al Nàstic i que ara ha fitxat 
amb el juvenil del Vila-real. 

La gimnàstica en barra, el fistball, 
el mamanet i el wheel gymnastics 
són les disciplines més desco-
negudes que formaran part dels 
Jocs Populars Mundials (World 
Sports Games) que es celebra-
ran del 2 al 7 de juliol arreu de les 
Terres de l’Ebre i on hi participa-
ran més de 3000 esportistes. Més 
enllà dels esports clàssics com 
són el futbol, la natació, l’atletis-
me i molts més...n’hi ha d’altres 
més desconeguts o almenys no  
amb tanta tradició de practicar-lo 
al nostre país. El pole dance o 
gimnàstica en barra es farà a Del-
tebre. El fistball tindrà lloc a Ro-
quetes. És també conegut com 
el germà petit del Voleibol. Té el 
seu origen a l’Antiga Roma i s’hi 
juga en un camp molt més gran 
que el del voleibol normal. D’altra 
banda, trobem el mamanet que 
es veurà a la Ràpita també és una 
versió del voleibol i s’ha convertit 
en tot un esport exemple a Israel.

A Tivenys, els Quintos 2019 han 
organitzat un esdeveniment es-
portiu que tindrà lloc el dia 5 de 
juliol. Es tracta d’un torneig de 
futbol sala de 12 hores. Comen-
çarà a les 19 hores del dia 5 i aca-
barà pel matí del 6. Els premis en 
metàl.lic són de 300 euros per al 
que guanye, 160 per al segon i 
80 per al tercer. Més informació 
al telefon: 638 70 89 81.

AMB ET0’0 UE ALDEANA A AMPOSTA CD TORTOSA HANDBOL
CARLOS ALÓS 
ENTRENARÀ AL 
QATAR SC

MARQUÉS PODRIA 
ANAR A L’EQUIP DE 
BARTOLO MECA

NOU CURS 
D’ENTRENADORS 
AMB BONS MESTRES

NEGOCIACIONS 
AMB ANTONIO 
DOMINGUEZ

SASA JOVIC, NOU 
ENTRENADOR DEL 
CH AMPOSTA

Carlos Alós va anunciar fa unes 
setmanes que renovava amb 
del FAR Rabat del Marroc, equip 
al que va arribar durant la tem-
porada. No obstant, la passa-
da va informar que no seguiria 
a l’equip marroquí. En aquesta 
transició va tenir una proposta 
molt interessant i que ha accep-
tat. Entrenarà la pròxima tem-
porada el Qatar SC, equip de la 
màxima competició catarí on 
juga l’exdavanter del FC Barce-
lona Samuel Eto’o. 
Amb Alós, en aquesta nova eta-
pa, com els darrers anys, de se-
gon entrenador, anirà el també 
tortosí Àlex Accensi.

Xavi Marqués ha estat, les dar-
reres temporades, capità de 
la Rapitenca. Al final de la lliga 
passada, ja es va anunciar que 
seria una de les baixes de l’equip 
rapitenc, per la nova etapa a la 
Segona catalana. Des de llavors, 
han hagut especulacions di-
verses sobre el seu futur. Es va 
parlar d’una possibilitat d’anar a 
l’Aldeana, i també a l’Ascó. A ho-
res d’ara, el jugador, que s’està 
recuperant d’una lesió, apunta 
que podria anar al club aldeà, 
amb Bartolo Meca. 
En els propers dies, es podria 
confirmar el fitxatge, si així aca-
ba sent.

El nou curs a Amposta pretén 
que els alumnes puguin adqui-
rir experiències i nous conei-
xements per part d’entrenadors 
amb un alt nivell formatiu i amb 
una gran experiència nacional i 
internacional. Els ponents que 
impartiran el curs són: Carlos 
Alós i Alex Accensi: entrenadors 
de l’equip Qatar Sports Club; 
Josep Gombau: entrenador de 
l’equip Delhi Dynamos FC; Ge-
rard Zaragoza: entrenador de 
l’equip Bengaluru FC, campió 
de la Primera Divisió de l’índia i
Joan Casanova: preparador físic 
del Kitchee FC de Hong Kong. 
(J. Ferrando, ebredigital.cat)

El defensa central del CD Tor-
tosa, un dels eixos de l’equip de 
German, està en negociacions 
per a poder renovar. 
Dominguez, que va arribar al 
Tortosa procedent del Vilase-
ca, l’any passat, ha mostrat la 
seua sobrietat defensiva amb el 
conjunt roigiblanc. Per aquest 
motiu, la directiva va fer-li una 
proposta per a renovar. No obs-
tant, la renovació, com la del seu 
germà Alejandro, encara no s’ha 
concretat i caldrà veure si es pot 
produir en els propers dies o si, 
finalment, no s’sfectua i el Torto-
sa, d’aquesta manera, perdria un 
dels seus referents.

El Club Handbol Amposta i 
Aleksadar Sasa Jovic han arribat 
a un acord i serà el nou entre-
nador del sénior femení de Di-
visió d’Honor Plata Nacional per 
la pròxima temporada. També 
entrenarà el juvenil femení. Sasa 
arriba procedent del HC. Perelló 
de Lliga Catalana, on ha aconse-
guit “de ben segur la millor èpo-
ca de l’equip del Baix Ebre”. Sasa, 
que porta tota la vida en aquest 
esport, és una persona ambici-
osa, que li agrada superar-se i 
treure el màxim rendiment dels 
seus equips. El CH. Amposta serà 
la seva primera experiència com 
a entrenador de Nacional.
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EQUIPS 
GUARDONATS
Benjamí primera divisió (grup 
15): Tortosa. Aleví segona divi-
sió (g 19): CE Arnes. Aleví se-
gona divisió (g 20). Ulldecona. 
Aleví segona divisió (g 21): Ra-
pitenca D. Aleví primera divisió 
(g 9): Rapitenca B. Infantil pri-
mera divisió (g 12): Rapitenca 
D. Infantil primera divisió (g 13): 
Tortosa. Infantil primera divisió 
(g 14): Jesús i Maria. Cadet pri-
mera divisió (g 14): Amposta. 
Cadet primera divisió (g 15): 
Rapitenca C. Juvenil primera 
divisió (g 11): Rapitenca. Juvenil 
primera divisió (g 12): Tortosa. 
Quarta catalana: Benissanet. 
Tercera catalana: Jesús i Mar-
ria. Femení 7 Terres de l’Ebre: 
CF Femení Alcanar. Lliga sego-
na divisió catalana (g 9): AES 
País del Moble-la Sénia. Lliga 
segona divisió catalana (g 10): 
Amposta FS. Infantil primera 
divisió Futbol Sala: Amposta 
FS. Aleví primera divisió Futbol 
Sala: Amposta FS. 

HOMENATGE A 
EXPRESIDENTS:
DAVID BERTOMEU (CAMPRE-
DO)

PEDRO URIA (ALDEANA)

GILBERTO RODRÍGUEZ

(CAMARLES)

AGUSTÍ RIUS

(LA CAVA)

LOLI MULERO 

(ROQUETENC)

JUANJO GILABERT (J I MARIA)

 

JESÚS I MARIA
Torneig homenatge a 
Josep Maria Torres

Dissabte, a l’Aube de Jesús i 
Maria, es va fer el Torneig 

Josep Maria Torres amb la 
victoria dels veterans d’Amposta.   
Van participar Vinaròs, Rapitenca, 
Amposta i Jesús i Maria. La recap-
tació va ser en favor de l’Associa-
cio Creixem Vinaròs, apadrinada 
per veterans de Vinaròs. 

El torneig porta el nom d’un refe-
rent per al Jesús i Maria com ho 
és Josep Maria Torres, que va ser 
jugador, entrenador, directiu i un 
dels fundadors del futbol base del 
Club. I un mestre en tots els sentits 
per a molts joves. 
A la foto, la família Torres-Fabra, en 
l’homenatge.

ELS CAMPIONS

El dissabte dia 29 de juny a 
Camarles tindrà lloc la Cursa 

Lo Balcó del Delta.
Cursa infantil. Marxa 5k (camina-
da), Cursa 5k, Cursa 10k, Cursa15k.
(La marxa i la cursa 15k no són 
puntuables). 4 llebres per al circuit 
de 10k a 4’, 4’15’’, 4’30’’ i 5’ (ritme/

km). 2 avituallaments líquids en 
cursa. 1 avituallament final com-
plet. Sorteig de 3 discs firmats per 
Joan Rovira. Llonganissada per a 
tots els participants. Concert Final 
a càrrec de Versió Original. Inscrip-
cions a: http://www.runningseries.
net/cursa-balco-delta-camarles/

ACTUALITAT
La ‘Nit dels Campions’ posa, de forma exitosa, 
el punt i final a la temporada 2018/19
L’Auditori Felip Pedrell, a 

Tortosa, ha acollit una 
de les 13 Nits dels Campions 
que se celebren arreu de 
Catalunya fins al divendres 21 
de juny. 
Un total de 450 persones han 
assistit a l’entrega de premis als 
campions i campiones de la lliga 
2018-2019, i també dels guar-
dons especials i fair play que 
s’han atorgat a diferents perso-
nalitats.
A Terres de l’Ebre s’ha fet un ho-
menatge als presidents i presi-
dentes que aquesta temporada 
han deixat el càrrec de la seva 
entitat. Per aquesta raó, la Fe-
deració Catalana de Futbol ha 
volgut fer-los un petit home-
natge per agrair la seva tasca al 
capdavant del club i contribuir 
a fer un millor futbol català. 
Durant l’acte també s’ha volgut 
retre un homenatge especial a 

Vicent Lluesma, qui va ser presi-
dent del CD Tortosa del 2002 al 
2007. Durant el mandat de l’ex 
president de l’FCF Jordi Roche 
va ser nomenat vicepresident, 
aconseguit el màxim càrrec que 
un ebrenc havia obtingut mai a 
la Federació Catalana de Futbol. 

Vicent Lluesma, que fou l’impulsor de la delegació de la FCF a l’Ebre, va rebre un reconeixement.

Aleshores, Lluesma va impulsar i 
afavorir que els clubs de Terres 
de l’Ebre tinguessin una delega-
ció territorial pròpia, fet que es 
va fer realitat al març de 2007. 
Per la seva banda, el CD Alca-
nar ha rebut el premi fair play en 
l’any que celebra el seu cente-

nari. L’equip que competeix a la 
Tercera Catalana va estar a punt 
de desaparèixer, però el grup 
humà que forma part de la plan-
tilla i junta directiva ho van tirar 
endavant. Una exitosa nit que 
dona així per finalitzada la tem-
porada 2018/2019.

CURSA LO BALCÓ DEL DELTA
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· Mini terratrèmol a l’Amet-
lla. Ito, que va ser presentat 
fa unes setmanes com a nou 
director esportiu, volia ser dur 
com Camacho. Volia un equip 
competitiu per quedar entre 
els primers i havia de donar 
algunes baixes de jugadors 
locals. L’entorn va intervenir 
i solució: o Ito afluixava o el 
projecte no podia seguir. Ito 
va presentar la dimissió, jus-
tament quan faltaven poques 
hores per presentar el nou 
míster Cristan Torta, del Je-
sús i Maria que al final no fitxa. 
Davant d’aquesta situació, el 
president Quintana complirà 
el seu últim any de mandat i 
deixarà el càrrec. 
· Albert Bel, després d’un any 
sabàtic, torna a entrenar. Va 
estar estar molt a prop de fitxar 
per L’Alcanar. Va ser segon de 
Beto a Amposta i, l’any poste-
rior, fou el primer entrenador, 
jugant la promoció d’ascens 
a Primera. El seu nou equip 
serà l’Ulldecona, que va tenir 
en l’agenda a Isaac Fernández, 
Amores i Andrés Ramirez, mís-
ter del juvenil de la Sènia,
· El jugador més cotitzat del 
futbol ebrenc és Uri Labella. Té 
ofertes de l’Ascó, Rapitenca, La 
Cava, Ametlla, Angularia, Bor-
ges Blanques, Canonja, Torre-
forta, Altafulla i Pinell
· El Cambrils Unió comen-
ça una nova etapa. Només 
tres jugadors continuen de la 
passada temporada i compta 
amb el mateix pressupost que 
la passada campanya: 22.000 
euros. Intentarà fer un bon 
equip
· Ferri, golejador de la Canon-
ja, apunta al Batea, com així 
altres tres jugadors de la zona 
de Tarragona, un d’ells Carlos 
Torres.
· El nou míster del Flix és el 
flixanco, Manel Landa, que va 
ser jugador del club, va entre-
nar el juvenil i també va dirigir 
al Batea, Vilalba i Benissanet.
· Camarles, Gandesa i Móra la 
Nova són els primers equips 
que han tancat plantilles.
· Marcel Meseguer, que tenia 
diverses ofertes (Castelldefels, 
Vilafranca, Mollerussa, Valls, 
Gandesa i Móra Nova) va re-
novar per l’Ascó i, juntament 
amb Jani, és l’únic jugador que 
segueix de la passada lliga.
· Eugeni del Cerro torna al seu 
exequip, el Ràcing Bonavis-
ta, després de la seva etapa al 
R-Bítem on va marcar 16 dia-
nes.
· El Gandesa està estudiant fer 
un filial, ja va tenir-ne un a la 

campanya 2006/2007.
· Molinos podria ser el segon 
de Teixidó al Perelló.
· Tres jugadors claus del Go-
dall van causar baixa: Callarisa 
(Ulldecona), Balada (R-Bítem) 
i Deco (Catalònia).
· Guillem Casanova, de la 
Cava, té proposta per renovar, 
i també per fitxar amb la Rapi-
tenca B i l’Ampolla, on podria 
fitxar.
· Un entrenador de Tarrago-
na va demanar 2000 euros 
al mes a un equip ebrenc. Al 
president li va durar l’ensurt 5 
minuts. Naturalment va dir no.
· Diversos jugadors del Móra 
la Nova han rebut ofertes im-
portants, fins i tot gairebé du-
plicant el seu sou i van dir no. 
Molt lloable.
· El porter Òscar Nogales va 
estar a punt de fitxar pel Móra 
Nova però es va comprome-
tre amb L’Olímpic. La paraula 
és la paraula, chapeau!!!
· Un directiu del Perelló plan-
tejarà a la junta fer un trofeu 
on juguin Catalònia, Perelló i 
Montblanc. Està gairebé apro-
vat.
· El míster Peque que va estar 
a punt de fitxar per l’Ascó, en-
trenarà al Nastic infantil.
· El jugador senienc Stefi Bona 
que jugava al Vila-seca de Di-
visió d’honor, ha tingut ofertes 
d’Albacete, Damm i finalment 
fitxa per l’At Villcarlos (Menor-
ca) de la Divisió d’honor Juve-
nil. Aquest noi arribarà lluny. 
A més va tenir ofertes de l’Al-
corcon B, Getafe i també de 
La Sénia.
· Mai Michel havia estat tan 
ben acompanyat en el seu-
programa Minut 91. El van 
visitar dues presidentes: Mò-
nica, del Perelló, i Cinta del  
Catalònia. Tant de bo en el 
futur hi hagin mes presidentes 
als clubs.
· Albert Ferreres, juvenil de la 
Cava, fitxa pel Vila-real.
· El Masdenverge ja té entre-
nador: Poley ex Ginestar.
· La lliga a les regional comen-
çarà el dia 8 de setembre.
· No serà per falta d’entrena-
dors a Alcanar, tot i que els 
costa trobar-ne un. En actiu: 
Andreu Fibla (Roquetenc), 
Juanjo Agustin (Catalònia) i 
Albert Bel (Ulldecona). Altres, 
no actius: Mireia Fibla, Alfons 
Royo, Àlex Cervera, Marc Bort, 
Josep Bort, Dani Manzano i 
Víctor Esteller.
· David Montardit seguirà pre-
sidint el Tivenys. Ignasi serà el 
tècnic. Per tant, garantida la 
continuitat del futbol.
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ASCÓ

L’AMPOLLA

AMPOSTA

CAMARLES

GANDESA

LA SÉNIA

MÓRA N

PERELLÓ

RAPITENCA

TORTOSA

ULLDECONA

ALDEANA

L’AMETLLA

ARNES

BATEA
CORBERA

EBRE E

FLIX

GODALL

CATALÒNIA
J I MARIA
LA CAVA

OLIMPIC

RAPITENCA 

R BÍTEM

ROQUETENC

S JAUME

S BÀRBARA

MISTER

Quim Cardona (Arnes), Ferran Meseguer (Gandesa), Granados, Nico i Òscar Torres 
(Cambrils), Troyano (inactiu), Cervelló (Reus juvenil),  Eric Roda, Roca i Gerard Domè-
nech (Asco juv), Pere Jorda (Flix), Ñoño ( Borges  Blanques) Àlex Fernández(Vilaseca) 

Ramon Llado (Pastoreta), Roger Santaella (la Cava), Enric Salas (Cambrils), 
Juan Marc (Amposta juv), René (La Cava), Alex Fernández (Cambrils Unió)

David Solanilla (Floresta juv), Ferreres (Camarles), Miki Torondel (Borges-Po-
bla B), Gerard Tomàs (Reus B), Jordi Tomàs (Tortosa), Raül Istoc (La Sénia)

Tini (Flix), Sergi José i Arnau Bertomeu  (Amposta) i Roger (Vilaseca)

Aleix Cuenca (Pobla B), José Ramon (Ascó), Marc Blasi (Reddis), Pol Clua 
(Nàstic i Ascó  juvenil)

Roberto Márquez, Ramon Centelles (inactiu), Roger Garcin (Rapitenca)

Quim Torné, Edgar Olvera i Marc Castellví (Batea)

Interessa: Damià (Ampolla). Gustavo (Ulldecona) i Jonatan (Amposta)

Andy i Eric (La Sénia), Ferran (La Cava), De la Torre (Tortosa), Àlex Ródenas 
(Perelló), Rafa Llop (Reus juvenil).

 
Josué i Sabaté (Rapitenca), Nacho (Ulldecona), Samu (l’Ampolla) i Domènech 

(Reus B)

Sergi Quixal (Sant Jordi), Marc Fabregat (Ascó) i Miquel Callarisa (Godall)

Villarroya (Rapitenca) seguirà i està en tractes Xavi Marqués (Rapitenca)

Àlex Escarihuela i Carlos Montagut (Fatarella)

Marco Pino i Eric Iniesta (Tortosa juvenil), Manel Ventura (Roquetenc), Dani 
Porcar i Pau Roda (R-Bitem) Pau Monclus i Albert March (J i Maria), Campa-

nals (Camarles), Roger Armengol (Rapitenca B)

Cristian Barajas (Arnes), Xavi Revuelta (Olímpic). David Voces (Ascó B)

Joan Martinez ‘Deco’ ( Godall)

Aleix Zaragoza( La Cava)

Dani Robles (Flix) i Figo (Valls)

Alvaro  Martinez (Cambrils), David Domínguez (Ginestar)

AleIx Vizcarro i Didac Rius (Aldeana), Cobos, Victor, Dennis, Ali,  Sergi Castaño 
(la Cava)

Pau Valmaña (Amposta), Sorolla (Dinamic Batllo), Gerard Balada (Godall), Eric 
Vilanova, Bahrein Benkiran, Pau i Jordi Abelló (Tortosa juv) i Mimoun (Vilalba)

Pau Castro i Cristian Arasa (Ulldecona)

EQUIP

JORDI FONT

ENRIC

XAVI CID

KIKI

CAMARERO

SERRANO

NANDO

TEIXIDÓ

SANCHO/SUBI

GERMAN

ALBERT BEL

BARTOLO

ROGER BLANC

JOSÉ LÓPEZ
BARRUFET

SUBIRATS

LANDA

ROBERT

 JJ AGUSTIN

NARCÍS 

ROCA

J SUBIRATS

VALLÉS

A. FIBLA

PARRA

jugadors incorporats o a prop de fer-ho (20 de juny)

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

• 12 sardines grosses
• 1 taronja grossa
• 3 cebes tendres
• 1 gra d’all
• 6 brots de julivert
• 2 cullerades soperes d’oli 

d’oliva
• sal i pebre

Es netegen les sardines i 
s’assequen bé. Es netegen les 
cebes i es tallen fines. Es neteja 
la taronja i es talla a mitges ro-
danxes fines. Es fa una picada 
amb l’all i el julivert. S’hi afegei-
xen les cebes, la sal, el pebre i 
l’oli. Es farceixen les sardines 
amb aquesta picada i amb 
mitja rodanxa de taronja. Es 

couen a la planxa calenta uns 
3-4 minuts per cada costat.
Bon profit!

SARDINES 
 A LA TARONJA
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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
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El sector laboral es 
troba beneit per un 
treball nou on et 
trobaràs a gust, o bé 
una etapa d’avenços 
importants. També 
es pot veure alleuge-
rida alguna molèstia 
de salut.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol ja transita per 
la teva Casa VI i els 
assumptes laborals 
demanen la teva 
atenció. S’obre una 
etapa de millores i 
avenços. Compte 
amb les possibles 
lluites de poder.

sagitari
23/11 al 21/12

Tu cerques la veritat 
i l’autenticitat, i 
altres persones 
tenen una visió més 
pragmàtica i racio-
nal. No deixis el teu 
full de ruta establert 
per acontentar als 
altres.

escorpí
24/10 al 22/11

L’oposició de Mart 
i Mercuri a Plutó et 
segueix posant en 
situacions que no 
controles del tot. 
Pots conèixer gent 
nova amb la qual 
hi hauria bona con-
nexió emocional.

balança
24/09 al 23/10

L’oposició de Venus 
amb el Sol, t’inclina 
a pensar en el que 
t’agrada i a dedicar 
més temps al que 
et demana l’espe-
rit. Bon moment 
pel descobriment 
del talent artístic.

àries
21/03 al 20/04

Necessitat d’ex-
pressar el teu punt 
de vista en família. 
Sobretot si hi ha 
coses que s’arrosse-
guen sense aclarir. 
Però compte, algun 
aspecte tens obliga 
a la moderació.

cranc
22/06 al 23/07

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe i 
renoves energies. A 
més de la vitalitat de 
Mart a Cranc, toca 
entendre’s amb per-
sones oposades a tu. 
No és fàcil, però s’ha 
de provar.

verge
24/08 al 23/09

Pots sentir més ne-
cessitat d’expressar 
emocions. Assump-
tes del passat re-
tornen per oferir-te 
una altra visió de les 
coses. Toca arribar a 
alguns acords amb 
la parella.

taure
21/04 al 21/05

Les qüestions 
relatives als germans 
entren en un període 
de moviment. Si no 
és el cas, pots entrar 
en una etapa de 
comunicacions vàries 
o reclamacions de 
diferent tipus.

peixos
20/02 al 20/03

Reps una bona dosi 
de realitat amb el 
bon aspecte de 
Saturn vers Neptú. 
I també pots experi-
mentar un augment 
de la vitalitat, amb 
el trànsit de Mart 
per la teva Casa V.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol entra a la 
Casa XII, inclinant 
a la reflexió i intent 
de consciència del 
teu costat difícil. 
Compte amb engan-
ys i mentides, que 
acabarien sortint a la 
llum aviat.

bessons
02/05 al 21/06

El Sol inicia trànsit 
per la teva Casa 
II, i entre això i el 
trànsit de Mercuri i 
Mart, cal tenir con-
trolada l’economia. 
Sobretot els deutes, 
préstecs o assump-
tes fiscals.

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!

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

TORTOSA
Y CERCANIAS

MUJER JOVEN CON 
EXPERIENCIA Y 
REFERENCIAS

SE OFRECE PARA CUIDAR 
PERSONA MAYOR Y 
TAREAS DE HOGAR.

TEL. 658 308 236 

ES LLOGA 
LOCAL DE 

700M2
PER A MAGATZEM 

A REMOLINS.

INTERESSATS 
TRUCAR AL 

678877868 O 

AL 977440312
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LA PIRAGUADA DE LA PDE 
DENUNCIA “L’ESPOLI” 
DE L’AIGUA

M
IC

H
EL

 V
IÑ

A
S

ACTE 
REIVINDICATIU 
A TORTOSA PER 
DENUNCIAR 
L’ESPOLI DE L’AIGUA

Finalment, els participants de 
la jornada es van agrupar per 
arribar conjuntament al tram 
final de la travessa, tot just da-
vant del mural reivindicatiu de 
la PDE al marge esquerre de 
Tortosa. 
En aquest punt, els participants 

de la jornada foren rebuts amb 
música i coets i, un cop van dei-
xar les embarcacions, van pro-
tagonitzar una performance. 
L’acte reivindicatiu, programat 
per enguany, va consistir a ex-
treure aigua amb un cabàs blau 
i en retornar-la al riu per denun-
ciar el ministransvasament. 
Una musclada popular va tancar 
la festa reivindicativa organitza-
da per la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, diumenge passat pel 
matí. 
Aquesta edició va ser la dinove-
na, sempre amb la mateixa línia 
i objectius: defensa el nostre riu.

on van protagonitzar un acte 
reivindicatiu.
Els participants de la piraguada 
es van aplegar a l’embarcador 
de Xerta a quarts de deu del 
matí de diumenge i després 
d’escoltar les indicacions dels 
organitzadors van recollir l’ar-
milla salvavides i la canoa per 

La dinovena edició de la 
Piraguada popular de la 

Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) va denunciar 
aquest diumenge el 
“desequilibri econòmic, 
mediambiental i la pèrdua 
de persones” que han sofert 
les Terres de l’Ebre amb el 
minitransvasament de l’aigua 
cap a Tarragona, coincidint 
amb el trentè aniversari de la 
creació del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT). 

Un dels portaveus de la PDE, 
Joan Antoni Panisello, va de-
manar que es reverteixen els 
cabals del riu al·legant que no 
es pot sostenir l’economia d’un 
territori amb “els recursos que 
no tenen i mantenir aquesta 
infraestructura espoliant-ne un 
altre”. 
Enguany, en la piraguada hi van 
participar unes 200 persones 
que van recorre dotze quilò-
metres des de Xerta, parant a 
Aldover, fins a arribar a Tortosa, 

iniciar un descens de dotze 
quilòmetres. En canoes indi-
viduals o bé dobles van enfilar 
riu avall i es van aturar a Aldo-
ver per esmorzar. “És la festa 
de fi de curs, que fem cada any 
per fer balanç, ja que ens po-
sem dins del riu i en veiem l’es-
tat amb els nostres propis ulls”, 

va explicar Mireia Palos, una de 
les organitzadores.
De fet, Palos va lamentar que 
faci trenta anys de la primera 
“extracció forta d’aigua” per 
part del Consorci d’Aigües de 
Tarragona. 
En aquest sentit, va assegurar 
que “no només s’emporta l’ai-

EL COL·LECTIU 
VA DEMANAR 
QUE ES 
REVERTEIXIN 
ELS CABALS DEL 
RIU EBRE, EN LA 
19A EDICIÓ DE 
LA PIRAGUADA, 
QUE VA APLEGAR 
UNS 200 
PARTICIPANTS

gua sinó altres recursos i mol-
tes persones. Ens trobem amb 
una diàspora ebrenca, una fuga 
de talent que abandona el ter-
ritori”, va denunciar. 
A més, va afirmar que cada ve-
gada hi ha “més amenaces so-
bre aquest riu i el delta”, va dir 
Mireia Palos.


