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Una gran desgràcia
El foc de la Ribera d’Ebre és el pitjor en 20 anys a Catalunya. Una situació dramàtica amb zones desallotjades i 

màxima alerta. El president de la Generalitat, Quim Torra es va reunir amb els alcaldes i va demanar a la ciutadania 

“atendre les instruccions” que estan donant els diferents serveis d’emergències i de seguretat. El foc va començar 

afectant poblacions com Flix, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol –on va començar- i Vinebre. Però ahir avançava 

direcció la província de Lleida.

«Un esdeveniment de ciutat, 
de territori i de país»

Compte enrera per a l’inici dels World Sports Games, que per primera vegada es 

disputaran a Catalunya. Del 2 al 7 de juliol, més de 3000 esportistes de 42 països 

d’arreu del món, visitaran les Terres de l’Ebre.
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Edita: La nostra sincera solidaritat 
EDITORIAL

Avui, poques paraules per 
a l‘editorial d‘aquesta 

setmana. Fa pocs dies que s‘ha 
iniciat l‘estiu i en patim les 
conseqüències.
 El foc està afectant les nostres 
terres d’una manera esfereïdo-
ra i tot l’equip de la redacció 
ens unim al dolor de totes les 
persones afectades, agraint la 
magnífica tasca duta a terme, 
en condicions extremes, pel cos 
de bombers, del GRAF, agents 
rurals, equips d’emergència i 
voluntariat. Està clar que, a part 
de la previsió de la sequera que 
cada any ens posa en alerta 
mitjançant accions concretes 
de prevenció, el coneixement 
dels orígens dels incendis és la 
base de qualsevol política de 
prevenció efectiva, perquè quan 
les causes del foc són conegu-
des, són més fàcils d’erradicar. 
Malauradament, en la majoria 
dels casos, la mà de l’home n’és 
responsable bé per accident, 
negligència o intencionalitat.

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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NOEMÍ LLAURADÓ 
SERÀ LA 
PRESIDENTA DE LA 
DIPUTACIÓ

La nova presidenta de la Dipu-
tació, quan es confirme el pac-
te entre Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) i Junts per 
Catalunya (JxC), serà la dipu-

tada reusenca Noemí Llauradó, 
també cap de llistat d’ERC a les 
eleccions municipals. Tal com 
va avançar ebredigital.cat, una 
dona serà per tant la que subs-
tituirà l’actual president en fun-
cions, Josep Poblet, que serà 
l’últim president en el càrrec 
gràcies al pacte històric de CiU 
i PSC. D’aquesta forma, queda 
descartada l’opció de que sigue 
Adam Tomàs, l’alcalde d’Am-

posta, el president de la Dipu-
tació, tot i el seu espectacular 
resultat en percentatge de 
vots i en número de regidors, 
el més gran d’ERC a tot Cata-
lunya. La única consolació per 
entendre perquè Noemí Llau-
radó li passa al davant és que 
es tracta de la primera dona 
que presidirà la Diputació, i 
que en número de vots abso-
luts en va treure 1.300 més.

WORLD SPORTS 
GAMES
Per primera vegada en totes 
les edicions dels World Sports 
Games, la cerimònia d’inau-
guració es podrà seguir en di-
recte a tot el món a través de 
la retransmissió en streaming 
a la pàgina web del CSIT i de 
la UCEC. A més, tota la gent 
que la vulga viure en persona 
des de l’estadi ho pot fer amb 
entrada gratuïta, per estricte 
ordre d’arribada, fins a com-
pletar l’aforament disponible.
Abans de la cerimònia inaugu-
ral, el mateix dimarts 2 també 
començaran a disputar-se 
les primeres modalitats de 
competició, com la petanca, 
el tennis, el voleibol, la lluita 
lliure o el wheel gymnastics. 
Serà a partir de dimecres 3 
quan entraran en joc la major 
part dels esports, repartits 
entre totes les subseus: a més 
de Tortosa, també se’n dis-
putaran a Amposta, Deltebre, 
la Ràpita, Jesús, Roquetes, 
l’Ampolla, l’Aldea i Salou.

UN MORT EN 
BOLCAR UN 
CAMIÓ, AL PINELL
Una persona va morir ahir en 
bolcar un camió que transpor-
tava plaques de cartró guix a la 
C-43 al Pinell de Brai. L’accident 
es va produir al quilòmetre 3, 
en sentit Benifallet. El camió va 
sortir de la carretera i va bolcar. 
En el moment del nostre tan-
cament, hi havia una persona 
atrapada pendent de ser valo-
rada pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). D’altra banda, 
dir que la matinada de dissabte 
passat, va haver-hi un altre 
accident mortal. Fou en un xoc 
frontal entre dos vehicles a la 
N-340 a Amposta. A l’accident 
també va resultar ferit greu 
l’ocupant del segon vehicle, 
que fou traslladat a l’Hospital 
Verge de la Cinta. La víctima 
fou R.L.E., de 85 anys i veí de 
Deltebre. I dimecres una nena 
de vuit anys fou atropellada 
a Amposta a l’Avinguda la 
Ràpita. La nena va patir un fort 
cop al cap i després de ser atesa 
al llocs dels fets, fou traslladada 
a l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa, amb pronòstic menys 
greu.

BREUS DIMARTS DIA 2 DE JULIOL
La cerimònia inaugural dels World Sports 
Games serà un tastet d’una festa major a l’Ebre
Dimarts 2 de juliol 

arrancaran els World 
Sports Games Tortosa 2019, 
que durant tota aquella 
setmana es disputaran 
a diverses poblacions 
ebrenques.   
Com és habitual, els jocs comen-
çaran amb un acte inaugural, 
que tindrà lloc al camp de futbol 
Josep Otero de l’estadi tortosí. 
Prèviament, els 3.000 esportis-
tes que participaran en aquesta 
edició dels WSG recorreran el 
centre de la ciutat en una cer-
cavila a partir de les 20.30 h fins 
al complex esportiu. Allà, a partir 
de les 21.15 h, tindrà lloc la inau-

guració. Un acte que comptarà 
amb la participació de diferents 
entitats culturals de l’Ebre i que 
des de l’organització plantegen 
com una combinació de la cul-
tura i la festa popular del territori. 
En aquest sentit, està prevista la 
presència d’uns 250 integrants 
de diferents bandes de música 
del Baix Ebre i el Montsià. Així 
mateix, l’acte inclourà un petit 
tastet de la 24a Festa del Renai-
xement, que arribarà pocs dies 
després que finalitzen els jocs. 
Aquesta inauguració comptarà, a 
més, amb un detall de la tradició 
pirotècnica que acompanya les 
festes a casa nostra. La Cuca és la mascota del WSG.

INCENDI DE LA RIBERA D’EBRE
Els Agents Rurals rebaixen la superfície 
afectada però el foc continua sense control
Els Agents Rurals van 

rebaixar la superfície 
afectada per l’incendi que 
crema des d’aquest dimecres 
a la tarda a diversos municipis 
de la Ribera d’Ebre, del Segrià 
i de les Garrigues a 5.169 
hectàrees. 
Una xifra que, no obstant, ha in-
crementat amb el pas de les ho-
res. L’incendi, en el moment del 
nostre tancament, ahir dijous 
avançada la tarde, continuava 
actiu i els esforços dels serveis 
d’emergències se centraven en 
intentar controlar el flanc dret. 
Segons els Agents Rurals, el mu-
nicipi on s’estava cremant més 
territori era Flix. El conseller Mi-

quel Buch va reiterar ahir a la tar-
da que els treballs al sector sud 
del flanc dret anaven pel bon 
camí i que s’estava treballant per 
“abatre” el sector nord, que és 
el que s’acosta al municipi de 
Bovera, el més aviat possible. El 
conseller va apuntar també que 
la calor va a la baixa i que es s’ha-
via de treballar durant tota la nit 
amb la intenció d’arribar al cap de 
l’incendi i buscar estabilitzar-lo. 
L’incendi, amb un potencial de 
20.000 hectàrees, té uns 128 qui-
lòmetres de perímetre i uns 14 de 
llargada. Afecta quatre municipis 
de la Ribera d’Ebre (Flix, la Palma 
d’Ebre, la Torre de l’Espanyol –on 
va començar- i Vinebre), dos del 

Segrià (Maials i Llardecans) i dos 
de les Garrigues (Bovera i la Gra-
nadella). es va ordenar el confi-
nament de tots els habitants de 
Bovera. 
Després de reunir-se amb els res-
ponsables operatius i els alcaldes 
de la zona a Vinebre (a  la foto), 

el president Torra va fer una crida 
a la responsabilitat i a la solidari-
tat de tota la ciutadania. És una 
setmana negra amb els incendis. 
Dilluns en va haver un al terme de 
Batea, que es va poder extinguir, 
així com el d’ahir que també es va 
originar, a la Fatarella.
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CELEBRACIÓ DEL 
SAGRAT COR DE 
JESÚS, EL PROPER 
DIUMENGE DIA 30 
DE JUNY
El proper diumenge 30 de 
juny, el Poble de Jesús orna-
mentarà els seus carrers per 
celebrar el Sagrat Cor de Je-

sús. Aquesta celebració sem-
pre ha estat molt arrelada “al 
nostre Poble per la influència 
dels jesuïtes i des de la dècada 
dels setanta els veïns i veïnes 
confeccionen Catifes de Flors 
per tot el recorregut de la Pro-
cessó”. 
La preparació de les catifes 
es fa durant moltes setma-
nes, però el diumenge, de 
bon matí, tot el recorregut de 

la processó s’omple de gent 
que d’una manera molt labo-
riosa fan la catifa, que s’acaba 
cap al migdia. Posteriorment, 
ja avançada la tarda, a  les 
19.30h, se celebra la Missa 
a l’Església Parroquial Sant 
Francesc. 
I a continuació es dóna inici 
a la Processó pels carrers del 
poble, acompanyada per la 
Banda Manel Martines i Solà.

ÀREES DEL 
CONSELL 
COMARCAL
Esquerra estarà al capdavant 
de les següents àrees: Hisen-
da i Governació; Afers Interns 
i Recursos Humans; Promo-
ció Econòmica; Polítiques 
d’Ocupació i Qualitat de Vida; 
Esports; Gestió Ambiental 
i Sector Primari; Obres i 
Serveis; Assistència als Mu-
nicipis; Ebre Terra; Habitatge 
i Viver d’Empreses; Comerç 
i Consum; Serveis Socials i 
Infància i Adolescència. Per la 
seua banda, Movem encapça-
larà les àrees d’Ensenyament 
i Joventut i Turisme i Cultura.
Finalment,  la junta de pre-
sidència quedarà integrada 
per set membres: el president 
comarcal i sis consellers, que 
no seran vicepresidents, cinc 
d’Esquerra Repubilicana i un 
de Movem. D’altra banda, al 
Montsià, el candidat més ben 
situat és per a la presidència 
és Joan Roig, l’alcalde d’Alca-
nar, mentre que Gemma Ca-
rim, també d’ERC, presidiria 
el Consell de la Ribera d’Ebre. 
Neus Sanromà, regidora 
republicana d’Arnes, és la 
nova presidenta del Consell 
terraltí. Aquesta darrera ja 
està confirmada. La resta, tal 
com informa ebredigital.cat, 
està pendent de fer-ho.

NO ERA VESPA 
ASIÀTICA
Després de la preocupació 
per part d’un veí de Roquetes 
de la trobada de dos mem-
bres d’una espècie semblant 
a la vespa asiàtica a una 
bassa dins del terme muni-
cipal de Roquetes, des de la 
redacció de l’ebredigital.cat 
es van posar en contacte per 
confirmar si aquestes espè-
cies eren vespes asiàtiques. 
La resposta del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca ha estat que no. Que 
les espècies trobades a la 
bassa son una espècie de 
mosca i no vespes asiàti-
ques. D’altra banda, aquesta 
setmana s’ha iniciat una cam-
panya pel control i vigilància, 
per primera vegada, de la 
cloïssa asiàtica.

BREUS XAVIER FAURA N’ÉS EL NOU PRESIDENT
Esquerra Republicana i Movem signen un 
acord de govern al Consell del Baix Ebre
Esquerra Republicana i 

Movem Terres de l’Ebre 
han signat un acord de govern 
al Consell Comarcal del Baix 
Ebre per al mandat 2019-2023.
“Amb l’objectiu de garantir la 
governabilitat a l’ens comarcal, 
millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania, dinamitzar econò-
micament la comarca, evitar el 
despoblament, fer del Baix Ebre 
un referent en termes de sos-
tenibilitat i ecologia i treballar 
per l’equilibri territorial de for-
ma mancomunada amb la resta 
de comarques ebrenques”. El 
republicà Xavier Faura serà el 
president. “El pacte entre Es-

querra i Movem garantirà un 
canvi substancial en la mane-
ra de fer política al Consell del 
Baix Ebre. Treballarem per tots 
els pobles i ciutats de la comar-
ca amb independència de qui 
governe a cada municipi”, ha dit 
Faura. La junta de govern esta-
rà integrada per set membres: 
el president i els sis vicepre-
sidents, cinc dels quals seran 
d’ERC, mentre que la vicepre-
sidència segona l’ocuparà Mo-
vem. L’acord ha estat signat pel 
president de la Federació d’Es-
querra Republicana de l’Ebre, 
Alfons Montserrat, i el portaveu 
de Movem, Jordi Jordan. Roda de premsa en què es va informar de l’acord de govern al Consell.

INVERSIÓ
Salt qualitatiu del grup tortosí SB Hotels, al 
comprar un nou hotel, ara a Madrid
SB Hotels, amb més de 

30 anys de trajectòria i 
base a Barcelona, ha arribat 
a un acord amb HIP Hotel 
Investment Partners amb el 
qual passa a ser propietària de 
l’Hotel NH San Sebastián de 
los Reyes. 
Aquest actiu, de tres estrelles, 
inclou un contracte d’arrenda-
ment amb NH fins el pròxim 30 
de novembre. Aquest hotel serà 
el novè establiment de SB Ho-
tels i se suma a la resta d’actius 
ja existents a la cadena: 5 hotels 
a Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a 
Terres de l’Ebre, concretament 
a Ferreries, a l’Hotel Corona. Per 

tant, l’empresa fa un altre pas 
endavant ampliant mercat i arri-
bant fins a la capital de l’Estat, a 
San Sebastian de los Reyes, amb 
el que això significa per l’expan-
sió de la marca. 
“Estem molt orgullosos d’entrar 
a la Comunitat de Madrid amb 
aquesta operació i seguirem tre-
ballant per buscar oportunitats 
en aquest mercat“, explica Ge-
rard Subirats, CEO del holding 
del qual forma part SB Hotels. 
“El nostre segell d’identitat és el 
Mediterranean Urban Concept; 
hotels amb ànima mediterrània, 
de tracte i dissenys càlids i gas-
tronomia local “, afirma.
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NOTÍCIES BREUS 
D’AMPOSTA

*Conveni entre Ajuntament i 
Fecoam per a la promoció del 
comerç de la ciutat. L’Ajun-
tament fa una aportació 
econòmica per a l’organització 
d’activitats i l’altra per als 
ajuts a les pubilles de les 
Festes Majors 2019. L’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha destacat la importància 
d’aquests acords de col·labo-
ració per fomentar el comerç 
de proximitat, que són motor 
de dinamisme de la ciutat.
*Cossos de seguretat, pro-
fessionals de l’oci i del circuit 
d’actuació de violència mas-
clista es formen en prevenció 
de la violència sexual en l’oci
Jornada formativa al Casal 
organitzada en el marc del 
Pla de Polítiques de Dones de 
l’Ajuntament d’Amposta.
*Els clubs esportius escullen 
el Centre de Tecnificació per 
preparar la temporada d’estiu.
Durant el mes de juny es 
concentren a Amposta el Club 
Natació Sabadell i una escola 
de porters de futbol sala.

FESTIVAL
Artistes internacionals, 
al DansAmposta

La dansa inundarà també 
Amposta entre els dies 

8 i el 13 de juliol en la 
quarta edició del Festival 
DansAmposta   
Artistes internacionals com At-
tila Egerházi, Mats Ek, Carlos 
Miró, Katalin Lorinc o Cristina 
Porres, exalumna de l’escola de 
dansa local Jacqueline Biosca, 
compartiran un curs intensiu de 
cinc dies per aprendre la dansa 
més innovadora i creativa, amb 

noves formes de perfecciona-
ment i aprenentatge. 
S’ofereixen beques als partici-
pants del festival i ja s’han ins-
crit alumnes becats d’Hongria i 
Itàlia. 
A la gala final, el dissabte dia 13 
de juliol, hi actuaran les com-
panyies Royal Ballet Fehérvár, 
IT Dansa Companyia Jove de 
Dansa, ARTDANCE i les Germa-
nes Miró, així com alumnes as-
sistents al DansAmposta.

SOLIDARITAT
La Policia Local 
recapta 5.750 euros

La Policia Local d’Amposta ha 
fet entrega a l’Hospital Sant 

Joan de Déu els 5.750 euros 
recaptats amb la venda dels 
escuts solidaris #pelsvalents, 
una campanya impulsada 
pels cossos de policia local 
per recollir fons per a la 
construcció del SJD Pediatric 
Cancer Center, el centre més 
avançat d’Europa per a la 
investigació del càncer infantil.  
Així, des que va començar la 

campanya al setembre del 2018, 
la Policia Local, amb la col·labo-
ració de comerços i altres enti-
tats, ha venut més de 1.000 es-
cuts. El regidor de Governació, 
Miquel Subirats, ha assenyalat 
que aquesta acció “ens permet 
continuar avançant encara més 
cap el model de policia de pro-
ximitat, amb accions que són 
solidàries i responen a la voluntat 
que la Policia Local també sigui 
responsable socialment”.
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LA DIPUTACIÓ 
INSTAL.LA LLUM 
LED A CASERES 
I LES COVES DE 
BENIFALLET

La Diputació aposta per l’efi-
ciència energètica amb la ins-
tal·lació de lluminàries LED en 

espais públics. En aquest sentit, la 
institució ha col·laborat enguany 
en dos projectes que han permès 
instal·lar aquest tipus d’il·lumina-
ció a les Coves de Benifallet i als 
carrers del municipi de Caseres. 
A Benifallet, el projecte ha per-
mès renovar l’enllumenat orna-
mental de l’interior de les coves, 
així com arranjar l’enllumenat 
del camí d’accés a aquest espai. 
(ebredigital.cat)

PRIMER 
TRACTAMENT 
CONTRA ELS 
MOSQUITS
Els tècnics del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) van 
efectuar el primer tractament 
contra les larves dels mos-
quits als arrossars perimetrals 
dels nuclis urbans i urba-
nitzats del delta de l’Ebre 
el dimarts. Van començar a 
l’hemidelta esquerre, a les 
zones de l’Ampolla-Camarles, 
l’Aldea, Deltebre i Riumar, 
per passar a l’hemidelta dret, 
on es van fer a Amposta, 
Eucaliptus, Poble Nou, Sant 
Jaume, els Muntells i la Ràpi-
ta. L’operació s’ha prolongat 
durant la setmana. Ha estat la 
primera de les tres operacions 
previstes aquesta campanya 
de 2019 i que s’allargaran fins 
avançat el mes d’agost.

LES CATIFES DE 
FLORS OMPLEN 
ELS CARRERS DE 
LA CALA
Les catifes de Corpus van en-
galanar prop d’un quilòmetre i 
mig de carrers de l’Ametlla de 
Mar. Des de dissabte a la tar-
da i fins a la matinada de diu-
menge, agrupacions veïnals i 
entitats del municipi van estar 
treballant per confeccionar 
les catifes i posar-les a punt. 
Aquest 2019 es van complir 
35 anys d’aquesta festivitat al 
municipi calero.

PROJECTE 
D’INVESTIGACIÓ 
DE LA URV
Un projecte de la URV ana-
litza el paisatge del Delta a 
través d’informació geogrà-
fica voluntària. Els primers 
resultats constaten que pren-
dre fotografies i relaxar-se 
són les activitats predilectes 
pels visitants del Delta o que 
els punts amb més pressió 
de visitants es concentren en 
l’1% del territori.

NOTÍCIES 
BREUS 

FESTES
L’Ametlla de Mar viu la Festa Major d’estiu, en 
honor a Sant Pere, patró dels pescadors
Arriba la Festa Major d’estiu 

de l’Ametlla de Mar.    
Les festes dedicades a Sant 
Pere, patró dels pescadors, co-
mencen avui divendres carre-
gades d’activitats ben diverses 
que s’allargaran fins diumenge. 
Un cap de setmana intensiu que 
la Confraria de Pescadors ha 
preparat per a tots els públics.
Durant tres dies, el municipi 
s’omplirà d’actuacions musicals, 
proves esportives marítimes o 
sardinades populars. També hi 
serà present la cultura, amb una 
exposició sobre l’escola del Pò-
sit o l’entrega dels premis litera-
ris i de dibuix. Precisament, com 
a novetat, els actes institucio-

nals de dissabte s’han endarrerit 
a les 19 hores per concentrar el 
màxim possible la programació 
festiva, a més d’intentar evitar la 
calor, que és més intensa si els 
actes comencen més d’hora.

Processó
Un dels actes més esperats 
d’aquestes festes d’estiu és la 
processó marítima, que finalitza 
amb un castell de focs d’artifici. 
La majoria d’activitats es con-
centraran als voltants de la nova 
Confraria, com per exemple les 
revetlles musicals que compta-
ran amb bandes de música, or-
questres, grups i DJs locals.
(La Cala Ràdio)

DELTA DE L’EBRE
Optimisme per la 
producció de musclos
A principis d’any, la 

temporada del musclo 
a les badies del Delta es 
presentava incerta i es 
temia que hi hagués escassa 
producció.  
No obstant això, ara des de la 
Federació de Productors de Mol-
lusc del Delta, asseguren que 
les previsions poden ser bones. 
El fet que el mes de juny s’hagi 
mantingut fins ara amb tem-
peratures suaus ha ajudat a re-
cuperar i engreixar el musclo i 
esperen arribar a una producció 
de 3,5 milions de quilos entre 
les dos badies del Delta. Segons 
fonts de la Federació de Produc-

tors de Mol·lusc a més, “està sor-
tint musclo de molta qualitat”.
D’altra banda, informar que 
Agents de la Guàrdia Civil del 
SEPRONA de Tarragona, en co-
ordinació i col·laboració amb la 
Inspecció del Departament de 
Salut i Pesca, van detectar 11.300 
kg de musclos d’origen grec, 
que donaven aparença de ser 
musclos del Delta de l’Ebre, en 
les instal·lacions d’una depura-
dora i magatzem de mol·luscos 
bivalves. En relació a l’etiquetat-
ge fraudulent, l’Agència Catala-
na de Salut Pública, ha traslladat 
la denúncia al Departament de 
Consum. (ebredigital.cat)

EL PERELLÓ
Les catifes de Corpus 
transformen els carrers
Els veïns del Perelló van 

preperar les catifes de 
corpus, les quals estan 
decorades amb sal, esclòfila 
d’arròs, pedretes petites, 
vegetació de la zona,  i sobretot 
colors combinats i ben vius,  
per ressaltar aquests autèntics 
treballs d’artesania.
Els motius de cada tram de catifa 
van variant durant els anys. Cada 
moviment veïnal o associació lo-
cal, escull un dibuix que anirà re-
produint al llarg dels quasi 1.000 
metres que té el recorregut. Hi ha 
colles que treballen amb planti-
lles de 2 metres de llargada per 1 
metre d’amplada i van succeint el 

motiu, i d’altres que prefereixen el 
dibuix a escala directament sobre 
el tram de carrer per anar emple-
nant amb posterioritat. Els pere-
llonencs van trebvallar durant la 
matinada del passat diumenge i de 
ben segur que van veure sortir el 
sol, ja que són moltes les hores de 
treball que foren necessàries per 
deixar enllestida aquesta tasca.
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ROQUETES 
GAUDEIX DE 
LA SEUA FESTA 
MAJOR
Amb l’inici de l’estiu arriben 
també les Festes Majors. 
L’Ampolla ha estat un dels 
primers municipis ebrencs 
en celebrar-les, amb cinc 
dies de música, bous, àpats 
populars, curses i correfocs. 
I Els Lligallos, el terme de 
Camarles, també estan de 
Festa Major fins al dissabte. 
Els Reguers i el barri de Fer-
reries, a Tortosa, també han 
viscut dies festius. Així com 
a Ulldecona, al barri de Sant 
Joan del Pas, o als Valentins. 
I avui divendres és el tret de 
sortida a les Festes Majors 
de Roquetes, amb tota una 
setmana d’actes per poder 
gaudir-ne.

MESTRALIA A 
CAMPREDÓ
L’ onzena edició de Mestralia 
arribarà amb una oferta mes 
variada i amb mes activitats. 
Del 5 al 7 de juliol, Campredó 
serà l’epicentre del mon dels 
lutiers i de la música en viu. 
El plat fort del cap de set-
mana serà l’actuació del grup 
’Ebri Knight’ i de Porto Bello.

EUFONIC 
S’ESPANDEIX A 
ROQUETES
Eufònic, el festival d’arts so-
nores, visuals i digitals de 
finals d’estiu a les Terres de 
l’Ebre, ja té pràcticament en-
llestit el programa de la seua 
vuitena edició, que se cele-
brarà del 5 al 8 de setembre a 
Sant Carles de la Ràpita, com 
a centre neuràlgic, i a diver-
sos municipis i espais natu-
rals del territori. Precisament, 
una de les novetats principals 
d’enguany és la incorporació 
de l’Observatori de l’Ebre, a 
Roquetes, com a nou escenari 
d’Eufònic. Un espai telúric de 
retraïment i meditació consa-
grat des dels seus orígens a la 
investigació científica.

NOTÍCIES 
BREUS 

CAMARLES
La polícia local salva 
un avi d’un incendi
L’ actuació providencial 

de la Policia Local de 
Camarles ara fa una setmana, 
va salvar la vida d’un avi 
quan se li cremava la casa.
L’incendi es va originar en un 
habitatge del carrer Sant Joan 
del Lligallo del Gànguil. Dos 
agents que es trobaven a les 
immediacions van acudir rà-
pidament a la casa afectada i 
van comprovar que a l’interior 
hi havia un iaio amb mobilitat 
reduïda. Un dels agents va po-
der treure l’home de l’interi-
or de l’habitatge i el segon va 
procedir a apagar el foc amb 
un extintor, mentre va arribar 
una ambulància medicalitzada. 
Després de ser sotmés a una 

revisió per valorar seu estat de 
salut, l’avi va ser donat d’alta. 
El carrer va estar tallat durant 
dos hores i mitja i l’Ajuntament 
de Camarles va tramitar, aquell 
dia, l’allotjament de l’avi a l’al-
berg de Deltebre, atès que l’ha-
bitatge va quedar inhabilitat.
(ebredigital.cat)

L’Esplai 4 Torres obre 
les portes a Ian
Aquesta setmana l’Esplai 4 

Torres de l’Aldea ha obert 
de nou les seues portes.
Enguany, Ian, un xiquet amb 
mobilitat reduïda i després 
d’anys d’intents dels seus pa-
res, pot estar a l’Esplai 4 Tor-
res. Finalment ha estat possible. 
Irene  Negre, regidora d’Acció 
Educativa de l’Ajuntament de 
l’Aldea: “avui és un d’aquells 
dies en què et sents orgullosa 
de la feina feta i els èxits asso-
lits. Ian, després de tres anys in-
tentant-ho, comença a l’esplai 
4 Torres gràcies a la gestió del 
nostre govern. Com a regidora 
d’Acció Educativa i responsable 
de l’Esplai només puc dir que és 
un gran dia per a mi. D’això se’n 

diu igualtat d’oportunitats per 
tothom i vetllar per al benestar 
de TOTS els aldeans i aldeanes 
sense distincions. Ensenyem als 
nostres petits que encara que 
per fora siguem diferents, per 
dintre tots som iguals. Respec-
tem-nos, ajudem-nos i fem-nos 
costat. Junts som més forts!”.

ROQUETES
Localitzen la noia 
desapareguda 

La xiqueta de Roquetes 
desapareguda la revetlla de 

Sant Joan, i que havia causat 
alarma a les xarxes socials, ja 
ha tornat a casa. 
La xiqueta, menor d’edat, quan 
se’n va adonar que el cas pre-
nia transcendència a través de 
les xarxes amb missatges que 
demanaven que fessin córrer la 
informació, va ser qui va trucar 

des d’Arnes, el matí del dia 24, a 
la policia local de Roquetes. Lla-
vors els Mossos va anar a reco-
llir-la i va lliurar-la als seus pares 
altra vegada. Segons sembla, la 
xiqueta té un amic a la localitat 
de la Terra Alta i amb ell, sense 
haver-ho comunicat a casa, ha-
via marxat. Per això, passades les 
hores, es va originar l’alarmisme 
perquè no se sabia on estava. 

L’AMPOLLA
Plaça i memorial 
Jaume Ballesté
El proper diumenge 30 de 

juny, tindrà lloc a les 12 
del migdia, la inauguració de 
la plaça i memorial Jaume 
Ballesté de l’Ampolla. 
Es culminarà, d’aquesta manera, 
un procés que es va iniciar fa tres 
anys, quan tot just es va descobrir 
la figura d’aquest fill de l’Ampolla 
que fou deportat al camp d’ex-
termini nazi de Dachau. El pe-
riodista Joan Esteve Guillaumet 
ha estat l’encarregat de rescatar 
de l’oblit la figura de Ballesté, un 
dels 234 ebrencs (233 homes i 1 
dona) que van córrer la mateixa 
dissort en els diferents camps de 
l’horror nazi. Amb l’ànim de re-

cuperar la seva memòria, fa uns 
anys l’Ajuntament de l’Ampolla 
va acceptar dedicar-li un espai 
públic. La plaçadisposarà tam-
bé d’un memorial, amb el rostre 
en bronze de Ballesté, una obra 
de l’artista Ramon Homs. Du-
rant l’acte de descobriment del 
memorial, s’espera la presencia 
del fill de Ballesté -també de fa-
miliars d’altres deportats- i par-
laments d’Arturo Gaya i música 
de Pili Cugat, entre altres. Com 
a cita prèvia avui divendres 28 es 
farà a la biblioteca de l’Ampo-
lla la inauguració de l’exposició 
“Dones i Resistència a Ravens-
brück”. (ebredigital.cat)

LA FLAMA DEL 
CANIGÓ VA DONAR 
PAS AL SOLSTICI 
D’ESTIU 

La flama del Canigó va arribar 
enguany a Campredó el diu-
menge 23 a les 18.30 hores. 
“La vam rebre a l’àrea recrea-
tiva de Font de Quinto on ens 

hi vam  desplaçar en bicicleta. 
En aquest indret vam llegir el 
manifest escrit per la MH Carme 
Forcadell. Seguidament con-
tinuarem la bicicletada fins les 
dos torres que conformen el 
patrimoni medieval campredo-
nenc: la torre de Font de quinto 
i la Casa del Prat. Des de la part 
de dalt d’aquestes dos cons-
truccions templeres de la his-

tòria vam fer senyals de fum a 
imitació dels que es realitzaven 
durant l’Edat Mitjana des de tots 
els fortins de guaita situats a la 
riba baixa de l’Ebre”. Una jorna-
da participativa, per mitjà de la 
qual “vam recuperar una tradició 
celebrada al llarg de les centú-
ries, i vam donar pas al solstici 
d’estiu i a la consegüent Festa 
nacional dels Països Catalans”.

L’ALDEA

Irene Negre, regidora d’Acció Educativa. 
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NOTÍCIES BREUS 
DE LA RÀPITA
*Un motorista va patir un 
accident greu amb la seva 
motocicleta, i va ser evacuat a 
l’hospital Joan XXIII el passat 
diumenge, amb pronòstic 
greu. L’home de 54 anys va 
patir una caiguda a la cantona-
da de l’avinguda Doctor Ferran 
amb el carrer Montsià. Es van 
activar dues ambulàncies. 
En veure la gravetat de les 
ferides, els metges van sol·li-
citar l’arribada de l’helicòpter. 
Va ser evacuat a l’hospital 
tarragoní.
*Multitudinària revetlla de 
Sant Joan. Entre 3.500 i 4.000 
persones van acudir a la platja 
de Garbí, rebent la flama del 
Canigó, sopant a la platja i 
ballant amb d’En&Ton, Pepet i 
Marieta i les Llagues.

*L’Oficina de Turisme ha 
obtingut la certificació “Q” de 
Qualitat Turística.
*Demà se celebrarà per primer 
cop al Delta la Diada Barra-
ques 2100. El Poble Nou serà la 
seu d’una diada que vol valorar 
les bioconstruccions deltai-
ques. (Ràdio Ràpita)

POLITICA
Caparrós no assumirà 
altres càrrecs

L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, continuarà 

dedicant-se en exclusiva 
a exercir el seu càrrec al 
capdavant de la Ràpita, 
descartant assumir cap altre 
càrrec institucional per centrar 
la seua tasca en el municipi.   
El ple ha aprovat amb cap vot en 
contra i els vots favorables d’Es-
querra Republicana i l’abstenció 
de l’oposició en ple (Junts per la 
Ràpita, Més Ràpita i el Partit So-

cialista de Catalunya), el règim 
de dedicació de l’alcaldia i la de-
dicació parcial de tres regidori-
es delegades. També s’ha donat 
compte dels nomenaments de 
tinents d’alcalde i membres de 
la junta de Govern Local. A més, 
s’ha aprovat el nomenament dels 
representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats, amb el su-
port de tots els grups a excepció 
de Junts per la Ràpita, que s’ha 
abstingut.

ORIGENS 2019
La Ràpita presenta el 
cartell i les novetats

Orígens 2019 ja té cartell 
promocional.  

Una imatge de navegació del 
pailebot Santa Eulàlia travessant 
simbòlicament l’O corporativa 
il·lustra el que serà la tercera 
edició, que consolida l’expansió 
d’Orígens amb activitats al llarg 
de tot l’any, fora dels dies mar-
cats, de l’11 al 13 d’octubre. 
“Orígens arriba enguany a la 
tercera edició amb el repte de 
consolidar-se mantenint la seua 

essència a partir de tres aspec-
tes claus, com són l’afany per 
la recuperació de la memòria 
històrica, la creació de llaços 
d’unió entre les entitats i la gent 
reforçant el sentit de poble i el 
sentiment d’identitat, i la volun-
tat de garantir la màxima parti-
cipació i interès del públic”, se-
gons va destacar l’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós. 
El cartell torna a donar prota-
gonisme a la mar
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FESTA DE LA 
SEGREGACIÓ A SANT 
JAUME D’ENVEJA

El 23 de juny, Sant Jaume celebra 
la Festa de la Segregació, amb 
un seguit d’actes entre els que 
destaca l’ofrena floral al monòlit 
on es fa un reconeixement a la 
Junta que va assolir la segrega-

ció el 1978. D’altra banda, dins del 
cap de setmana festiu,  a l’Auditori 
es va efectuar el relleu de Pubi-
lles i Hereus. L’hereu infantil 2018, 
Josep Prats, va fer l’entrega de la 
placa a l’hereu infantil 2019 Edgar 
Porres. La pubilla infantil 2018, 
Maria Pérez, va lliurar la capa i la 
corona a la pubilla infantil 2019, 
Paula Llambrich. L’Hereu Major 
2018, Oriol Llambrich va lliurar el 
relleu a Ivan Llorach. I la Pubilla 

Major 2018, Nerea Casanova, 
va lliurar la capa i la corona, a la 
Pubilla Major 2019, Ariadna Gó-

mez. Les pubilles i hereus van fer 
l’encesa de la foguerada amb la 
flama del Canigó.

ARQUEOLOGIA 
DEL SO ALS 
ABRICS DE LA 
PIETAT
Una gran pilota blava sobre un 
trípode, amb dotze altaveus 
escampats per tota la seva su-
perfície, presideix l’imponent 
escenari de la Cova Fosca, als 
abrics rupestres de la Pietat, a 
Ulldecona. Asseguts als late-
rals, un grup d’investigadors 
escolta atentament el xiulet 
que emana repetitivament 
de cadascun dels altaveus. 
Gràcies a un micròfon especial 
i un programa informàtic són 
capaços de representar 
visualment l’origen i el rebot 
del so. Es tracta del projecte 
Artsoundscape, impulsat per 
l’European Research Council 
i liderat per científics de la 
UB. Amb l’experimentació 
d’aquestes tècniques inno-
vadores volen determinar 
la influència que el paisatge 
sonor i l’entorn acústic exercia 
en els seus rituals així com en 
la plasmació de les pintures en 
aquests abrics. Una investiga-
ció que volen estendre a totes 
les mostres d’art llevantí de 
Catalunya.

SEGUEIX EL 
DESACORD ENTRE 
GEPEC I EL DARP
El grup ecologista GEPEC-EdC 
rebutja que la suposada tala 
irregular en una finca pública 
de Rafalguerí, a la zona de 
Font Ferrera, al massís dels 
Ports, a la Sénia, s’hagi fet 
complint les indicacions del 
parc natural, com va assegurar 
el subdirector general de Bos-
cos, Enric Vadell. Els ecologis-
tes reiteren la seva denúncia, 
assenyalen que les instrucci-
ons del parc natural “són molt 
clares i concises” i que “és 
molt fàcil comprovar si han 
estat acatades o si, per contra, 
han estat vulnerades”. Acusen 
de “falses i interessades” les 
declaracions de Vadell i les 
consideren un intent de “nete-
jar el nom” dels responsables 
del Departament relacionats 
amb els fets denunciats.

NOTÍCIES 
BREUS 

PER L’1-0
La fiscalia demana que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya investigui Lluís Salvadó
La fiscalia ha demanat a 

la magistrada titular del 
jutjat d’instrucció número 13 
que elevi al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
(TSJC) una exposició raonada 
perquè investigui Lluís 
Salvadó per l’1-O. 
Salvadó és diputat al Parlament 
i, per tant, aforat. 
En el seu escrit, el ministeri pú-
blic creu que ara és el moment 
d’enviar l’exsecretari d’Hisenda 
al TSJC després d’escoltar di-
verses declaracions i d’haver 
rebut els informes de la policia 
judicial sobre els documents 
intervinguts durant els registres 

del 20-S. Al seu parer, Salvadó 
podria haver comès els delictes 
de malversació, prevaricació, 
desobediència, revelació de se-
crets i organització criminal. 
Entre les converses telefòni-
ques, la fiscalia en cita algunes 
on ell parla del vot per correu 
i l’enviament de la targeta cen-
sal, on diu que ell està dispo-
sat a obeir les lleis emanades 
del Govern per sobre de les de 
l’Estat i que té l’encàrrec de te-
nir preparades les estructures 
d’estat que el competent per al 
2 d’octubre i per a la declaració 
d’independència.
Segons l’ACN, la fiscalia tam- Lluís Salvadó.

DELTA DE L’EBRE
Alliberen tortugues 
d’estany al Parc Natural 

Una cinquantena de 
tortugues d’estany han 

estat alliberades al Parc 
Natural del Delta. 
Es tracta d’exemplars nascuts fa 
tres anys, dins del programa de 
cria en captivitat que du a terme 
el Parc al Centre de recuperació 

de fauna salvatge del Canal Vell.
Amb aquesta acció, es vol 
aconseguir repoblar indrets on 
aquesta espècie era present en 
el passat, per tal de contribuir a 
la preservació dels ecosistemes 
i el patrimoni natural existent 
actualment.

EDUCACIÓ
Jornada Empodera’t, 
avui a Amposta
El Centre de Formació 

d’Adults Lo Pont celebrarà 
avui divendres  28 de juny la 
Jornada Empodera’t, per posar 
en valor el recorregut del 
centre, la metodologia d’aquest  
i  per efectuar el lliurament de 
títols a l’alumnat dels diferents 
punts del territori de les dos 
edicions del Programa de 
Noves Oportunitats per a joves 
de la Fundació Gentis. 
Aquesta jornada se celebrarà a 
l’Auditori Firal Municipal d’Am-
posta (C. Sebastià Juan Arbó, s/n) 
de les 10:30h a les 13:30h.  L’ac-
te està dividit amb dues parts: la 
primera, per a presentar el cen-
tre a  través d’una exposició d’al-
guns projectes realitzats aquest 

curs per l’alumnat; la segona, 
més institucional i dedicada a la 
cerimònia de lliurament de títols. 
“Comptarem amb la presència 
de l’Hble. Josep Bargalló i Valls, 
conseller d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya i de repre-
sentants del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies”.

bé apunta que es van localitzar 
trossos de paper trencats en la 
fotocopiadora que un cop re-
construïts mostren que Salvadó 
i Elsa Artadi havien de coordinar 
els escenaris posteriors al refe-
rèndum. 
Aquesta petició de la fiscalia 
perquè el TSJC investigui Salva-
dó és un dels motius que esgri-
meix també el ministeri públic 
per reclamar al mateix tribu-
nal que declari aquesta causa 
complexa, ja que inclouria Jo-
sep Maria Jové i també Lluís 
Salvadó, de forma que el termi-
ni d’instrucció es pugui allargar 
18 mesos en lloc de sis.
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VUIT CELLERS 
MODERNISTES DE 
TARRAGONA I L’EBRE 
UNIFIQUEN LA SEVA 
OFERTA TURÍSTICA

Els vuit cellers modernistes de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
han unificat la seva oferta turís-

tica a través d’un projecte liderat, 
per la Diputació de Tarragona, que 
impulsa l’oferta patrimonial i eno-
lògica de tots els cellers i proposa 
millores en cada un. S’ha creat un 
catàleg d’experiències concretes 
a oferir a cada celler, per mitjà 
d’empreses de serveis turístics de 
l’entorn o directament des dels 
propis cellers.  A partir de la tar-
dor, el Patronat de Turisme de la 
Diputació farà una campanya de 

promoció de les experiències 
enoturístiques dels cellers mo-
dernistes, situats a Gandesa, el 

Pinell, Falset Marçà, Cornudella 
de Montsant, Nulles, Vila-rodo-
na, Barberà de la Conca i Sarral. 

SETMANA NEGRA 
PELS INCENDIS
Els Bombers van donar per 
controlat dilluns a les 21.10 
hores l’incendi de Batea, que 
finalment ha afectat unes 14 
hectàrees de vegetació fores-
tal entre Catalunya i Aragó, 
segons les estimacions dels 
Agents Rurals.

SEGUEIX EL 
DESACORD ENTRE 
GEPEC I EL DARP
La setmana passada va tenir 
lloc a la Biblioteca Comarcal 
de Móra d’Ebre l’acte de pre-
sentació del poemari ‘Mentres 
camino’, el primer llibre de po-
emes del morenc José Antonio 
de la Guía González. L’autor 
és un apassionat de la cultura 
i dels paisatges de la comarca 
de la Ribera d’Ebre, els quals 
coneix àmpliament gràcies 
als recorreguts que practica 
pels carrers, pels boscos i pels 
camins de la comarca, anotant 
en una llibreta tot allò que 
l’entorn li transmet. 

‘LICEU A LA 
FRESCA’, A FLIX
Avui divendres 28 de juny, a 
les 10 de la nit i a la plaça de 
l’Església, tindrà lloc una nova 
edició del Liceu a la Fresca. 
Des del Gran Teatre del Liceu 
s’emetrà en diferit l’òpera 
Tosca, de Giacomo Puccini. 
L’obertura de portes serà a 
partir de les 21.30 h.

RALLYRACC 
CATALUNYA
La 55a edició del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada ja 
s’ha presentat oficialment. La 
principal novetat d’aquesta 
edició és un canvi en el tram 
que tindrà lloc el divendres 25 
d’octubre, Horta-Bot. Tindrà 
un nou punt d’inici i incorpora 
quilòmetres de l’anterior tram 
Pesells.   
Consolida un recorregut molt 
similar al de l’anterior edició, 
que va comptar amb una bona 
acollida.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMETLLA DE MAR
Ports finalitza l’adequació d’una part dels 
parterres dels penya-segats al port de la Cala
Ports de la Generalitat ha fet 

una actuació per millorar els 
parterres de la Cova Gran, una 
zona que va des de la llotja de 
pesca fins a la plaça del Canó al 
port de l’Ametlla. 
L’actuació ha incorporat vegeta-
ció autòctona i nous sistemes de 
reg amb l’adequació dels parter-
res, per un import de 66.500 eu-
ros. Va començar amb la neteja 
de la superfície, el canvi de terres, 
la instal·lació de nous sistemes de 
reg i la plantació de vegetació, 
amb espècies autòctones com-
patibles amb els criteris de soste-
nibilitat. Els acabats dels parterres 
s’han fet amb una vorada de fusta, 

pedres petites i trossos d’escorça 
d’arbres. Així mateix, s’ha reorde-
nat l’espai que hi ha de punt de 
recollida, s’ha pavimentat i s’ha 
encerclat amb fusta per tal que 
quedi més ben integrat en l’en-
torn. El gerent de Ports, Joan Pere 
Gómez Comes ha valorat l’actua-
ció: “el port de la Cala és un gran 
reclam turístic i aquesta era una 
actuació pendent que hem exe-
cutat abans de l’estiu. Després de 
fer el nou passeig marítim i la pla-
ça de l’Alguer, hem millorat aquest 
tram de la Cova Gran per seguir 
integrant el port al nucli urbà i 
perquè els ciutadans i visitants en 
puguin gaudir”.

RIBA-ROJA
Es recuperen els ferits 
per la deflagració

Els ferits a la deflagració que 
es va produir aquest dissabte 

a la central hidroelèctrica de 
Riba-Roja d’Ebre es recuperen 
després de l’ensurt. 
L’explosió, que va passar al voltant 
de les tres de la tarda, es va pro-
duir arran de les tasques de man-

teniment que estaven fent els tre-
balladors en una zona de turbines. 
L’alcalde de Riba-Roja d’Ebre, An-
tonio Suárez, va apuntar que els 
quatre ferits van poder sortir de la 
central pel seu propi peu després 
de la deflagració. Tots ells es van 
recuperan.

CONSELL COMARCAL
Neus Sanromà, nova 
presidenta de l’ens
ERC liderarà el Consell 

Comarcal de la Terra Alta 
amb un pacte a cinc que acaba 
amb l’hegemonia històrica 
de Junts per Catalunya en 
aquesta comarca. 
L’antiga Convergència havia go-
vernat a la Terra Alta des de la 
creació dels consells però es va 
tancar i firmar un acord de go-
vern entre ERC, la UPTA (Unió 
per la Terra Alta), la FIC, Entesa 
i l’Agrupació d’Electors de Bot. 
Neus Sanromà, regidora d’ERC a 
Arnes, serà la presidenta. “La fi-
nalitat és sumar forces i canviar 
el sentit del consell comarcal”, 
ha defensat. L’Agrupació d’Elec-
tors va perdre la representació 

al Consell però se l’ha inclòs al 
pacte per visualitzar, amb vuit 
dels dotze alcaldes de la comar-
ca, “la voluntat evident de canvi”.
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PLATJA A LES 
CASES AMB ACCÉS 
PER A GOSSOS

Alcanar disposa de l’única 
platja per a gossos de la 
comarca del Montsià. La res-
tricció als gossos a les platges 
tarragonines es va posar en 
marxa el mes d’abril, amb l’ar-
ribada del turisme i d’aquesta 
forma la gran majoria de 
platges de les comarques 
de Tarragona prohibeixen la 
presència d’aquests animals. 
Tanmateix, encara queden 
alguns reductes en els quals 
animals i humans poden 
compartir espai i gaudir de la 
natura en companyia. Val la 
pena fer una sortida per anar-
hi amb el gos a la platja de la 
Platjola, es troba situada a la 
vora de les Cases d’Alcanar i 
tot i ser una petita caleta de 
roques i sorra, és un bon espai 
per gaudir. La Platjola va 
rebre la distinció de platja ver-
ge. L’objectiu d’aquest guardó 
és ressaltar els valors naturals 
i inalterats que encara man-
tenen algunes platges del 
nostre litoral, i està promogut 
per Ecologistes en Acció.

LES CASES
Segona edició de la 
Festapa del Llagostí

El dissabte, 6 de juliol, tindrà 
lloc una nova edició de la 

Festapa del Llagostí a les Cases.    
Es tracta d’una jornada gastro-
nòmica organitzada per la Con-
fraria de Pescadors Sant Pere de 
les Cases d’Alcanar i que compta 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alcanar i de set restau-
rants locals membres del Col·lec-
tiu Gastronòmic que oferiran més 
de 1.500 tapes per donar la ben-
vinguda a l’estiu. Per a aquesta 

diada vora el mar s’ha organitzat 
diferents actes que començaran 
a partir de les 12 hores, amb la 
degustació de tapes (1,5 euros 
per beguda i 2,5 euros per tapa). 
Per concloure la jornada, a les 21 
h, tindrà lloc un Show Cooking 
maridat amb caves Agustí Torelló 
Mata i una màster class en coc-
teleria i gintònics prèmium. Els 
interessats s’hauran d’inscriure 
prèviament, ja que les places són 
limitades.

FUNDACIÓ PLEGADIS
La Festa de la Plantada 
més pedagògica

La Ràpita va celebrar 
dissabte passat la segona 

Festa de la Plantada de l’Arròs, 
organitzada per la Fundació 
Plegadis amb la col·laboració 
de l’Ajuntament rapitenc.  
La jornada es va caracteritzar, a 
més de practicar i rememorar el 
sistema tradicional de la plan-
tada, amb activitats lligades a 
la tradició i al medi ambient al 
Centre d’Interpretació del Cul-
tiu de l’Arròs de la Fundació Ple-

gadis. Els assistents van poder 
plantar arròs a la manera tra-
dicional, observar una mostra 
d’anellament científic d’ocells, 
mètodes de pesca tradicionals, 
i participar en un taller, entre 
altres activitats. Es tracta d’una 
jornada lúdica i familiar que es 
va celebrar per segona vegada a 
la Ràpita i que gira entorn a una 
activitat tan identitària com és 
la plantada de l’arròs. 
(ebredigital.cat)
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Fa poc més d’un mes es va 
projectar a l’Auditori Sixto 

Mir de la Ràpita el documental 
SEDiMENTS, i encara que la 
primera versió es va estrenar fa 
més d’un any, no hi ha dubte 
que l’actualitat d’aquesta 
proposta no ha decaigut gens 
ni mica.

Després de set anys a Brasil, on 
ha completat un màster (UFRGS) 
i un doctorat (UERJ) en antro-
pologia audiovisual, un dels seus 
realitzadors, Josep Juan Segarra 
(La Ràpita, 1984), llicenciat també 
en periodisme i en antropologia, 
ha tornat al Delta de l’Ebre amb 
projectes com fer classes de surf, 
organitzar passejos de caiac bar-
rejats amb poesia o fomentar la 
bioconstrucció de barraques del-
taiques.

Per fi el documental SEDi-
MENTS s’ha projectat en un 
cinema de Terres de l’Ebre… 
Què ha significat per a tu?
Trobar-nos per compartir lo do-
cumental SEDiMENTS i debatre 
és un esdeveniment polític. Tal 
com vam plantejar lo cine-debat, 
la idea va ser invitar a membres de 
la Taula pel Consens al Delta per 
escoltar les propostes que tenen 
i vore los punts de trobada que 
poden tindre en la Campanya pels 
Sediments. Com va dir la cineas-
ta y antropóloga Trinh Minh-há al 
film Reassemblage, la idea no era 
parlar “sobre” les persones sinó 
parlar “des de prop”; construir col-
lectivament estratègies para cui-
dar lo Delta.

Tu ets també un dels porta-
veus de la campanya pels 
sediments de l’Ebre… com 
està la qüestió en l’actualitat?
Qui té les principals competències 
de gestió de la Conca de l’Ebre és 
lo Ministeri de Medi Ambient espa-
nyol. La Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre gestiona la Conca de 
l’Ebre i forma part del Ministeri de 
Medi Ambient. Per altra banda, les 
empreses elèctriques com Endesa 
tenen concessions per explotar 
preses com les de Mequinensa, 

«ARA QUE HI HAN 
GOVERNS NOUS, 
HEM D’INTENTAR 
QUE SIGUEN MÉS 
RESPONSABLES 
QUE ELS ANTERIORS 
EN MATÈRIA DE 
SEDIMENTS»

Riba-Roja i Flix. Per la seua banda, 
l’Agència Catalana de l’Aigua té les 
principals competències sobre els 
rius que només transcorren per 
dins de Catalunya. Per a que hi 
hague una gestió responsable de 
l’aigua i dels sediments és neces-
sari un mandat contundent del 
Ministeri de Medi Ambient projec-
tant un Pla de Gestió Integral dels 
Sediments de la Conca de l’Ebre. 
Vam aconseguir que el Congrés 
dels Diputats aprovés aquesta 
proposta fa un parell d’anys i, ara 
que hi han governs nous, hem 
d’intentar que siguen més respon-
sables que els anteriors en matèria 
de sediments.

JOSEP JUAN SEGARRA
SEDIMENTS, AIGUA 
I POESIA
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Segons els crèdits del docu-
mental, Noelia Domenech, 
també realitzadora i fotògra-
fa ebrenca, ha col·laborat 
molt estretament amb tu en 
aquest i altres projectes. Què 
pots dir-nos d’ella?
Vaig coneixer a Noelia perquè los 
dos érem amics de Jon Gras i li 
tenim molt de carinyo. Com que 
Jon estava implicat en la Campa-
nya pels Sediments, quan ell mos 
va dixar, lo fet de tindre a la Noelia 
a prop va ser una forma de tindre 
una miqueta de Jon encara entre 
natros. I també una forma d’anar 
elaborant lo nostre dol. La Noelia 
no va poder participar al cine-de-
bat de La Ràpita perquè està de 

baixa, però la seua participació al 
projecte del documental ha sigut 
important sobretot en moments 
en que jo estava al Brasil i ella se va 
encarregar de filmar o de fer tas-
ques de producció que són indis-
pensables per tirar un projecte així 
endavant. Per exemple, durant la 
visita de John Day a l’IRTA, la vaig 
avisar i va anar a entrevistar-lo. 
Day és un especialista mundial en 
la gestió de sediments i coneix bé 
lo cas del Delta de l’Ebre, i conclou 
que en una bona gestió dels sedi-
ments lo Delta se pot mantindre a 
la superfície. Lo paper de la Noelia 
també va ser important durant lo 
muntatge perquè lo vam fer con-
juntament, i compartir lo procés 
ajuda a tindre més idees i millorar 
lo resultat final.

A través de la productora Ri-
ver Movies has publicat també 
la série IMAGINARI col·lectiu, 
una sèrie de Docuretrats de 
‘personatges’ del Delta que es 
van emetre a Canal TE i Canal 
21, entre ells Gerard Vergés, 
Manuel Pérez Bonfill, Ramón 
Rosales, Rosa Queral o Josep 
Guarch “Lo Teixidó”. Perso-
nalment crec que és un treball 
que ha tingut poc ressò a les 
Terres de l’Ebre, què opines 
tu?
En lo seu momento, ajuntaments 
com lo de La Ràpita o lo de Del-
tebre van recolzar el projecte. 
També vaig tindre suport de la De-
legació de Cultura a les Terres de 
l’Ebre. Per a mi la difusió lliure dels 

treballs creatius i de les investiga-
cions és una prioritat. Ho faig per 
a que es pugue absorbir, transfor-
mar, ser part de l’imaginari. Lo fet 
d’haver-se passat a les teles del 
territori los ho va donar bastanta 
difusió als docuretrats. Però per 
exemple, l’ajuntament de Tortosa 
va dir que donaria suport i després 
no va complir. A nivell de les insti-
tucions i del propi teixit social en-
cara podem aprofitar millor lo po-
tencial que tenim i los treballs que 
anem fent. Perquè és indubtable 
que figures com Vergés o Fran-
cisca Fornós mos poden ensenyar 
moltes coses sobre com viure en 
més poesia i en més llibertat.

Després de set anys a Brasil, 
t’has instal·lat de nou en el Po-
ble Nou per coordinar la Casa 
Rural El Segador i arrencar 
amb l’empresa Poesia Surf 
i Kaiak, des d’on tractes de 
transmetre també la cultura 
deltaica. Què és Poesia Surf i 
Kaiak?
La idea és oferir experiencies po-
ètiques a indrets que tenen mol-
ta potencia poètica. Per exemple, 
bordejar l’Illa de Buda recitant, ad-
mirar los flamencs al voltant de la 
Torre de Sant Joan, ser part de la 
posta de sol a la badia dels Alfacs 
o tindre lo gustet dels musclos a 
la boca un domenge a l’hora del 
vermouth dalt d’una musclera. La 
idea és convidar a poetes com tu 
per a presentar los nostres versos 
dalt dels kaiaks i així xalar i fer xa-
lar. També oferixo classes de surf 
i participo en l’organització de ta-
llers i jornades per aprendre a fer 
barraques i defensar la biocons-
trucció deltaica. De cara a l’hivern 
pretenc fer un altre tipo de rutes 
adaptades al clima.

I parlant d’aigua i poesia, no 
es pot deixar d’esmentar un 
altre dels teus documentals, 
La fina línia dolça… una au-
tèntica bogeria deltaica que 
vau dur a terme el poeta Jon 
Gras, Josep Bertomeu “Polet” 
i tu mateix…
Sí, en Polet ja havia tingut una ex-
periencia molt gratificant cap al 

2010 quan vam filmar lo docu-
mental “400 anys després” per al 
Taller.doc del Canal 33. En aquell 
moment vam fer memòria per cri-
ticar l’expulsió dels moriscos que 
se va produir fa més de 400 anys 
des del Port dels Alfacs entre altres 
ports. A partir d’aquella experien-
cia vam decidir emprendre l’aven-
tura de baixar des de Fontibre i 
recorre tot lo riu Ebre en barquets 
de perxar del Delta. Jon va dibui-
xar la nostra expedició morisca i 
després se va voler unir a la marxa 
de l’Ebre. La marxa la va organitzar 
Ecologistes en Acció en bicicletes 
pero la gent del Delta anàvem en 
barquets per dins del riu.

I clar… Jon Gras, per a mi un 
dels grans poetes de les Terres 
de l’Ebre i de més enllà, va ser 
bon amic teu…
Sí, Jon ha sigut una persona molt 
especial per a mi i la seua energia 
continua viva a través de tot lo 
que mos va transmetre. Per a mi 
Jon és la principal font d’inspiració 
poètica en la força revolucionària 
que té i en la forma d’”ascriure”. 
Ell ho escrivia així mateix, tal com 
parlem; va ser revolucionari i va 
fer-los pujar los colors a molts de 
religiosos de la llengua que posen 
la norma per davant de la música. 
Molts no el van saber valorar i és 
pels mateixos motius pels quals lo 
món està tant apurat a vegades. 
Falta obrir la ment i dixar entrar la 
brisa de la Mar.

I per acabar, he sabut que 
demà dia 29 de juny orga-
nitzeu la jornada Barraques 
2100 en el Poble Nou, que en-
tre altres moltes coses compta-
rà amb les actuacions del grup 
rapitenc DeMatíMañana i del 
poeta David Monllau.
Exacte! Serà un honor rebre al Po-
ble Nou la vostra potencia poètica 
punk, hehehe. I serà una mescla 
interessant, perquè Monllau va 
nàixer l’any 40 i a més d’ense-
nyar-mos a fer barraques també 
mos recita versos a qualsevol mo-
ment, i això no té preu. Mos veiem 
pel Delta!

Fotos: Eva Mascarell
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CARTA DE COMIAT DEL PRESIDENT DE LA UD JESÚS I MARIA
Apreciats pares i mares dels 
nens del futbol base i socis/es 
de la U.D. Jesús i Maria,
Mitjançant aquest escrit us 
comunico que deixo el càrrec 
de President del Club. Han 
sigut 8 anys molt intensos 
on he pogut gaudir molt de 
les diferents etapes viscudes, 
primer com a Delegat del Je-
sús i Maria B, després com a 
Responsable del Futbol Base i 
acabant com a president del 
Club. 
He pogut viure de primera 
mà l’evolució del club durant 
aquests anys, i la veritat que 
estic immensament orgullós 
de la feina feta. 
Entre molts dels reptes acon-
seguits cal destacar l’ascens 
de 4a a 3a Catalana del Jesús 
i Maria B i l’important creixe-
ment del Futbol Base, un crei-
xement quantitatiu i qualita-
tiu. Aquests últims anys s’han 
duplicat el nombre d’equips 
del Futbol Base aconseguint 
fins i tot l’oportunitat d’ascen-
dir a Preferent en algunes ca-
tegories. En aquest cas, he de 
donar les gràcies per la con-
fiança dipositada, a tots i ca-
dascun dels pares i mares que 

han confiat amb el Club durant 
aquests últims anys.
És ètic reconèixer que no tot ha 
sigut un camí de flors i violes. 
La gestió econòmica no sem-
pre és fàcil i en alguns casos 
s’han hagut de prendre deci-
sions incompresses per alguns 
per tal de garantir un millor 
Futbol Base, com a sigut ges-
tionar de manera diferenciada 
els comptes del Futbol Base i 
els del Primer equip per garantir 
que els diners que paguen els 
pares estiguessen destinats a 
millorar l’aprenentatge del seu 
fill o filla. I un segon repte molt 
important i no menys dur, va 
ser haver de fer-me càrrec del 
1r Equip després de l’ascens a 
1a Catalana, i a meitat de tem-
porada. 
Quant prens decisions tens 
la possibilitat d’equivocar-te i 
segur que ho he fet més d’un 
cop, però veure, des d’aquesta 
última etapa de President, amb 
la situació que es troba actu-
alment el 1r Equip, campió de 
lliga de tercera catalana,  i tot el 
Futbol Base, amb l’infantil pro-
clamat campió, jugar la fase de 
promoció a preferent el cadet, 
així com l’evolució del benjamí  

juntament amb la resta d’equips 
demostra que l’esforç i la dedi-
cació amb la que he intentat 
gestionar el Club han valgut la 
pena. La UD Jesús i Maria, amb 
el seu FuTbol Base, es troba 
actualment dins dels 4 millors 
Clubs de les Terres de l’Ebre a 
nivell esportiu i dins dels 2 mi-
llors Clubs pel que fa a com-
portament cívic i respectuós. 
Tenint en compte l’evolució 
positiva del Club d’aquests úl-
tims anys i la seva capacitat per 
continuar creixent, vaig pensar 
que era l’hora de donar un pas 
més enllà i fer de la UD Jesús i 
Maria un Club encara més gran. 
Aquest nou projecte consistia 
en implantar un nou model for-
matiu professionalitzat de Fut-
bol Base. Era tanta la convicció 
de què era un projecte neces-
sari i magnífic, tant per al Club 
com per al poble, que vaig do-
nar per fet que seria rebut sa-
tisfactòriament. I aquest va ser 
el meu error. Pensar que el que 
per a mi era un projecte il·lusi-
onant no ho era per la majoria 
dels membres de la junta ni per 
la majoria dels socis i sòcies del 
Club. Tal com he explicat an-
teriorment, qui pren decisions 

es pot equivocar i jo reconec 
que en aquest cas ho vaig fer. 
Continuo pensant que en cap 
cas em vaig equivocar amb el 
projecte perquè crec que era el 
millor per al Club però si havent 
donat per fet que es podria im-
plantar sense cap tipus d’oposi-
ció. Veient amb la negativa amb 
la que va ser rebut el projecte, 
vaig intentar explicar-lo amb 
tots els detalls als pares, mares, 
socis/es del Club essent impos-
sible fer-ho pels impediments 
d’alguns d’aquests socis.
Fidel a les meves idees, amb la 
total convicció que era un pro-
jecte necessari per als xiquets i 
xiquetes de les nostres terres, i 
que es devia de portar a terme, 
estava convençut de què no 
m’equivocava, però la tristesa 
ha estat no poder implantar-lo 
al Club que presidia. Aquest 
fet fa incompatible pertànyer 
als dos Clubs havent de deixar 
la U.E Jesús i Maria per passar 
a presidir aquest nou Club for-
matiu.
Aquests últims mesos no han 
sigut gens fàcils però en tot 
moment he intentat fer valer 
els valors pels quals s’ha carac-
teritzat aquest Club fins al mo-

ment, civisme i respecte amb 
els pensaments dels que pen-
sen diferent a tu.
Per acabar, només em que-
da donar les gràcies a tots els 
pares, mares, socis i socies pel 
suport que he rebut durant la 
meva etapa al Club. Sempre 
he intentat actuar de la millor 
manera possible  per portar el 
nom de la UD Jesús i Maria el 
més amunt possible i sempre 
des del respecte i el civisme. 
Desitjo que el Club continue 
amb aquesta trajectòria as-
cendent i us desitjo el millor.
Salut i gràcies a tots i a totes.

Juan José Gilabert 
President de la UD J i Maria
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QUINA 
TEMPORADA!
Vuit anys porto escrivint cada 
cada setmana. I aquest ha 
estat el més mogut. Descen-
sos no esperats de l’Ascó i 
Rapitenca i amb culebrons, 
passant fins a 6 entrenadors. 
L’Ascó, a més de baixar, re-
nunciava pels problemes amb 
hisenda. A la Rapitenca, no 
es va gestionar bé la situació, 
amb dos directors esportius 
mentre l’expresident don 
Ramon va tirar dards amb 
una carta al Més Ebre. La pro-
víncia es queda orfe: el Nàstic 
va baixar i el Reus està com 
un solar. Els nous propietaris, 
els americans, s’han mofat 
dels aficionats com va fer 
Joan Oliver. La Federació va 
mostrar llacunes amb les nor-
matives i els perjudicats han 
estat el Perelló, que va passar 
tres setmanes de molt de 
patiment, i un Jesús Catalònia 
que va perdre la promoció 
havent viscut un malson. Mai 
sabrem el que va passar amb 
l’afer de la promoció. A Estats 
Units això s’hagués arreglat 
en 48 hores. Aquí entre buro-
cràcia i misteris, al final molts 
perdedors. Jo hagués fet una 
de lliga de 20 equips a Segona 
i tot arreglat. Així menys 
pressió per als descensos. 
Un altre afer fou l’alineació 
indeguda del Vilalba i tot el 
que va suposar per al play off 
d’ascens. Entre unes coses i 
altres, quin any de culebrons. 
Aquí ens va la salsa i n’hi ha 
que l’augmenten. 

CELMA

WORLD SPORTS 
GAMES
Dimarts 2 de juliol arrancaran 
els World Sports Games Torto-
sa 2019, que durant la setmana 
vinent es disputaran a diverses 
poblacions de les Terres de 
l’Ebre. Un esdeveniment d’una 
gran dimensió perquè són els 
jocs més importants del món 
en categoria amateur. És una 
bona ocasió per promocionar 
el territori, amb tot l’impacte 
que es generarà amb aquest 
esdeveniment. Però fa la 
sensació que, en general, a 
casa nostra no hi ha cons-
ciència del que signifiquen i 
poden significar aquests Jocs. 
Les valoracions, com és lògic, 
s’hauran de fer el dia 8 de 
juliol, quan hagin acabat. Però, 
d’entrada, l’arribada de més de 
3000 esportistes de 42 països 
cal tenir-la en compte. Itàlia, 
amb mig miler d’esportistes, 
Mèxic o Àustria són algunes de 
les delegacions més nombro-
ses. Pot haver-hi algú que 
pensa que són jocs amateurs 
i que no tenen tant de valor. 
Crec que és un error. A més de 
la competició, que estic segur 
que serà important, també cal 
considerar que són esportistes 
que tindran menys exigència 
que els professionals i que 
aprofitaran més l’estada per 
poder conèixer el territori, amb 
el que això significarà. Sé que 
hi ha molta il.lusió amb l’orga-
nització i que s’ha treballat per 
estar a l’altura. Estic segur que 
la valoració serà positiva.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge 22.30 hores h (repetició dilluns a les 15.30 h).  A la 
primera part, especial centenari del CD Alcanar.  
A la segona, comentarem un partit solidari que hi haurà a 
Roquetes el dia 6 de juliol. Ho farem amb Nando Crespo.

EL BONAVISTA 
PUJA A SEGONA
La setmana passada infor-
màvem de que el Bonavista, 
campió del grup 2 de Tercera,  
encara no havia confirmat 
l’ascens de categoria. Això 
comportava incertesa per saber 
com es resoldria el conflicte, en 
el cas que acabés decidint no 
pujar. Aquesta setmana, però, la 
incògnita ja està resolta amb el 
comunicat del club tarragoní de 
que pujaria a Segona. També cal 
confirmar, a la vegada, l’ascens, 
com a millor segon dels tres 
grups de Tercera catalana, del 
Borges del Camp. Joe, exVi-
laseca, serà el mister. Al seu 
moment també van haver-hi 
dubtes sobre el futur de les 
Borges, però en cap cas ha 
estat així i l’equip també pujarà, 
com el Bonavista. Per tant, les 
incògnites estan aclarides.

EL CATLLAR VA 
DECIDIR
L’assemblea de socis del Catllar 
va ser ahir la nit. Durant la 
mateixa s’havia de confirmar 
si l’equip pujava a Primera 
catalana. La decisió oficial es 
va prendre un dia abans de 
l’assemblea de la Federació 
Catalana de Futbol d’avui diven-
dres a Tàrrega.   

L’AMPOSTA 
INCORPORA A 
RAÜL (PERELLÓ)
L’Amposta ha incorporat al 
defensa central Raül Garcia, 
que va jugar amb el Tortosa 
la temporada de l’ascens i que 
en la passada va jugar amb 
el Perelló, amb qui va pujar a 
Segona catalana. L’Amposta 
podria tenir, a més, un fitxatge 
estel.lar, il.lusionant. Podreu 
trobar més informació d’aquest 
possible fitxatge i d’altres que 
ja s’han fet, als nostres equips, a 
les planes 19, 20 i 21, amb un tre-
ball únic de Joaquin Celma que 
reflecteix com està el mercat. I 
aviat, Celma començarà l’anàlisi 
de les plantilles. 

BREUSPROMOCIÓ D’ASCENS

El Montblanc va guanyar 
la tornada de la promoció 

d’ascens a Segona, contra el 
Catalònia (1-0). 
Un gol a la represa, de falta, va 
decidir el partit i una eliminatòria 
que ja estava molt decantada a 
favor de l’equip de la Conca de 
Barberà amb l’1-3 de l’anada. 
D’aquesta forma, no va haver 
miracle jesusenc i l’ascens és 
per al Montblanc. El partit cal dir 
que va ser igualat i també travat. 
A la primera meitat, el Catalò-
nia va pressionar dalt i va assu-
mir riscos, podent recuperar la 
pilota i iniciar contraatacs. Però 
el Montblanc, que va buscar no 
equivocar-se conservant quatre 
jugadors fixes darrera, va saber 
dur el partit com li convenia. Les 
arribades del Cata no van ser 
del tot clares, amb trets de Lluís 
i d’Enric des de fora de l’àrea, i 

amb una acció de Moha que no 
va arribar a rematar. Els locals, 
sense posar-li ritme al joc, van 
gaudir de possibilitats en acci-
ons a pilota aturada, una d’elles 
al travesser. Al descans es va ar-
ribar amb el 0-0. A la represa, el 
Catalònia ja va baixar la pressió i 
el Montblanc va tenir més con-
trol de la pilota i del partit. Arran 
d’una falta directa, els locals van 
decidir amb l’1-0. El Catalònia, 
tot i el resultat, va mantenir la 
bona actitud fins el final, fent una 
altra imatge respecte a la segona 
meitat de l’anada. Al final 1-0 i 
celebracions del Montblanc per 
l’ascens. Del Cata, comentar que 
va debutar, el dia del seu aniver-
sari, el juvenil de 17 anys, Pau 
Haro. Aquí acaba una promoció 
eterna i que ha estat estranya, 
principalment per al Catalònia, 
per tot el que ha succeït. 

Catalònia: no va 
haver-hi miracle (1-0)

CD TORTOSA

Tal com vam informar, 
el defensa Antonio 

Dominguez no seguirà al CD 
Tortosa.                  
No ha hagut entesa. Sí que s’ha 
confirmat, en canvi, la renova-
ció d’Alejandro, germà d’Antonio. 
D’aquesta manera, el Tortosa se-
gueix confeccionant una plantilla 
per a pujar. Cristian Diaz, Sergi Du-
ran, Uri Benito, Pol, Escoda, Puig, 
Dani Bel, Selu, Marc Benito, Jo-
seph, Aleix Salvadó, Alejandro, Ge-
rard Bes i Marc Garcia han renovat. 

Les incorporacions, fins ara, són: 
Josué i Sabaté (Rapitenca), Samu 
(Ampolla), Domènech  Estorach 
(Reus B) i Nacho (Ulldecona). Amb 
tot, tal com va dir el president Ma-
rià Curto en la Festa cloenda de la 
temporada de dissabte, un equip 
que ha d’aspirar a l’ascens. Aquest 
és l’objectiu. Finalment, dir que el 
R-Bítem s’ha interessat per dos ju-
venils del Tortosa, un d’ells és Viña, 
que fitxarà. D’altra banda, el juvenil 
tortosí Xavi Margalef anirà al Vila-
seca de Lliga Nacional.   

Domínguez no renova

Canal Terres de l’Ebre, com a l’anada, va transmetre el partit Montblanc-Catalònia.
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DIUMENGE, 
DARRER 
MINUT 91 DE LA 
TEMPORADA, A 
CANAL TE
Diumenge dia 30 de juny, a les 
22.30 hores, serà el darrer pro-
grama de la temporada de Mi-
nut 91 a Canal Terres de l’Ebre. 
Des del 2 de setembre de l’any 
passat, excepte el diumenge de 
Pasqua, Minut 91 ha aportat 
actualitat del nostre futbol cada 
setmana. Ara s’acaba la quarta 
temporada des que el programa 
es fa en directe en diumenges 
la nit. En el cas de Michel Viñas 
són 22 anys seguits a les teles 
ebrenques. El darrer programa 
serà especial pel centenari del 
CD Alcanar. A finals de l’any 
passat vam fer un programa 
especial pel centenari del Santa 
Bàrbara. Diumenge el farem 
pel CD Alcanar. Així mateix, en 
la segona part del programa, 
Nando Crespo visitarà el plató 
de Minut 91 per comentar el 
partit benèfic, coincidint amb la 
Festa Major, que tindrà lloc el 
dissabte 6 de juliol a Roquetes. 
El programa acomiadarà la 
temporada amb l’equip tècnic 
que el realitza, format pel 
canareu Quique Queralt i pel 
jesusenc Dani Camacho.

EDU MAESTRE 
ENTRENARÀ AL 
PINELL
Fa unes setmanes vam 
informar que el Pinell havia 
incorporat a un jove entrenador 
que havia estat al Nàstic, Unai 
Mantilla. Finalment, el tècnic no 
acabarà fitxant i, de moment, 
la intenció és que Edu Maestre 
faci funcions de jugador i de 
tècnic. L’equip ja té 12 juga-
dors incorporats, la majoria 
del Camp de Tarragona i que 
arriben de la mà d’Edu. Ja s’han 
fixat partits de pretemporada 
com el dia 10 d’agost, en festes 
a la localitat terraltina, contra 
el Ginestar i el diumenge 11, 
també a casa, contra el Corbera 
a qui se li tornarà la visita el 
diumenge següent, en festes 
llavors del municipi corberà. 
El president del Pinell, si no hi 
ha res de nou, serà Estefano 
fabregat que ja va ser-ho, a 
més també d’haver estat juga-
dor amb el Pinell. A manca de 
tancar la plantilla, l’equip torna 
amb molta il.lusió. 

CD ALCANAR
Acte central del 
centenari del club

El CD Alcanar va celebrar 
dissabte l’acte central de la 

commemoració del centenari.  
Es va mostrar oficialment el nou 
escut del club i es va presentar 
l’escultura i els equipatges del 
centenari. Es va inaugurar la nova 
versió de l’himne, a càrrec de la 

Banda de Música i el Cor Iubilo. I 
després d’un partit entre la Cava i 
l’Alcanar es va fer el dinar de ger-
manor amb els corresponents 
homenatges. Diumenge (22.30 
hs), a Canal Terres de l’Ebre, a Mi-
nut 91, programa especial cente-
nari CD Alcanar. 

BREUS

Dimecres es va celebrar 
l’acte commemoratiu del 

segon aniversari de la Penya Lo 
Nàstic Terres de l’Ebre. Fou a 
Tradicionarius Tortosa, seu de 
la Penya. 
L’acte va tenir la presència del 
president del club, Josep Ma-
ria Andreu, del conseller, Antoni 
Vallverdú i del futbolista de Paüls, 
Pol Prats, que pertany al filial però 

que ja ha debutat amb el primer 
equip grana, al futbol professi-
onal. A més, van assistir a l’acte 
membres de la Penya ebrenca. 
D’altra banda, la Penya va con-
siderar que el millor jugador de 
la temporada del Nàstic va ser el 
porter Barragan. No va poder as-
sistir per a rebre l’obsequi perquè 
està de vacances, però va agrair 
igualment el reconexement.

AE CHEMA PORTERS
IV ‘Desafio’ de porters, 
a Jesús (18 hores)

Demà dissabte, al camp de 
la Santa Creu de Jesús, IV 

‘Desafio’ de porters, organitzat 
per ChemaPorters.
A partir de les 18 h, jornada in-
tensa amb els porters com a 
protagonistes. Una gran dia per 
a la formació i perquè els porters 
puguin gaudir-ne. Hi ha previs-

ta la participació de 80 porters, 
arribats de les Terres de l’Ebre i 
també de l’Aragó, Camp de Tar-
ragona i Nord de Castelló. La 
novetat d’aquesta edició és l’ho-
rari. Serà per la tarda. I una mica 
més tard del previst inicialment. 
A les 18 hores, presentació, i a 
les 18.30 s’inicien els partits.  

ROQUETES. 6 DE JULIOL
Partit benèfic amb 
jugadors històrics

A TRADICIONARIUS

Dissabte dia 6 de juliol, 
dins de la Festa Major de 

Roquetes, se celebrarà a l’estadi 
del municipi un partit benèfic.  
Serà a les 18.30 hores.
Els beneficis de la jornada aniran 
destinats a la Lliga Contra el Càn-
cer (delegació de Roquetes). 
El partit serà entre exjugadors del 
Roquetenc i exjugadors que ha-
gin estat en equips de la comar-
ca. Al combinat local, entre altres, 
hi jugaran: David Cid, Josep Vila-
nova, David Vilanova, Adell, Se-
gura, Curto, Moisés, David Gar-
cia, Toni Martí, Borrull, Pancràs, 
Josep Solé, Marc Alegre, Joel 
Forné, Recio, Sergi Rodriguez, 
Lluís, Nando, Àlex Gallego, Mar-

tí Poy... A la selecció hi jugaran, 
entre altres: Diego Becerra, Che-
ma, Puig, Johan, Ramon Sancho, 
Dani Gavito, Jota Vizcarro, Ger-
man, Edu Albacar, Carlos Albacar, 
Jordi Fabregat, Monti, Manel Ca-
zorla, Jose Luis Margalef...(falten 
encara confirmar més jugadors 
dels equips). Els entrenadors se-
ran Juanjo Rovira i Josep Gom-
bau. L’àrbitre del serà Felipe Cres-
po Aurré, assistit pel seu fil Felip, 
també pel seu net Didac i per 
Alvaro Garcia. Aquest diumen-
ge, 30 de juny, a Canal Terres de 
l’Ebre, a Minut 91, en parlarem del 
partit d’històrics, de Roquetes. A 
la segona part del programa, que 
és el darrer de la temporada.
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ENS DEIXA UN REFERENT
Antonio Acero, un 
mestre del ciclisme
Dimarts passat, als 84 anys, 

ens va deixar Antonio 
Acero, un referent de l’esport 
tortosí, i, en concret, del 
ciclisme, del que fou un gran 
apassionat.  
Acero va estar vinculat durant 
més de dues décades a la Pe-
nya Ciclista Baix Ebre ‘Ja arriba-
rem’, dotze anys com a presi-
dent. En aquella època, fou un 
actiu rellevant de l’esport de les 
dues rodes amb la formació dels 
més petits. D’aquesta manera, a 
través de l’impuls d’Acero, el ci-
clisme ebrenc va tenir uns anys 
d’esplendor amb participació en 
competicions i amb una bona 
pila de joves que van integrar-se 
a l’esport i al club. 
Amb el temps, Antonio Acero 
també va implicar-se, sent un in-
termediari, amb l’arribada a l’Ebre 
dels ciclistes russos, que van 
aterrar a Jesús per fer els seus en-

trenaments i que, des de llavors, 
estan instal.lats al nostre territo-
ri. En general, una vida dedicada 
a l’esport i en concret a la seua 
gran passió, el ciclisme. Antonio 
Acero, després d’una llarga ma-
laltia, ens va deixar dimarts. Amb 
ell marxen moltes experiències 
esportives i una gran etapa del 
ciclisme ebrenc, sent un mestre 
d’aquest esport per a molts joves 
de Tortosa i del territori.

Medalles d’or ebrenques al 
Campionat d’Espanya
La remera ampostina, Aina 

Cid, formant embarcació 
amb la seua germana Victòria, 
al dos sense timor sènior del 
Nàutic Amposta, van assolir la 
medalla d’or a l’Estatal.               
Així mateix, destacar el lloc més 
alt del podi per Àlex Sigurbjörsson 
i Ismael Rifi, del Club de Rem Tor-
tosa, amb el dos sense timoner.  
Aina Cid i Victòria Cid es van pen-
jar la medalla d’or. A més el club 
ampostí va sumar quatre medalles 
de plata del dos sense timoner sè-
nior d’Alex Pagà-Antonio Babins-
tev; skiff sub-23 de Victòria Cid; i 
en juvenils el dos sense timoner 
de Laura Fibla-Paula Arques; i el 
quatre skull d’Eros Vilar-Nicolas 
Andrés-Joan Bel-Aaron Cano. Es 
van penjar la medalla de bron-
ze el quatre scull sènior de Fer-
ran Climent-Oriol Mateo-Xavier 
Royo-Albert Barrera i el dos sen-
se timoner cadet d’Emma Alim-

bau-Anastasia Zakarova. Pel Club 
de Rem Tortosa, a part de l’or 
d’Àlex i Isma Rifi amb el dos sen-
se timoner, van destacar les dues 
medalles de plata del dos sense 
timoner sènior de Natália Ara-
sa-Anna Kayser i el cadet de Mi-

REM

quel Pellisa-Eric Pastor. El bronze 
el va aconseguir Dani Panisello en 
skiff juvenil. El Club de Rem Del-
ta de S Jaume es va emportar el 
bronze amb el quatre sense timo-
ner cadet d’Àngel a-Sergi-Aram-
Marc. (notícia d’ebredigital.cat)

PREMIS PÀDEL ENDURO DYNAMOS FCF
FESTA ‘TOTS ELS 
GOLS’ D’IMAGINA 
RÀDIO

L’ALDEA 
MUNICIPALITZA 
LES PISTES 

EL PILOT XAVIER 
DOMÈNECH BRILLA 
A L’ESTATAL

GOMBAU FARÀ LA 
PRETEMPORADA A 
AMPOSTA

EN CONGELEN LES 
QUOTES PER A LA 
PROPERA LLIGA

La tretzena Festa de Tots els Gols 
va posar punt final a la campanya 
futbolística, premiant els campi-
ons i els ascensos de categoria.
També va guardonar protagonis-
tes d’altres esports, mentre que el 
guardó a millor jugador i jugado-
ra de futbol va recaure en Laura 
Tomàs i Sergi Auré. Sergi Auré es 
va emportar el gruix de les vota-
cions arribant a un percentatge 
del 38,12% i 1177 vots, seguit d’Uri 
Benito amb xifres del 23,64% 
amb 730 vots. Laura Tomás es 
van emportar el premi a millor ju-
gadora amb 762 Vots i el 41,08%, 
seguida de Cristina Navarro amb 
378 (20,38%) (ebredigital.cat)

L’Ajuntament de l’Aldea està en 
procés de compra de les pistes 
de l’Aldea Pàdel Indoor. Després 
de saber que estes estaven en 
venda, el consistori va prendre la 
decisió d’adquirir-les per tal de 
millorar les instal·lacions esporti-
ves municipals i convertir-les en 
unes de primer nivell. Gràcies a 
la col·laboració d’Ismael i a l’es-
pera de consignació pressupos-
tària, amb un període no molt 
llarg de temps, els aldeans i al-
deanes, i la resta de persones de 
l’entorn, tindran estes dos pistes 
de pàdel dins de les instal·lacions 
esportives del poble i en funcio-
nament  que en vulguin gaudir.

El passat diumenge 23 de juny 
es va celebrar a la localitat ga-
llega de Moaña el Campionat 
d’Espanya BTT d’Enduro, dis-
putat sobre cinc espectaculars 
trams, amb un total de 35 qui-
lometres de recorregut, amb 
1.500 metres de desnivell. El 
representant de la Terra Alta, 
Xavier Domènech, del Club 
Esportiu Bicisport, una vegada 
més ha estat entre els millors, 
acabant en la 9a plaça en cate-
goria Elit, amb un temps total de 
17:15.025, a 1:19.470 del cam-
pió, el que li suposava obtenir la 
17a posició en categoria Scratx.
(notícia de Terra Alta Esports)

Amposta és la seu d’entrenament 
de l’equip que Josep Gombau di-
rigeix a l‘Índia, el Dynamos Dehli 
Del 18 de juny al 2 de juliol es re-
alitza una estada de tecnificació 
per als membres més joves del 
club, mentre que a l’agost serà 
tota la plantilla qui es desplaci fins 
a la capital del Montsià. Les ins-
tal·lacions esportives d’Amposta 
acolliran unes 33 persones, entre 
staff i jugadors, que realitzaran la 
pretemporada a Amposta.
Gombau destaca que “la poliva-
lència del Centre de Tecnificació i 
les instal·lacions esportives d’Am-
posta són idònies per realitzar 
concentracions d’aquest tipus“.

La Junta Directiva de l’FCF acor-
da no incrementar el preu de 
les quotes per a clubs i federats, 
mesura que s’afegirà a les boni-
ficacions per la nova campanya 
‘Tots som un equip’ i #Orgullosa.
L’acord fou aprovat en la reunió 
de la Junta Directiva celebrada 
dimarts. 
La mesura comportarà el man-
teniment de les quotes federati-
ves per a clubs i federats, de tal 
manera que no s’incrementarà el 
seu preu. 
Els imports que quedaran con-
gelats seran els següents: Quo-
ta d’inscripció al Portal del Fe-
derat, Quota d’inscripció de 
nous clubs, Quota d’inscripció 
d’equips nous,  Quota d’equip 
per la participació en competició 
oficial, Sancions econòmiques 
per causa disciplinària, Dipòsit 
per interposar recurs d’apel·la-
ció.
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FITXATGES  
FITXATGES

CAT MISTEREQUIP jugadors incorporats o a prop de fer-ho (27 de juny)
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AMPOSTA B

Quim Cardona (Arnes), Ferran Meseguer (Gandesa), Granados, Nico i Òscar Torres 
(Cambrils), Albert Troyano (inactiu), Cervelló (Reus Juv), Eric Roda, Gerard Domènech

(Asco juv), Pere Jorda (Flix), Ñoño (Borges Blanques), Àlex Fernández (Vilaseca),  
Rendame Chellay (Ascó B /Futbol sala), Riki Nogueira (Borges Blanques) 

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-Pobla B), 
Gerard Tomàs (Reus B), Jordi Tomàs (Tortosa), Raül Istoc (La Sénia), Raúl Garcia 

(Perelló). Interessa Josep Becerra.

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 Marquez , Ramon Centelles (inactiu), Roger Garcin ( Rapitenca) Ferran 
Tiscar ( Juvenil)

Quim Torné, Edgar Olvera i Marc Castellví (Batea) i Andreu Torres (inactiu)

Damià (Ampolla), Lucero ( J i Maria), Gustavo i  Ion (Ulldecona), Jonatan Llorach 
(Amposta), Toni Ondozabal (Aldeana) i Juanjo Rovira (Ulldecona)

Andy i Eric (La Sénia), Ferran (La Cava), De la Torre (Tortosa), Ródenas (Perelló), 
Rafa Llop i (Reus Juv Divisió d’Honor) 

 

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

i Domènech (Reus B)

Marc Fabregat (Ascó), Miquel Callarisa (Godall). Sergi (Sant Jordi), Miguel Reverté 
(Tortosa), Corella (Rapitenca B) i Felipe (Amposta)

Villarroya  (Rapitenca), Aleix López (Tortosa juvenil) 

Cristian Paradas (Ampolla)

Àlex Escarihuela i Carlos Montagut (Fatarella), John (Vilalba) i Musta (J i Maria) i 
Quim Bru (Ampolla futbol sala/J i Maria)

Carlos Torres, Ferri i Òscar Botero (Canonja), Gerard Casado, Oriol Fogols, Ivan 
Canalda (Gandesa juvenil)

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), Campanals (Camar-

les), Roger Armengol (Rapitenca B) i Pau Galiana (R Bítem)

Cristian Barajas (Arnes), Xavi Revuelta (Olimpic), David Voces (Inactiu, la Cava i 
Vilaseca), Alejandro Prats (Batea) i Eric Fernàndez ( San jaume)

Gerard Reyes (Roquetenc), Ivan Garcia (Roquetenc juv), Alex Piñeiro (Corbera), 
Yassine Boulaid (S Jaume) i Aleix Vizcarro (Aldeana)

Joan Martinez ‘Deco’ (Godall) i Pau Martí (Amposta B) i Edu Penco (Valls At)

Aleix Zaragoza, Roger Antó (La Cava), Ferran Bo (S Jaume), Pau Marin, Àlex Pérez, 
Juan Carles Pons ( juvenil)

Dani Robles (Flix) i Figo (Valls)

Alvaro  Martinez (Cambrils), David Domínguez (Ginestar)

Didac Rius i Lluc (Aldeana), Cobos, Victor, Dennis, Ali (Juvenil), Sergi Castaño i 
Guillem Casanova ( la Cava) i Yuri (Benicarlo)

Pau Valmaña (Amposta), Gerard Balada (Godall), Eric Vilanova , Bahrein Benkiran, 
Pau Abelló, Jordi Abelló, David Viña (Tortosa juv), Mimoun Haddou(Vilalba) i 

Gerard Estorach ( J Maria)
Sergio Arevalo (Olimpic/Rapitenca), Quim Martínez (Catalònia) , Chimeno (Rapi-

tenca B) i Quim Sancho (Benicarló B)

Pau Castro i Cristian Arasa (Ulldecona)

Alonso Gicena i Roig Escuin (juvenil), Albert Sabaté (inactiu)

JORDI FONT

ENRIC

XAVI CID

KIKI

CAMARERO

SERRANO

NANDO

TEIXIDÓ

SANCHO/SUBI

GERMAN

ALBERT BEL

BARTOLO

IVAN ROMEU?

ROGER BLANC

JOSÉ LÓPEZ

BARRUFET

SUBIRATS

LANDA

ROBERT
 JJ AGUSTIN

NARCÍS 

ROCA

J SUBIRATS

VALLÉS

A. FIBLA

PARRA

TO
John (Vilalba) nou jugador de l’Arnes. A la foto amb Àngel Alvarez, segon tècnic. 

Aleix (Tortosa juv), amb el president i el tècnic de l’Aldeana, Enric Pino i Bartolo.

Ferran torna a la Rapitenca, després d’haver estat a la Cava.

El central corberà José Ramon (Ascó),  ha fitxat amb el Gandesa. 
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· La propera setmana co-
menço la secció de totes 
les plantilles i anàlisi de cada 
equip que durarà tot el mes 
de juliol i part de l’agost. Esti-
guin atents.
·  Un club històric desapareix: 
el Reus, amb 2 temporades 
a segona divisió, 9 a Segona 
B, 28 a Tercera, 10 a 1 Cata-
lana i 9 en Preferent. A més 
desapareix el filial, amb la 
qual cosa de tenir la provín-
cia tres equips a Tercera di-
visió, només es queda un: la 
Pobla Mafumet. La pregunta 
del milió: ressuscitarà des de 
4a catalana com ho va fer el 
Figueres quan va baixar de 
Segona divisió B?
·  Hi hauran tres nous equips 
a tercera catalana, el Gan-
desa B que ja va tenir un filial 
a 2006, el Pinell que reprèn 
el futbol i el Remolins-Bí-
tem que a la temporada 
2004/2015 ja va tenir filial, i 
ara en tornarà a fer.
·  En el partit de tornada de la 
promoció d’ascens a Segona 
catalana, Montblanc-Cata-
lònia, a la represa, a l’equip 
jesusenc van jugar dos juga-
dors, Pau Haro, amb 17 anys 

i Nacho Orozco, el veterà de 
l’equip. Els separaven 27 anys 
i 11 Mesos. Els dos amb la ma-
teixa il·lusió. Pau va fer els dis-
set anys el mateix dissabte. El 
debut fou un bon regal. 
· La unió esportiva Aldeana ha 
confirmat la continuitat d’Al-
bert Villarroya i la incorporació 
del defensa Aleix López, (Tor-
tosa juvenil). També es podria 
incorporar el davanter Yassine 
(ex Amposta, ex Gandesa i ex 
Ametlla). Amb aquestes altes es 
compensarien les baixes exis-
tents. Així mateix, destacar la 
continuitat del porter i referent 
de l’equip, Sergi Auré, que va 
tenir altres ofertes, però segui-
rà al club groguet. Àlex Alegre, 
baixa en el darrer terç del passat 
campionat, ha estat operat de 
la pubàlgia i comença la recu-
peració. Corella semblava que 
havia fitxat però ho farà amb 
l’Ulldecona.
· Sergio Arévalo, defensa que 
va arribar durant la temporada 
passada a la Rapitenca i que 
va acabar-la amb l’Olímpic de 
Móra d’Ebre, és nou defensa 
del Roquetenc club amb el que 
s’implicarà entrenant també un 
equip del futbol base. Un fut-

bol base que presenta un nou 
projecte,
· Pau Alegria ha estat el co-
ordinador del futbol base del 
Catalònia, fins aquesta tem-
porada. En la propera entre-
narà el filial de Quarta. Mario 
Javaloyes, que diumenge va 
casar-se, agafa el relleu en la 
coordinació. Pau Alegria ha 
volgut destacar les ajudes de 
Jordi Llobet, tècnic fins ara 
del filial, en aquesta transi-
ció. D’altra banda, destacar 
que Pau Alegria ha fet de co-
mentarista de Canal Terres de 
l’Ebre, en els dos partits de la 
promoció d’ascens a Segona, 
al costat de Michel Viñas. 
· La Federació Catalana de 
Futbol, dins de la nova cam-
panya ‘Tots som un equip’, in-
centivarà el Joc Net. 
L’equip que practiqui el joc 
més net, de cada grup, en aca-
bar la lliga serà guardonat per 
fair-play amb una compensa-
ció econòmica de 1000 euros 
i 500 euros per al segon. Una 
bona manera d’incentivar.
· Cristian Paradas, de l’Ampo-
lla, nou jugador de l’Ametlla, 
que també podria fitxar a Ro-
bert Beltran (Jesús i Maria).

Marcos i Gerard Moreno, segon mister del Catalònia i el porter.

Sergio Arévalo (ex Rapitenca i ex Olimpic) ha fitxat amb el Roquetenc.

Els futbolers de la boda de Mario Javaloyes i Neus Villalba, de diumenge passat. 

Mario serà el coordinador del futbol base del Catalònia, la temporada propera. Part de la plantilla del Jesús i Maria, celebrant el títol de campions a Eivissa.

Pau Haro, juvenil de 17 anys, escalfant amb Nacho, el més veterà del Cata.
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· El Gandesa ha confirmat que 
farà filial. El míster serà Joel 
Martorell, que ha entrenat al 
juvenil del Gandesa, a més de 
dos anys en altres equips de 
futbol base, al Pinell i al Corbe-
ra 2016/2017. I dos anys de se-
gon amb Rafa Navarro al primer 
equip Gandesà. El filial ja té 16 
jugadors fitxats, tots han jugat a 
3a cat i 4 cat i altres surten del 
juvenil. Juagdors que estaven a 
clubs de la Terra Alta tornaran 
a Gandesa, aprofitant que es fa 
filial, amb el que això suposarà 
per als equips de la comarca.
· Una afició 10 la del Catalònia 
que, tot i perdre, de tornada a 
l’autocar cantaven gairebé com 
si haguessin  aconseguit l’as-
cens.        
· El Perelló era l’equip de Sego-
na amb més retard per a poder 
tancar la seva plantilla. Però en 
un tres i no res pràcticament 
en 15 dies l’han tancada. Feina 
titànica del seu secretari tècnic 
Jordi Brull, que al dia ha estat 
enganxat al telèfon mínim cinc 
hores. Cal dir que el Perelló està 
a punt de fitxar un davanter de 
1a catalana, de Tarragona, que 
té molta qualitat.
· Divendres a la nit Emili i Jota 
van sopar amb les seves ma-
jestuoses esposes per intentar 
convèncer a Jota perquè con-
tinue al R-Bítem. No va haver-hi 
manera. Emili gairebé plora per 
no poder convèncer-lo.
· Aquesta temporada, la Cava B 
tindrà tot l’equip de jugadors de 
la localitat i amb molt potencial, 
és el primer de 4 catalana que 
ha tancar la plantilla.
· Si no hi ha cap novetat de dar-
rera hora, potser aquest any la 
UE Deltebre no tingui futbol.
· La lliga començarà el 8 de se-
tembre i els calendaris estaran a 
principis de juliol, entre el  9 i el 
12.
· Només faltava omplir una 
banqueta a la 2a catalana, la del 
Borges del Camp. Ja està con-
firmada amb la incorporació de 
Joe, que va fer una gran tasca 
en la Pastoreta, Hospitalet, Vi-
la-seca A i B i al futbol base, deu 
anys al Reus, a més del Nàstic i 
Cambrils.
· L’Alcanar militarà per primera 
vegada en la seva història a la 4a 
Catalana. A 3a catalana ha estat 
13 campanyes, 41 a segona ca-
talana i 13 a preferent.
· Un jugador de Segona Catala-
na. El club va quedar amb ell per 
la seva renovació. Ell demanava 
un 40% més de la seua fitxa, per 
si el club picava, perquè, a la ve-
gada, ja havia arribat a un acord 
amb un altre club. El seu darrer 

club no va caure.
· La segona catalana serà dura, 
en tots els aspectes. 15 entre-
nadors ja han tingut experiència 
tots a la 2a catalana. Solament 
3 debuten: Ramon Sancho a la 
Rapitenca, Sergio López al Bo-
navista i Albert Pérez, al Mont-
blanc.
· Marc Vilarroya seguirà al R- Bi-
tem després de tenir diverses 
ofertes: La Sénia, Ulldecona, 
Olímpic i Catalònia li van fer 
oferta i Batea i Ametlla van con-
tactar amb ell.
· El juny és bon mes per casar-se. 
El segon de Xavi Cid a Ampos-
ta, Mario Javaloyes, es cas el 
diumenge amb una dona molt 
maca natural de Roquetes.
· El que va ser míster del Flix 
2014/2016, Rius, ara córre mara-
tons. El seu fill ha fitxat pel Lleida 
juvenil.
· L’Amposta està fent un gran 
equip, sis dels seus fitxatges, 
tenen una mitjana d’edat de 21 
anys. Molt aviat hi haurà un fit-
xatge estrella, sempre que les 
negociacions segueixin el seu 
bon curs. Aquest podria ser el 
retorn de Josep Becerra.
· El jugador Eloi Forastero que la 
lliga passat va jugar el seu primer 
any d’amateur a l’Aldeana, va re-
novar per aquest equip i ha rebut 
ofertes de La Sénia i Rapitenca.
· El porter Guillem Pallisé, que la 
temporada passada va jugar a la 
Cava fins al març, ara està sen-
se equip. Sergi Grau, per la seua 
part, també exla Cava té diverses 
ofertes. Adrià Sales, ex Gandesa, 
va fitxar pel Borges Blanques.
· Els equips ebrencs de segona 
catalana porten un ritme besti-
al per tancar les seves Plantilles. 
Només falten 12/15 fitxatges per 
tancar plantilles dels nostres 10 
representants.
· Més d’un soci ebrenc del Barça 
m’ha dit que si es fitxa a Neymar 
es donaran de baixa.
· Gran detall d’un mister de 2a 
catalana que va deixar el càrrec 
i li va deixar al nou entrenador la 
seva bodeguilla. El nou mister va 
parlar durant tres hores amb els 
jugadors, de la seva filosofia. No 
van faltar les cerveses i les Rialles. 
I l’entrenador sortint que no va 
voler estar present, chapeau.
· El Remolins. Bitem tindrà una 
bona defensa a 3a catalana,  
amb Pau Valmaña, Sergi Bel i 
Marc Vilarroya.
· El Cambrils de la mà de l’ex 
míster del Gandesa, Alberto 
Lopez, està apuntalant bé l’equip 
amb molts jugadors ex ebrencs: 
Josu Rigal (Amposta) Dani Saez 
(Camarles/Perelló), Jusi (Perelló), 
Samu Garcia (Camarles) i Dani 
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Tome (Gandesa)
· El jugador del juvenil del Rues 
juvenil Arrastraria, per qui es-
tava interessat la Rapitenca, ha 
quedat gairebé descartat.
· Ivan Romeu, que va estar 12 
anys de porter i entrenava al 
futbol base de l’Ametlla, podria 
ser el proper  mister del primer 
equip calero. Faci el que faci, 
té un gran futur. Només dos 
equips de 3a catalana no te-
nen míster: Sant Jaume i Jesús 
i Maria.
· Un jugador, d’un entrenador 
de 2a catalana, em diu:  “és un 
tècnic molt Exigent. Sap treure 
molt bé les qualitats d’un juga-
dor. M’agraden els entrenadors 
exigents que són molt seriosos 
i que tenen autoritat al vesti-
dor“. I ull, no és Teixidó.
· L’Amposta ha tingut 7 entre-
nadors en les últimes 8 tem-
porades i casi tots estan situats: 
Fabregat, Nacho (director es-
portiu Tortosa), Gerard Zarago-
za (Bangalore de la lliga Índia), 
Teixido (Perello), Beto (Pobla 
Mafumet), Jordi Font (Ascó) i 
Albert Bel (Ulldecona). 
· Salva Bes, que la passada 
campanya va jugar al primer 
equip del Jesús i Maria, ha fitxat 
pel juvenil del Nàstic.
· El gran defensa de l’Ametlla 
Sam ha tingut ofertes del Tor-
tosa, Amposta i fins i tot del 
Perelló. No va voler escoltar 
ofertes d’aquest equip.
· Ivan Castell, natural de Móra la 
Nova i tècnic de porters, té un 
palmarès de cinc play off d’as-
cens en 7 Temporades. Actu-
alment està al Deportivo de la 
Corunya.
· Hi ha un entrenador del futbol 
ebrenc que té gairebé mes po-
der que el president.
· El Tortosa sempre ha volgut 
fitxar el defensa Domínguez, 
quan estava a Vila-seca. I la 
passada campanya el va fitxar, 
però la sorpresa ara és que va 
ser dels últims en parlar-li per 
a la renovació i no hi va haver 
acord. Se li baixava sensible-
ment la seva fitxa.
· Xavi Fagés encara no ha re-
novat a l’Ametlla. Un equip de 
Segona està molt interessat en 
fitxar-lo. 
· Chimeno és una baixa impor-
tant a la Rapitenca. Ha fitxat al 
Roquetenc. Solament el mis-
ter Sancho va lluitar perquè es 
quedés. Algun dia explicaré el 
culebró. El vaig viure a prop.
· Que el Catalònia fitxe a Edu 
Penco (Valls At) té la seua ex-
plicació. Es posarà a viure a 
Jesús. I, a més, la seua núvia 
és d’aquesta localitat. 
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José López, a l’esquerra, amb el president del Batea i el capi Jordi Vilanova.

Joan Subirats entrenarà el filial rapitenc. A la foto amb el president Hernan.

Nota: el rànquing del futbol 
base es fa amb la suma dels 
punts que han tret els equips 
fins a 1a divisió aleví. 
A les categories preferent, els 
punts assolits pels equips va-
len el doble i el triple en el cas 
de cadet de divisió d’honor. 

ENTRENADORS

TÈCNIC

ÀLEX GONZÁLEZ
PALLARÉS
SERGIO LÓPEZ
JOE 
GREGORIO NAVAS 
IVAN CRISTINO
JOSÉ LUCHA
DANI SERENO 
ALBERT PÉREZ 
ALBERTO LÓPEZ

JOEL MARTORELL
ANGEL GUIU
PAU ALEGRIA/
GERARD MARTI

POLEY
UNAI MANTILLA
IGNASI
ABDUL
ERIC

EL CATTLAR
VALLS

BONAVISTA
BORGES BLANQUES

CANONJA
POBLA MAFUMET B

RIUDOMS
RODA DE BERÀ
MONTBLANC

CAMBRILS UNIÓ

ALCANAR
BENISSANET

DELTEBRE 
GANDESA B
GINESTAR

J CATALÒNIA B
 

LA CAVA B
LA FATARELLA 
MASDENVERGE

PINELL 
TIVENYS
VILALBA
XERTA

EQUIP

RÀNQUING 
FUTBOL BASE

EQUIP
RAPITENCA

AMPOSTA

TORTOSA

JESÚS I MARIA 

AMETLLA

GANDESA

ULLDECONA 

ASCÓ

ALDEANA

J CATALÒNIA

LA SÉNIA

ARNES  

OLÍMPIC

ALCANAR

EBRE ESCOLA

ESCOLA DELTA 

CAMARLES

S JAUME 

AMPOLLA

MÓRA LA NOVA 

ROQUETENC

S BÀRBARA

R-BÍTEM

CAMPREDÓ

PERELLÓ

FLIX

636

460

400

 169

162

156

155

147

123

120

118

  107

101

91

81

80

73

57

44

 40

34

29

19

12

8

7

PUNTS
1A i 2A CAMP DE TARRAGONA

4A CATALANA EBRENCA
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

• 2 cogombres grossos
• 1/2 litre de brou vegetal 

fred
• 1 iogurt natural
• 1 got de llet
• 1 cullerada sopera de 

menta fresca picada
• 3 cullerades soperes d’oli 

d’oliva
• sal i pebre

Es netegen els cogombres, es 
pelen i es tallen a trossos. Es 
deixen en adob amb la llet uns 
30 minuts. Passat aquest tem-
ps, s’escorren i es trituren amb 
el brou. S’afegeix l’oli, la sal, el 
pebre, el iogurt i una cullerada 
de la menta, i es torna a triturar 
fins que quedi una crema. Es 
posa a la nevera un mínim d’1 

hora. Es serveix en bols amb 
la menta restant pel damunt. 
Bon profit!

SOPA FREDA 
DE COGOMBRE
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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

Pots experimentar 
una etapa que no et 
donen treva. Surts 
d’una i en comença 
una altra. Tot plegat, 
col·labora en el 
teu aprenentatge. 
Segueixen les opor-
tunitats laborals.

aquari
21/01 al 19/02

La quadratura de 
Mercuri a Urà, pot 
fer que experimentis 
dificultats per fer-te 
entendre. Espe-
cialment, pel que 
fa a amb la parella. 
S’activa un període 
de col·laboracions.

sagitari
23/11 al 21/12

El Sol transita per 
la teva Casa VIII i 
posa el focus en 
qüestions delicades i 
pots viure una etapa 
d’obligada gestió 
de pors. Venus per 
la VII, porta nous 
contactes.

escorpí
24/10 al 22/11

Si tens una relació 
de parella, pot 
passar per una etapa 
de canvis, amb el 
trànsit d’Urà per la 
Casa VII, recolzat pel 
Sol. Podries viure 
situacions que ja 
creies superades.

balança
24/09 al 23/10

Tens un viatge en 
ment, i és possible 
que ja et trobis pre-
parant les teves va-
cances. Amb Venus 
transitant per la 
Casa IX, l’amor 
podria sorgir en el 
mitjà acadèmic.

àries
21/03 al 20/04

En aquests dies, 
pots veure’t qües-
tionant l’autoritat 
per diferents motius. 
El trànsit de Mart 
oposició Plutó, ajuda 
a la introspecció i a 
clarificar cap on vols 
anar.

cranc
22/06 al 23/07

Opció de renovar 
el cercle d’amistats. 
Si més no, amb la 
Lluna i Urà al sector 
XI, poden ser dies 
de molta activitat 
grupal. Sigui per 
amistat, o per objec-
tius comuns.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri inicia 
trànsit per la teva 
Casa XII, el sector 
més ocult. Això pot 
inclinar que neces-
sitis guardar un as 
sota la màniga, per 
tal de gestionar un 
assumpte delicat.

taure
21/04 al 21/05

El trànsit del Sol 
per la Casa III, im-
pulsa la creativitat. 
Sents que tens més 
eines per enfrontar 
converses difícils i 
pots interessar-te 
per l’estudi de 
noves matèries.

peixos
20/02 al 20/03

Júpiter en trànsit 
pel teu Mig Cel, 
inclina a cercar nous 
reptes professio-
nals, més enllà del 
teu entorn habitual. 
Però tot plegat, pot 
demanar que clarifi-
quis objectius.

lleó
24/07 al 23/08

Mercuri entra al teu 
signe i proporciona 
una actitud més dinà-
mica. Si habitualment 
ets una persona re-
servada, durant unes 
quantes setmanes 
pots mostrar-te més 
comunicatiu.

bessons
02/05 al 21/06

E Mercuri en aspec-
te tens a Urà, inclina 
a renovar idees. 
Ja no valen alguns 
patrons antics de 
pensament. Interès 
en lectures relatives 
a temes misteriosos 
i alternatius.

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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TORTOSA I L’EBRE,  
PREPARATS PER REBRE MÉS 
DE 3.000 ESPORTISTES 

M
IC

H
EL

 V
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S

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha apel·lat 
una vegada més a la ciutada-
nia, perquè la seua participa-
ció és important per mostrar 
la millor de les imatges. En 
aquest sentit, ha convidat 
la gent perquè s’aproxime a 
cada una de les instal·lacions 
de les competicions a seguir 
esports que, en alguns casos 
tenen arrelament a casa nos-
tra i que, en alguns altres, ens 
són completament descone-

guts. Tothom que vulga, podrà 
accedir a tots els equipaments 
de manera lliure, ja que no 
hi ha entrades de pagament. 
També podran accedir a l’ac-
te d’inauguració, dimarts 2 a 
l’estadi, fins a completar l’afo-
rament. L’espectacle oferirà 
una visió global del territori, 
a través d’elements que con-
figuren les festes majors de 
cada una de les poblacions 
subseus. Paral·lelament, s’ha 
preparat una àmplia progra-
mació cultural que permetrà 
disposar de més elements de 
lleure durant els WSG, com 
ara els concerts de la Mostra 

de Tortosa, els Jocs Esportius 
Populars també es duran a ter-
me a poblacions com Amposta, 
la Ràpita, Deltebre, Jesús, Ro-
quetes, l’Aldea i l’Ampolla, a més 
de Salou, on també s’ha ubicat 
un dels esports per facilitar la 
logística. Meritxell Roigé ha re-

A falta de quatre dies, 
Tortosa i les Terres 

de l’Ebre ja ho tenen tot a 
punt per a l’inici dels sextos 
World Sports Games, que per 
primera vegada es disputaran 
a Catalunya. 

A hores d’ara, les tasques logís-
tiques se centren a ultimar els 
detalls de la rebuda a partir de 
dilluns que ve, 1 de juliol, de les 
diferents delegacions a cada un 
dels seus allotjaments. En total, 
més de 3.000 esportistes de 42 
països, que a partir de dimarts 
prendran part en la trentena de 
competicions en joc. Aquest 
dimecres, l’alcaldessa de Tor-
tosa, Meritxell Roigé, la regido-
ra d’Esports, Cinta Espuny, i el 
president de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, Jaume 
Domingo, s’han reunit a l’Ajun-
tament amb alcaldes i regidors 
de cadascun dels municipis que 
acolliran alguna de les compe-
ticions, per coordinar els últims 
serells. Cal recordar que, a més 

marcat que el fet que els WSG 
es duguen a terme a les Terres 
de l’Ebre suposa “una oportu-
nitat per al territori”, no només 
per l’impacte econòmic direc-
te que tindrà sobre l’economia 
local, a través de l’allotjament 
dels esportistes i acompanyants 

o del consum que puguen ge-
nerar durant aquests dies, sinó 
que també serà una oportunitat 
per donar-nos a conèixer a nivell 
global, ja que totes les persones 
que ens visiten aquests dies pas-
saran a ser ambaixadors del nos-
tre territori, una vegada hagen 

ELS PARTICIPANTS 
ALS WORLD 
SPORTS GAMES 
DISPOSARAN 
D’UNA XARXA DE 
TRANSPORT ENTRE 
LES SUBSEUS, PER 
FACILITAR L’ACCÉS 
ALS TERRENYS DE 
JOC I A LA RESTA 
DE MUNICIPIS

retornat als seus països. 
En aquest sentit, la Càtedra 
d’Economia Local i Regional de 
la URV està elaborant un estudi 
que ajude a determinar el retorn 
econòmic que els World Sports 
Games tindran sobre el conjunt 
de l’Ebre.

de Jazz o exposicions al Mu-
seu de Tortosa. 
Pel que fa a la logística, l’al-
caldessa de Tortosa ha detallat 
que s’ha habilitat una xarxa de 
transport interurbà entre les 
diferents subseus per posar-la 
a disposició de tots els espor-
tistes inscrits. 
Aquesta xarxa permetrà tras-
lladar els visitants des dels 
hotels on s’allotgen fins als 
equipaments on es disputaran 
els diferents esports, així com 
dur-los a la resta de munici-
pis perquè puguen conèixer 
el territori en els moments de 
lleure.

Alcaldes i regidors de municipis que acolliran alguna de les competicions, amb Jaume Domingo, el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 


