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World Sports Games Tortosa 2019
E

ls Jocs Mundials Populars es van inaugurar dimarts. Duraran fins diumenge. Tortosa i
les set seus del territori acullen més de 3000 esportistes de 51 països d’arreu del món.
Un esdeveniment històric per a les Terres de l’Ebre.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web
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dins l’apartat: opinió

C

elebrem la molt bona
iniciativa, per part
d‘Aigües de Tortosa i Aigües de
Catalunya, d‘haver distribuït
cantimplores als esportistes
del World Sports Games.
Una decisió que ha permés estalviar unes 100.000 ampolles
de plàstic. Els envasos s’han reomplit tantes vegades com s’ha
volgut a les aixetes dels equipaments esportius i a fonts públiques situades a diferents punts
de la ciutat. Una bona manera
de conscienciar per reduir l’ús
del plàstic i valorar el consum de
l’aigua de la xarxa.
Per altra banda també celebrem
la nova normativa per a l’elaboració del pa i la baixada de l’IVA.
La nova norma de qualitat del pa
contempla requisits més estrictes, com per exemple per considerar un pa integral, s’exigeix
que el 100% de la farina emprada sigui integral. Per a aquells
pans integrals o d’altres cereals
que no estiguin elaborats de
forma exclusiva amb aquest tipus de farines, s’haurà d’indicar
el percentatge de farina en l’eti-

quetatge. En el cas de pa d’altres
cereals, també s’inclouen requisits més estrictes, establint-se
per exemple pel pa de ségol
que sigui elaborat només amb
aquest tipus de farina. També es
defineix el pa multicereal. També es concreta la definició de
massa mare, que es preserva a
un tipus d’elaboració que limita
l’ús de llevats industrials, i s’estableixen els requisits per utilitzar
la denominació “elaborat amb
massa mare”. D’aquesta manera
es defineix l’elaboració artesana

del pa, en què ha de prevaler el
factor humà davant del mecànic
i els requisits que s’han de complir per poder incloure aquesta menció en l’etiquetatge dels
productes. A més s’introdueix
una nova definició del pa comú,
que inclou pans elaborats amb
un altre tipus de farines diferents
de la del blat, permetent així l’ús
de farines integrals, d’altres cereals, però a més, inclourà productes més beneficiosos per a
la salut. Aquesta nova definició
de pa comú permet que a par-

tir d’ara, s’aplique un IVA reduït
a molts més productes que avui
dia es consideren de consum
habitual a les llars, com són els
pans integrals, els pans d’altres
cereals diferents del blat i els
pans elaborats amb segó. Gràcies a l’ampliació de la definició de
“pa comú”, es beneficiaran del
tipus d’IVA reduït (4%) més tipus
de pans que tenien actualment
un tipus del 10%, a més també
es limitarà la quantitat de sal que
es pot emprar per elaborar el pa
comú.

LLUITA CONTRA EL CÀNCER
Col·laboració entre la Lliga Contra el Càncer
de les comarques de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre i l’Obra Social “La Caixa”
L

’Obra social “La Caixa”
col·labora amb la Lliga
Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre, en
un projecte destinat a donar
ajut econòmic als malalts de
càncer i a reforçar l’activitat
dels Grups d’Ajuda Mútua
de persones amb càncer a la
província de Tarragona.
El dia 2 de juliol de 2019 es va
signar el conveni de col·laboració amb la Directora d’Institucions de CaixaBank a Tarragona la Sra. Tatiana Caro, el
Vicepresident primer de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, Francesc Vallespí i la Sra. Rosa Guillamón
Bertran, Delegada de la Lliga a

Amposta.
La Lliga Contra el Càncer de
les Comarques de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre atén al
malalt oncològic de la demarcació de Tarragona en totes les
fases de la malaltia i als familiars implicats, adaptant la seva
intervenció depenent de les

necessitats de cada persona.
Aquest conveni permetrà continuar incidint en la necessitat
de suport als malalts des de la
vesant psicològica i econòmica.
EL projecte d’ajuda psicosocial
i econòmica a afectats de càncer i les seves famílies es por-

ta a terme a través de l’equip
tècnic de la Lliga, format per
dos psico-oncòlogues, amb
el suport d’una administrativa i
voluntariat especialitzat, a més
de comptar amb la col·laboració de la xarxa de Treballadors
Socials de la Província de Tarragona.

a portada
WSG
IMPACTE
ECONÒMIC
Els 3.000 esportistes s’allotgen en 24 establiments de les
Terres de l’Ebre i dos del Baix
Camp. Des de l’organització
han destacat l’impacte econòmic directe que els WSG
tindran sobre l’economia
local, a través de l’allotjament
dels esportistes i acompanyants o del consum que puguen generar durant aquests
dies. I que també serà una
oportunitat per donar-nos a
conèixer a nivell global. Per
seguir tota la informació dels
Jocs es pot descarregar una
aplicació gratuïta per a mòbil,
tablet i ordinador.

ESDEVENIMENT
HISTÒRIC
En una compareixença de
premsa a la sala habilitada
al Centre de Coordinació
dels WSG, a Ferreries, el
president de la UCEC, Jaume
Domingo, ha agraït molt
intensament el paper que
estan desenvolupant els
més de 400 voluntaris que
faciliten totes les tasques
logístiques dels jocs. Domingo ha remarcat que aquest
esdeveniment a Tortosa
serà “històric” i demostrarà
la capacitat de la ciutat i del
territori per organitzar actes
d’aquesta envergadura. En
aquest mateix sentit també
s’ha expressat el president
del comitè organitzador
(CSIT), Bruno Molea, que
ha assenyalat que “després
dels World Sports Games,
Tortosa ja està preparada
per organitzar qualsevol
altre esdeveniment d’abast
mundial”.

TRANSMISSIÓ DE
CANAL TE
Canal Terres de l’Ebre va
transmetre l’acte inaugural
dels Jocs en directe, amb un
gran seguiment. Així mateix,
l’acte es va poder veure
arreu del món per streaming,
gràcies a la televisió ebrenca, i va tenir repercussió
principalment des de països
participants en els Jocs.
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ESPECTACULAR ACTE INAUGURAL
Els World Sports Games Tortosa 2019, una
gran festa de l’esport i del territori
L

a cerimònia d’inauguració
fou dimarts la nit al camp
de futbol Josep Otero.
Els primers grans protagonistes
van ser els gairebé 3.000 esportistes, de les 51 delegacions
internacionals presents. Prèviament, el ventall de colors i de
banderes de països de tot el
món van recòrrer el centre de
Tortosa des del parc fins a l’estadi, amb un notable seguiment
a peu de carrer. Una vegada a
l’estadi van ser els primers de
desfilar pel davant de la tribuna del camp de futbol, que va
quedar completament plena
amb més de 1.500 espectadors.
La última a desfilar fou la delegació de Catalunya, la Catalunya Nord i Occitània, que va ser
rebuda dempeus per bona part
del públic. Després dels parlaments, un altre dels moments
àlgids va ser quan es va issar
la bandera dels jocs, que van
portar fins al màstil amb una

performance artística del ballarí
i coreògraf tortosí Roberto Olivan, acompanyat dels membres
de la seua companyia. Posteriorment, la Cuca va entrar al
camp de futbol, posant la nota
més divertida a l’esdeveniment.

La cerimònia va reservar un lloc
destacat per la cultura popular
de la ciutat i del conjunt del territori.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, agraïa “a tots els que
van fer possible l’acte inaugural

especialment al gran equip organitzador i als voluntaris i voluntàries. Hem mostrat Tortosa
al món. Seguim fins diumenge
sent els millors amfitrions dels
més de 3000 esportistes que
tenim a casa nostra”.

ES LLIUREN LES PRIMERES MEDALLES
Tortosa i les set seus establertes gaudeixen de
la competició dels Jocs Mundials Populars
E

l gruix de les competicions
esportives dels jocs
mundials populars, que acull
la capital del Baix Ebre i set
poblacions més d’arreu de les
Terres de l’Ebre, van començar
dimecres.
L’activitat va iniciar-se primera
hora del mati a totes les seus organitzadores i en alguns equipaments, com la piscina, el nombre d’espectadors fou notable.
Al Complex Esportiu WIN de
Tortosa es va posar en marxa la
natació, a l’Estadi Municipal Josep Otero, el futbol, al Pavelló de
Ferreries, el bàsquet i finalment
al Parc Teodor, la petanca. A
banda, també es van reemprendre les competicions de tennis
que ja van començar dimarts.
A la població costanera de La
Ràpita van viure el caliu d’aquests

jocs amb les competicions de
minifutbol al Camp de la Devesa
i el Mamanet al Pavelló d’Esports.
També a la platja del Garbí ja van
poder veure les competicions de
voleibol platja. Roquetes també
està oficialment de competicions amb el voleibol i l’Ampolla
va unir dimecres el dance sport
a la competició del Wheel gymnastics que ja va començar a
disputar-se el dia de la jornada
inaugural. Al final de la tarda de
dimecres ja van lliurar-se les primeres medalles d’aquests World
Sports Games Tortosa 2019 en
les disciplines de natació, atletisme i lluita. Ahir dijous, es reprenien totes les competicions i
amb lliurament a la tarda de més
medalles en les que van haver-hi
a Tortosa amb el bàsquet, escacs, futbol, judo, tennis, tennis

taula, petanca, natació i lluita.
A la Ràpita amb el volei tennis,
mini futbol i mamanet.
A Amposta l’atletisme, a Roque-

tes el voleibol i fistball, a Deltebre el karate, a l’Ampolla Wheel
Gymnastics i a Salou el futbol
americà.
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Imatges dels World Sports Games Tortosa 2019

tortosa
MOSTRA
DE JAZZ
En aquesta edició, durant
la setmana, la Mostra Jazz
Tortosa ha comptat amb
un bon nombre d’actuacions musicals, destacant
els concerts principals com
Big Mama Montse & 30’s
Band (de dilluns) o Kyle
Eastwood (de dimecres).
En coincidir la XXVI Mostra
Jazz Tortosa amb la celebració dels World Sport
Games, s’han dut a terme
concerts com el del grup de
versions funk-jazz Golden
Beat. També cal subratllar
el Jazz a la Plaça, a la Plaça
de l’Ajuntament, amb la
Tortosa Big Band coincidint
amb la 3ª Trobada de Lindy
Night. Com a darrer concert
que s’ha de destacar és
el que es farà al Pati del
Museu de Tortosa avui divendres: Tren Seeger, dintre
dels actes homenatge al
centenari del naixement de
Pete Seegers. La programació s’ha completat amb
diverses actuacions dels
grups seleccionats dintre de
la XIII edició de l’Espai Jazz
Jove dels Països Catalans.
L’objectiu és fomentar la
participació a la Mostra de
nous solistes o grups de
jazz residents als Països
Catalans, i una plataforma
per promoure artistes poc
coneguts. A més de la presència musical del jazz als
carrers i locals de Tortosa,
la Mostra compta amb la
XVI edició de les Jornades
(Mostra) de Cuina Cajún,
una elaborada fusió de plats
de la cuina tradicional de
les Terres de l’Ebre i de la
gastronomia Cajún del delta
del Mississippí, que organitza l’associació Platigot.

EBRENCS A LA
DIPUTACIÓ
Dins de l’actualitat política territorial i de la demarcació, cal
destacar que aquesta setmana s’han donat a conèixer els
sis representants ebrencs a la
Diputació. Per part ERC destaca l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, que pren força com
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POLÍTICA
El primer ple ordinari del mandat aprova tres
mocions per un ampli consens
L

es mocions proposen
estudiar una reducció de
la zona blava i noves àrees
verdes, la constitució del
Consell de Ciutat i la millora
del polígon Baix Ebre.
El ple de Tortosa ha aprovat
aquesta dilluns les tres mocions
presentades pels grups polítics,
per un ampli consens.
Tots els grups municipals hi han
votat a favor, excepte en una de
les mocions, que ha comptat
amb una abstenció.
Concretament, s’ha aprovat per
majoria de 20 dels 21 regidors i
l’abstenció del regidor de Ciutadans la proposta de Movem
Tortosa per fer un estudi tècnic

que determine la possibilitat de
reduir el nombre d’estacionaments de la zona blava i la creació de noves àrees verdes.
D’altra banda, les dos mocions

presentades pel PSC han comptat amb el vot unànime del ple.
La primera insta a la creació immediata del Consell de Ciutat,
mentre que la segona reclama

la presa de mesures per resoldre
les mancances de manteniment
al polígon industrial Baix Ebre.
El ple ha sigut el primer d’aquest
mandat municipal.

MOVEM TORTOSA
“Govern paral·lel de Jordan: dinamització
econòmica, espai públic i transparència”
M

ovem Tortosa ha donat
a conèixer “un govern
alternatiu i paral·lel al de
Roigé format per 8 membres
que pretén liderar l’oposició
i construir l’alternativa a la
ciutat després que les altre
dos forces progressistes no
hagin propiciat el canvi que
predicaven”.
Segons Jordi Jordan “és la nostra obligació i responsabilitat
donar resposta a tanta gent que
ens ha votat convertint-nos en
l´únic grup progressista que
creix en nombre de vots, pràcticament un miler més, i regidors

de la ciutat; per tot això constituïm simbòlicament aquest govern paral·lel al govern en minoria de Roigé”. Jordan ha detallat
que aquest govern paral·lel té
tres objectius bàsics: fiscalitzar
el govern de Roigé sotmetent-lo
a control a partir d’un posicionament responsable, rigorós i
exigent; en segon lloc, cooperar
amb el govern municipal en els
principals i grans temes de ciutat, com l’habitatge, la transparència i la dinamització econòmica; i finalment, la creació de
propostes alternatives, margant
l’agenda, a partir d’estudis, ini-

ciatives i noves idees amb una
visió propositiva, sense esperar
l’acció del govern en minoria
de Roigé. Així doncs, Jordi Jordan, ha explicat que l’estructura

d’aquest govern estarà formada
per 8 persones que seran els
responsables de Movem Tortosa en les comissions i societats
municipals de l’Ajuntament.

a home fort de l’ens provincial
després de substituir a Miquel
Subirats.
A Tomàs, l’acompanyaran la representant de Vilalba dels Arcs,
Tere Mariné, i l’alcalde de Flix,
Francesc Barbero, aquest després dels dos primers anys de
mandat. A més completarà la representació dels càrrecs electes
republicans ebrencs, Enric Adell,
una estrella en alça dins el par-

tit al territori. En representació
de PDeCAT només l’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, estarà com a representant ebrenc.
sent l’únic del partit i que , probablement ocuparà un càrrec
destacat.
D’altra banda en el PSC, destaca
l’entrada com a únic representant dels socialistes ebrencs,
l’alcalde de Sant Jaume, Joan
Castor Gonell. Segons la notí-

cia d’ebredigital.cat, els càrrecs
que no repetiran per diferents
motius són: Àlvaro Gisbert del
PDeCAT, que es jubila de la
política i Juanjo Malràs, que
ha perdut l’escó per falta de
representació del partit demòcrata així com l’alcalde de
Móra d’Ebre, Joan Piñol, que
no va obtenir representació a
la Ribera en no aconseguir el
vots suficients. Tampoc hi se-

ran Miquel Subirats d’Esquerra
Republicana, al que substitueix
Adam Tomàs, junt amb Gervasi
Aspa d’ERC Deltebre i Francesc
Miró del PSC ampostí, que ja
no van acabar la legislatura anterior.
Tal com va avançar amb molta
antelació el portal ebredigital.
cat, la presidenta de la diputació serà la republicana reusenca Noemí Llauradó.
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EQUIP DE
GOVERN
5 REGIDORS PER
DEDICACIÓ
Onze dels 16 regidors de
l’equip de govern de l’Ajuntament d’Amposta aniran per
assistències, “per tant, a qui
més afecta aquesta mesura
de limitar el número d’assistències és al propi equip
de govern”, ha dit l’alcalde
Adam Tomàs, tot recordant
que “és un model que altres
administracions locals i supramunicipals ja han aplicat”
i que respon “al compromís
d’Esquerra d’Amposta que
els sous dels polítics no comprometi en cap cas el capítol
1 del pressupost municipal i
a la filosofia que tots els que
estem en política ho estem
per vocació i per tant, la majoria manté la seva vinculació
professional”. 		
D’altra banda, i pendent
que s’acabin de conformar
les administracions supramunicipals, cinc regidors
de l’equip de govern aniran
per dedicació. En principi 4
seran de dedicació al 100%
mentre que un al 80%. “En
aquest cas el que hem fet ha
estat actualitzar el sou amb
el 6% de pujada d’IPC que
han tingut els funcionaris”,
ha dit l’alcalde, “les dedicacions al 100% tindran un sou
de 32.000 euros bruts i les
del 80% de 25.000 euros
bruts”. Pel que fa els càrrecs
de confiança, la persona
responsable de Premsa i Protocol tindrà un sou de 31.900
euros bruts i el coordinador
de Serveis al Territori, de
38.000 euros bruts.
El ple d’aprovació del cartipàs
està previst per a l’11 de juliol.

CINC GRANS ÀREES
DEL CARTIPÀS
El cartipàs s’estructura en cinc
grans àrees des d’on pengen totes les regidories. Territori i Sostenibilitat, liderada per Miquel
Subirats, primer tinent d’alcalde i
regidor de Governació i Serveis al
Territori (que inclou obres i serveis municipals). En aquesta àrea

AJUNTAMENT
El cartipàs generarà “un estalvi de més de
370.000 euros en quatre anys”
C

inc grans àrees amb un
responsable per cada
àrea on es distribueixen totes
les regidories i una comissió
especial de Poble Nou i Nuclis
Aïllats.
Així és com s’estructura el cartipàs de l’Ajuntament d’Amposta
per al mandat 2019-2023. Un
cartipàs que entre d’altres coses destaca perquè generarà
“un estalvi de més de 370.000
euros en quatre anys respecte
el cartipàs del mandat 20152019”. Així ho ha destacat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs,
en una roda de premsa acompanyat de quatre dels 16 regidors que actualment té Esquer-

ra d’Amposta. Tomàs ha explicat
que aquest important estalvi
es genera perquè s’estableixen
topalls en el cobrament de les
assistències, “la majoria de les
quals es mantenen”.
“Només en modifiquem una,
la d’assistències a les Comissions Informatives. Fins ara la remuneració estava fixada en 54
euros bruts mensuals, i aquest
nou mandat la fixem en 200
euros bruts, però establim un
topall d’una sessió al mes o tres
al trimestre”, explica l’alcalde.
L’assistència al ple es manté als
445,84 euros bruts per sessió,
amb un màxim d’una sessió al
mes o tres al trimestre. La ma-

POLÍTICA

teixa limitació té la Junta de
Portaveus, que en aquest cas
té una remuneració de 334,47
euros bruts per sessió. Pel que
fa a la Junta de Govern Local

(190,94 euros bruts per sessió) i
les Juntes de Coordinació amb
l’Alcalde (120 euros bruts per
sessió) es limiten a quatre al
mes o 12 al trimestre.

CONSELL COMARCAL

Comissió Especial del Programa ‘Treball a
Poble Nou i Nuclis
les 7 Comarques’
E

l cartipàs s’estructura en
cinc grans àrees(vegeu
notícia de la part inferior).
Paral·lelament també es constituirà la Comissió Especial del
Poble Nou i Nuclis Aïllats, encapçalada per Agustí Tirado, on
es donaran compte de tots els
temes relacionats amb el Poble
Nou i els altres nuclis, com Balada o Eucaliptus, que té Amposta.
L’alcalde Adam Tomàs també
ha recordat que serà el mateix
Agustí Tirado qui exercirà les
funcions de representant de l’alcalde al Poble Nou.
El ple d’aprovació del cartipàs

també es tractaran els temes de
Polítiques Ambientals, regidoria
encapçalada per Núria Marco, qui
també és tercera tinent d’alcalde,
i Medi Rural, amb Carla Bonfill al
capdavant. Serveis Socials i Serveis a les persones, liderada per
Susanna Sancho, qui serà regidora de Serveis Socials i Salut. Núria
Ferré, amb la regidoria de Drets
Socials i Ciutadania, Núria Marco, amb la d’Educació, Núria Pla,

L

està previst per a l’11 de juliol.

amb la d’Atenció Ciutadana i
Carla Bonfill, amb la de Joventut
i Participació Ciutadana, acabaran de conformar aquesta àrea.
Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació, encapçalada per l’alcalde, qui també
manté les regidories de Polítiques d’Ocupació i Empresa. En
aquesta àrea s’integren les regidories d’Urbanisme i Activitats,
encapçalada per Tomàs Berto-

’Ajuntament d’Amposta
i Consell Comarcal del
Montsià han realitzat la
primera acció formativa
en el marc del programa
“Treball a les 7 Comarques”,
que promou el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Amb el curs de Capacitació en
la Flexografia i altres Operacions de la Indústria Gràfica,
l’Ajuntament i el Consell Comarcal, amb la col·laboració de
l’empresa Saica Pack, han ofert
a un grup de persones en situació d’atur i millora de feina
l’oportunitat de formar-se en el

sector de la fabricació del cartó
i fexografa, aconseguint posteriorment la reinserció al mercat
de treball del 70% dels participants del programa en qüestió.
Aquestes accions formatives es
formulen amb l’objectiu de millorar la possibilitat d’inserció de
les persones desocupades.

meu; Fires, encapçalada per Núria
Pla, Comerç i Mercat Municipal
amb Susanna Sancho, i Economia Social i Innovació, amb Pep
Simó. Serveis Generals i Govern
Obert, liderada pel segon tinent
d’alcalde i regidor d’Hisenda i
Règim Intern, Tomàs Bertomeu.
En aquesta àrea s’hi tractaran els
temes de Personal, amb la regidora Cristina Sales; Coneixement
i Qualitat, amb el sisè tinent d’al-

calde, Pau Cid, i de Transparència, amb Carla Bonfill. Projecció
de la Ciutat, liderada pel també
regidor de Festes, Ramon Bel.
En aquesta àrea s’inclouen Cultura, amb la regidora Inés Martí; Turisme i Promoció Exterior,
encapçalada pel setè tinent
d’alcalde, Pep Simó; Esports,
amb Marc Fornós, quart tinent
d’alcalde, i Promoció i Turisme i
Esportiu, Iris Castell.

publicitat
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GASTRONOMIA

FESTIVAL

NOTÍCIES
BREUS

Jornades del Musclo a Deltebre Dansa
Deltebre, fins el dia 21 compleix 15 anys
U

na quinzena de
restaurants i bars
del municipi de Deltebre
participaran durant aquest
mes de juliol en les Jornades
Gastronòmiques del Musclo
que organitza l’Ajuntament
amb la col·laboració de
la Federació de Comerç i
Turisme.
Les jornades, que s’iniciaran
aquest divendres 5 de juliol i
s’allargaran fins al diumenge 21
de juliol, tenen l’objectiu principal d’impulsar l’economia del
municipi i dinamitzar el comerç
local, en especial el sector de la
restauració. El preu dels menús
oscil·la entre els 20€ i els 45€. A
banda, el proper 10 de juliol, a les

CAMELA, AVUI A
LES FESTES DEL
BARRACOT

D

20.30 hores i a la Plaça Europa
de Riumar, es realitzarà la Jornada del Musclo amb la degustació
de musclos cuinats en les seves
diferents varietats com també
amb l’actuació d’un grup musical per amenitzar la jornada. Les
properes jornades que s’organitzaran seran les Jornades de l’Arròs, les quals s’emmarcaran en la
Festa de la Sega i que es realitzaran entre el 6 i 22 de setembre.

L’AMETLLA DE MAR

imarts es va fer la
presentació de la quinzena
edició del festival Deltebre
Dansa que enguany ofereix
48 espectacles de circ i dansa
contemporània, del 8 al 21
de juliol, i espera l’arribada
de prop de 200 professionals
de les arts escèniques que
participaran dels tallers
formatius.
Es repetiran esdeveniments com
la nit Solidària i del Circ amb la
participació de Barcode Circus,
finalistes de Got Talent França o
el segon circuit Deltebre Atracció Natural que comptarà amb 11
propostes artístiques en diferents
espais naturals. Pel director del
festival Roberto Olivan, la conne-

Camela actuarà avui divendres a les Festes del Barracot
en el marc de la celebració del
desè aniversari de l’entitat
del muinicipi. El concert es
realitzarà a les instal.lacions
esportives de Deltebre.
Roberto Olivan.

xió entre les arts escèniques i l’entorn natural és un els atractius del
certamen. Una escultura d’arena
de 40 tones donarà la benvinguda a l’espai d’espectacles al Parc
del Riu. D’altra banda, Deltebre
Dansa és finalista als Premis EFFE
de l’Associació Europea de Festivals. (ebredigital.cat)

CONSELL COMARCAL

25 anys de la Diada
Lliurament dels Premis
dels fideus Rossejats Recerca 2019
L

a Diada dels Fideus
Rossejats complirà
diumenge un quart de segle
de vida. Aquest típic plat
mariner serà el protagonista
aquest cap de setmana a
l’Ametlla de Mar, en forma
de concurs popular i
degustacions gastronòmiques.
Els més matiners de la Diada
seran els participants en el concurs. A partir de les 10 h, una
trentena de cuiners i cuineres
s’instal·laran al port pesquer per
elaborar el seu millor plat de fideus rossejats. El jurat escollirà
els sis millors plats que s’emportaran 150 euros cadascun.

‘LA CALA, FILLA
DEL MAR I DEL
VENT’
El teatre a la platja de l’Alguer
torna amb l’estrena de ‘La
Cala, filla del mar i del vent’:
una obra que repassa la història de l’Ametlla. Un centenar
d’actors i actrius del Grup Escènic de la Societat represen-

Paral·lelament, a partir de les
11 h, els visitants podran tastar
els fideus rossejats, però també
polp amb patates i seitó fregit,
en una gran zona de degustació
on també hi haurà una mostra
de vins de la DO Terra Alta. També hi haurà l’actuació musical de
la Xaranga Suquet Calero.
Per primer cop, la Diada dels Fideus Rossejats ha vingut separada de les Jornades Gastronòmiques, per fer-la coincidir amb
la Trobada de Vela Llatina. Tot i
això, es preveu una alta participació per celebrar el 25è aniversari.

taran els esdeveniments més
destacats que han ocorregut
des del 1775. Des de l’arribada
dels primers pobladors aquell
any, passant per la segregació del municipi, els inicis de la
processó o les migracions de
pescadors. Són una mostra dels
fets que s’explicaran, en format
teatral, demà dissabte a les 22
h. L’autor i codirector de l’obra,
Josep Tomàs Margalef, afirma

NOU REPTE DEL
GRUP D’ACCIÓ
LOCAL
La galera és un dels crustacis
més capturats a les aigües de
l’Ametlla i que cada cop té més
projecció gastronòmica. Per
això, el GAL vol intercanviar
experiències amb la regió italiana de la Toscana, per conèixer
com comercialitzen de la galera
i estudiar com es podria millorar el model ebrenc. Dins el
projecte també s’estudiaria la
comercialització d’altres espècies comunes ambdós territoris
que, a més, volen cooperar per
potenciar el turisme pesquer i
donar més impuls econòmic al
sector. Aquest seria el segon
intercanvi d’experiències del
GAL, després del realitzat al
País Basc sobre el peix blau.

NOU CARTIPÀS A
L’AMETLLA

L

es estudiants Marta
Bertomeu i Ania Izquierdo,
de l’INS Deltebre; i Carme
Franch, de l’INS Dertosa han
estat les guanyadores dels
Premis Recerca, que convoca
el Consell Comarcal del
Baix Ebre per promoure la
investigació entre els alumnes

de segon curs de batxillerat
i cicles formatius de grau
superior de la comarca.
La presidenta del Consell, Sandra Zaragoza, en l’acte de lliurament, va felicitar a tots els estudiants que han participat i va
agraïr a l’empresa patrocinadora
Aqualia.

que la protagonista serà la història que s’explicarà. La idea de
crear una obra de teatre amb la
història calera va sortir des de la
regidoria de Cultura, qui va confiar en Margalef per escriure-la i
amb el Grup Escènic per representar-la.
D’altra banda, dins de l’actualitat
del municipi, aquest cap de setmana arriba la Trobada de Vela
Llatina al golf de Sant Jordi, on

hi participaran més d’una trentena d’embarcacions de Catalunya, València i el sud de França.

L’alcalde Jordi Gaseni ha
avançat quin serà el cartipàs
municipal. La primera tinenta
d’alcalde serà Jani Brull, qui
assumirà la regidoria d’Educació, Cultura, Formació i Treball.
El regidor Vicenç Llaó s’encarregarà d’Obres i Serveis, i serà
el segon tinent d’alcalde. Mayte
Puell continuarà com a regidora
de Benestar afegint l’àrea de
Famílies i Igualtat, així com la
tercera tinença d’alcaldia. Antonio Espuny serà el quart tinent
d’alcalde i a la cartera d’Hisenda
afegirà la de Territori. El regidor
Joan Manel Tello seguirà gestionant la Seguretat Municipal
i Salut, i s’afegeix l’àrea de
Recursos Humans. Turisme,
Comerç i Civisme serà per Maite
Boquera, i la d’Esports, Festes i
Jovent per a Jordi Llaó.

baix ebre
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L’ALDEA

JESÚS

Pubilles i Hereus per
les Festes Majors

Premi Jesusenc de
l’Any i a la Trajectòria

L

’Aldea ja té les Pubilles i
Hereus per les properes
Festes Majors en un acte que
el nou equip de Govern ha
desvinculat de la revetlla de
Sant Joan per donar-los el
protagonisme que mereixen.
Josep Franch regidor de Festes:
”Des de la regidoria de Festes

valorem molt positivament l’acte
de presentació de Pubilles i Hereus d’aquest any. La plaça Doctor Maimó s’ha quedat petita”.
Els representants de la Festa Major són: Pili Curto Segovia (Pubilla Major); Noa Benito Bedós
(Pubilleta Major) i Sergi Estorach
Caballé (Hereuet Major).

L

a Comunitat Educativa
de l’Institut Escola Daniel
Mangrané va rebre el premi
Jesusenc de l’Any 2018 al
guanyar la votació popular
d’un esdeveniment que
organitza des de fa més de
vint anys l’Associació Josep
Puig.

Al mateix temps va lliurar-se
el Premi a la Trajectòria, guardó que en aquesta ocasió va
recollir Ramon Ferrando Forment, per una dilatada vida de
servei al poble de Jesús, des
d’un vessant pública i també
des de l’àmbit esportiu i cultural.

BENIFALLET

L’AMPOLLA

Conveni amb l’Obra
Social “la Caixa”

Fira ‘Vine de Vins’,
demà dissabte

L

’Ajuntament de Benifallet
i l’Obra Social “la Caixa”
han signat un conveni que
permetrà adaptar els accessos
a les Coves a persones amb
diversitat funcional i per
aproximar-les a aquests
col·lectius.

L’acord s’emmarca en la celebració del 50è aniversari
de la descoberta de la Cova.
La Caixa aportarà 12.000 euros per millorar els accessos a
les Coves i també els serveis
a persones amb diversitat funcional.

D

30 ANYS DE LA
FESTA MAJOR
D’ESTIU DE JESÚS
2019

19.30 hores, tindrà lloc la Trobada de Penyes. A les 22.30 hores,
proclamació de la Pubilla Major,
pubilles, pubilletes i hereus de
les entitats que representaran
el poble de Jesús, a càrrec de
l’Alcalde de l’EMD de Jesús. El
pregó de la Festa Major serà a
càrrec de la Comissió Jove del
25è Aniversari. L’acte estarà presentat per Jaume Borja. Demà
dissabte, a les 20.30 h, Ofrena

de Flors i fruits a Sant Francesc,
patró del poble. D’aquesta forma, es dóna el tret de sortida a
una setmana festiva amb gran
quantitat d’actes populars.
Dissabte dia 13 de juliol, un dels
darrers actes seran els Focs d’artifici. Posteriorment, en el transcurs del ball, hi haurà un reconeixement a totes les persones
que han format part de la Secció
de Festes des dels seus inicis.

Des d’avui i fins el dia 13 de juliol, Jesús celebra la seua Festa
Major, quan es compleixen 30
anys des que es van instaurar
a l’estiu. Avui divendres, a les

issabte 6 de juliol, de les
19 a les 22 h al carrer
Vista Alegre de l’Ampolla hi
haurà la fira Vine de Vins
amb la participació del celler
Altavins de la Terra Alta,
el celler Josep Vicens de
Gandesa, el celler Caterra de

la Pobla de Massaluca i un
estand amb diversos vins.
D’altra banda, dins de les activitats d’aquest cap de setmana,
informar que a la platja de les
Avellanes de l’Ampolla se celebrarà el IX Torneig de Tennis
Platja.

9

NOTÍCIES
DE L’ALDEA
NOVES
EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES
Des de la regidoria d’Acció
Cultural de l’ajuntament
de l’Aldea us informem
que dimarts 25 de juny van
començar, altra vegada, les
excavacions arqueològiques al costat de la Torre de
l’Ermita. Enguany, l’actuació,
dirigida per l’Antoni Virgili i
acompanyat per un equip de
7 professionals entre arqueòlegs i historiadors, té com a
objectiu desenterrar i estudiar
les sitges que es troben a la
zona de les moreres, enfront
l’església, i continuar treballant en l’enclavament cristià
que ja coneixem. Les feines ja
han donat resultats: aquesta
setmana passada van buidar
3 de les sitges localitzades,
trobant restes de ceràmica
del període islàmic a l’interior
d’una d’elles. I en el jaciment
cristià, també s’han trobat
restes d’ossos humans, fins i
tot acompanyades d’un rosari.
L’equip de treball convida al
poble de l’Aldea a la Jornada
de Portes Obertes, que tindrà
lloc aquest divendres 5 de juliol de 17 a 19.00 h de la tarda.
Així els aldeans i aldeanes
podrem conèixer de primera
mà les troballes que s’han fet
i les hipòtesis de treball que
s’estan seguint.

2 REGIDORES
D’ERC DE L’ALDEA
RENUNCIEN AL
SEU CÀRREC
Des de la regidoria d’Afers
Interns i Institucionals de
l’Ajuntament de l’Aldea van
informar que en el primer
punt de l’ordre del dia del
plenari extraordinari de dijous
27 de juny, i després d’haver
formalitzat instància a l’Ajuntament la secció local d’ERC,
les regidores de l’oposició Natividad Bernal i Joana Guerrero
van presentar la renúncia als
càrrecs de regidores al·legant
“diversos motius, els quals
impossibiliten seguir complint
les seues tasques”.

10
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LA RÀPITA

terres de l’ebre

POLÍTICA

Premis a les millors
Nou cartipàs
tapes, dolços i còctels municipal a Alcanar
L

L

a Taverna del Mar, la
pastisseria Masdeu i el
Xicago, segons la valoració
del jurat; i la Casa Vella,
la pastisseria Masdeu i
les Noves Algues segons
la votació popular, van
meréixer els primers premis
de la Ruta del Tast 2019.
Al mercat rapitenc es va fer

l’entrega dels guardons i també es van dur a terme els sortejos de degustacions i d’una
activitat nàutica entre els comensals i fotògrafs que per
instagram van promocionar
la ruta. Una quarantena d’establiments han pres part enguany a lla desena edició de la
Ruta.

’Ajuntament d’Alcanar ha
aprovat el nou cartipàs.
Joan Roig encapçala l’equip de
govern al front de l’alcaldia com
a cap de personal i amb les regidories de Cultura i Banda de
Música, a més de la resta de
funcions reservades a l’alcaldia.
Ivette Fibla continua al capdavant de les regidories d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació
del Territori, Recursos Humans,
Brigada Municipal d’Obres i Serveis i la de nova creació ‘Les
Cases’. Jordi Bort estarà al capdavant de la regidoria de Governació i Seguretat. Cap de la
Policia Local, a més d’Esports,
Medi Ambient i Medi Natural i la
nova regidoria d’Alcanar-Platja.

Una de les noves incorporacions, Maribel Ramon, assumirà
les regidories d’Afers Socials i
Famílies, la d’Educació i una de
nova creació: la regidoria de
Polítiques d’Igualtat. Jordi Monfort, continuarà al capdavant de
la regidoria d’Economia i Hisenda, la d’Empresa, Comerç i Turisme, també Agricultura, Pesca
i Entorn Rural i la regidoria de
Comunicació i Transparència.
Mercè Fischer segueix amb les
regidories de Salut i Festes. Jordi Cervera assumeix les regidories de Gent Gran i una altra
de nova creació, la regidoria de
Tradicions. Per últim, Meritxell
Ulldemolins assumeix Participació Ciutadana i Joventut.

LA SÉNIA

CIUTAT D’AMPOSTA

Reconeixement als
millors esportistes

12è Premi de Recerca
de Batxillerat

L

’Ajuntament de la Sénia
informa que ja es poden
presentar les candidatures
per als premis als millors
esportistes seniencs.
Els premis s’entregaran el dia 27
de juliol en la XII Nit de l’Esport
Senienc. Les categories són: Millor Esportista femenina. Millor
esportista masculí. Millor esportista promesa femenina. Millor
esportista promesa masculí. Millor equip. Millor equip en esport
de base. Millor esdeveniment
esportiu. Millor entrenador o entrenadora i Premi a la trajectòria
esportiva. Es poden presentar
les candidatures fins el dia 12.

PADESA PRESENTA
LA MARCA ALDELÍS
El Grup PADESA, amb més de
40 anys d’experiència en el sector de l’alimentació, va celebrar
ahir dijous un acte institucional de presentació de la marca
comercial Aldelís, a càrrec del
conseller delegat del Grup PADESA, José Ramón Centelles.

E

l treball ‘Postfranquisme
a Amposta: 40 anys
del primer ajuntament
democràtic’, de l’alumne de
l’Institut Ramon Berenguer IV
d’Amposta Silvestre Bel Arasa
ha estat reconegut amb el
Premi de Recerca de Batxillerat

L’acte, que es va celebrar a l’Hotel Corona de Tortosa, va comptar amb la presència de l’Honorable Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat, Teresa Jordà,
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, l’alcalde d’Amposta, Adam
Tomás, l’alcalde Roquetes Paco
Gas i el Delegat de Govern, Xavier Pallarés. El Grup PADESA va
reunir en aquest acte un nom-

brós públic entre empresaris/es
del territori, clients, proveeidors
i amics d’aquesta empresa que
enorgueix el territori i que, amb
el nou projecte de la marca Aldelís, completa tot un procès productiu, apostant per la innovació,
internacionalització i com no, pel
territori. Padesa, amb plantes a
Amposta i Roquetes, és una de
les empreses més grans de les
Terres de l’Ebre.

Ciutat d’Amposta, que enguany
arriba a la dotzena edició.
Aquest reconeixement, que entrega l’Ajuntament d’Amposta i
l’Institut d’Estudis Comarcals del
Montsià, està dotat amb 400 euros i l’edició del treball en format
llibre.

NOTÍCIES
BREUS
VEDA BIOLÒGICA,
FINS EL 31 D’AGOST
Dilluns va començar la veda
biològica al port de la Ràpita
i les Cases d’Alcanar juntament amb els ports del nord
de Castelló. Els pescadors
aturen la seva activitat per
dos mesos, fins al 31 d’agost,
prenent el relleu als ports entre l’Ampolla i Torredembarra, que han fet maig i juny.
41 embarcacions d’arrossegament estaran amarrades
al nostre port, el que més
factura de tot Catalunya.

‘FESTAPA’ A LES
CASES, DEMÀ
DISSABTE
Demà dissabte 6 de juliol a
les 12h tindrà lloc una nova
edició de la Festapa del
Llagostí al recinte portuari
de les Cases. Es tracta d’una
jornada organitzada per
la Confraria de Pescadors
Sant Pere de les Cases amb
degustació de tapes, show
cooking, tallers en família de
pesca sostenible i reciclatge.
A la inauguració hi assistiran l’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig; el regidor de Turisme,
Jordi Monfort; el responsable territorial de la Zona
Portuària Sud de Ports de la
Generalitat, Enric Martínez;
el president del Grup d’Acció
Local de Pesca de les Terres
de l’Ebre, Eusebio Rosales;
i el gerent del Grup d’Acció
Local de Pesca de les Terres
de l’Ebre, Joan Alginet.

‘PEPET I MARIETA’
CELEBRA ELS 15
ANYS DE CARRERA
Pepet i Marieta, el grup que
lidera el cantant faldut Josep
Bordes, celebra els seus
quinze anys de carrera amb
nou single i videoclip. Es
titula “Imperfectes” i “vol ser
un cant a la imperfecció de la
humanitat i l’amor real, lluny
de les tradicionals evocacions
apassionades a un romanticisme aparentment sense
fissures”.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
FINAL DE BIRLES
COPA DE LA
GENERALITAT, AL
PERELLÓ
La final de birles de la Copa
de la Generalitat tindrà lloc
aquest diumenge dia 7 de juliol al Perelló. Aquesta final, en
què es decidiran els guanyadors, està organitzada per la
Secció de Birles de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes del
Perelló i la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling a la qual
pertany la competició. Per
tant, el municipi del Baix Ebre
acollirà la jornada.

MULTA PER
NO PAGAR UN
BITLLET DE TREN
I AGREDIR EL
REVISOR
Un home ha estat condemnat
a pagar una multa per no
voler pagar un bitllet de tren
i indemnitzar al revisor, al
qual va agredir, després de
fer-lo baixar del comboi a ell i
la seva acompanyant, menor
d’edat, pel comportament
del denunciat. En baixar del
tren, va agredir al treballador,
provocant-li diverses lesions,
segons explica el Diari de
Tarragona.

PAÜLS OBRE
LES PISCINES DE
FRANC DAVANT
DE L’ONADA DE
CALOR
Molts d’ajuntaments de les
Terres de l’Ebre s’han afegit
a la iniciativa i l’Ajuntament
de Paüls va informar que
degut a l’onada de calor, les
piscines municipals van estar
obertes de franc durant el
cap de setmana i no es cobrà
l’entrada. Una mesura que altres Ajuntaments també han
tingut i que no es descarta
repetir en noves ocasions si
les temperatures continuen
sent tan elevades com en els
darrers dies.

DIARI MÉS EBRE • divendres, 5 de juliol / 2019

11

TIVENYS
Una festa acaba amb dos detinguts per abusos
sexuals i un tercer per lesions amb arma blanca
U

na festa de joves a Tivenys
va acabar dissabte amb
dos detinguts per un delicte
d’abusos sexuals i un tercer
arrestat per un delicte de
lesions amb arma blanca.
Segons
informava
dilluns
l’Agència Catalana de Notícies,
els Mossos van ser alertats que
dos nois estaven fent tocaments
a nenes menors d’edat durant la
celebració.
Es tracta de dos veïns de Tortosa,
de nacionalitat marroquina, de
24 i 21 anys. En intentar fugir, un
d’ells es va trencar els turmells
al caure d’un mur on s’enfilava.
L’altre va ser detingut hores més
tard. Mentre la policia atenia el

detingut ferit, es va produir una
baralla sense relació amb els primers fets, on un jove de Xerta de
19 anys va apunyalar un noi de
Tivenys a l’estómac. No es tem
per la vida de la víctima, que va
ser operat d’urgència a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa.
Els tres detinguts segueixen en
dependències policials pendents
de passar aquest dimarts a disposició del jutjat d’instrucció de
guàrdia de Tortosa. L’Ajuntament
de Tivenys, governat des del
passat 15 de juny per Esquerra
Republicana, ha rebutjat les “actituds sexistes i racistes” i ha donat suport a les víctimes dels fets
ocorreguts la nit de dissabte. El

consistori també es posa a disposició de les víctimes, algunes
d’elles veïnes del poble, com és
el cas del ferit per arma blanca,
i es compromet a implantar les
mesures que calgue perquè els
fets no es tornen a repetir, tot i

destacar que han estat uns incidents aïllats imputables a conductes individuals “imprevisibles“. El comunicat també dona
suport als joves del poble com
a organitzadors de la festa de
quintos.

CAMARLES

ROQUETES

Jornada de la Baldana
d’Arròs, el 31 d’agost

Descoberta una
plantació de marihuana

L

a quinzena edició de la
Jornada Gastronòmica
de la Baldana d’Arròs de
Camarles se celebrarà el
dissabte 31 d’agost.
La Jornada que tindrà lloc al
municipi del Baix Ebre, ja a finals d’agost, a més de les activitats culinàries pròpies del dia,
comptarà amb el concert del
camarlenc Joan Rovira, en el
que presentarà el seu nou treball “Dies Millors”.
El concert, amb tota la banda, a
la Torre de Camarles, serà gratuït per a tots els assistents, i
serà un acte emmarcat dins de
la jornada gastronòmica.

‘MESTRÀLIA’,
A CAMPREDÓ
Des d’avui divendres i fins
diumenge, tindrà lloc a Campredó una nova edició de
Mestràlia, la fira de lutiers dels
Països Catalans. Novament la
música tradicional trobarà el
seu espai i regnarà als carrers
de Campredó. Hi haurà els

E

s descobreix una plantació
d’unes 1.000 plantes de
marihuana a la falda dels
Ports, concretament prop del
barranc de la Caramella, al
terme de Roquetes.
La plantació, segons informa

habituals concerts nocturns
enguany amb la presència de
grups com Ebri night, Relat,
Mim, Porto Bello, bons representants de la música catalana
del moment. Destaca el grup
Ebri night, una de les bandes
revelació del panorama musical català actual. En la programació s’han inclòs altres
activitats culturals i musicals
de nivell: Un esment a part

mereix l’habitual trobada d’instruments de dissabte la tarda,
en la qual s’apleguen centenars
de músics d’arreu dels Països
Catalans.
Mentre que una de les cireretes
d’enguany és la segona actuació del grup escocès de folk
The Jacobites, que ens tornaran a entusiasmar amb els sons
cèltics i una actuació sorprenent.

aqueasta setmana ebredigital.
cat, hauria estat trobada a partir
d’una incidència en un pal de la
llum que hauria comunicat una
companyia elèctrica i que va
propiciar, un cop es revisava, la
troballa ‘inesperada’.
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NOTÍCIES
BREUS
LES CAUSES
Pel que fa a la investigació de
les causes del foc, els Agents
Rurals mantenien la hipòtesi
de l’autocombustió dels
fems d’una granja, en què el
propietari hauria fet ‘’mala
gestió’’ ja que no va acumular
les restes al lloc adequat tot i
disposar d’aquest espai. Des
del cos, es va destacar que
aquesta no és la ‘’casuística
habitual’’.

‘AJUDES
URGENTS I MENYS
BUROCRÀCIA’
La consellera d’Agricultura,
Teresa Jordà ha assegurat
que “centrarem els esforços
per fer balanç el més aviat
possible i hem de ser capaços
de personalitzar cada cas”.
El vicepresident del Govern
Pere Aragonés va aclarir “les
línies de suport que puguin
haver-hi, han de ser amb la
menys paperassa possible”,.
Els pagesos, ramaders i altres
afectats pel foc de la Ribera
d’Ebre van poder traslladar
totes les seves inquietuds
i peticions al Govern. Més
organització, ampliar les zones de reg de suport, menys
burocràcia, ajuts econòmics
urgents, gestionar els boscos
cremats perquè no es converteixin “en zones desèrtiques”,
ampliar dels ajuts de les
zones desfavorides, rebaixar
els mòduls de la renda, les
PAC o debatre si convé declarar zona catastròfica l’espai
afectat pel foc, són moltes
de les altres actuacions que
s’han traslladat al Govern. Les
subvencions a fons perdut i
urgents són la prioritat per
a tots els afectats. “No sé
si entenem el sector. Avui
escampàvem mànega a casa,
la que se’ns ha cremat. Hem
d’enfrontar una campanya
amb ingressos zero i no sé si
ens podem esperar fins a final
dany”, recordava Ciuraneta.
“No vivim de paraules ni
especulacions, vivim de realitat”, afegia Enric Prunera,
pagès de Flix.

terres de l’ebre

DEVASTADOR
Els Bombers van donar per controlat l’incendi
de la Ribera d’Ebre el diumenge passat a la nit
E

ls Bombers van donar per
controlat diumenge a la
nit l’incendi que cremava
des de dimecres a la Ribera
d’Ebre i que va afectar unes
6.000 hectàrees de vegetació.
Una cinquantena de dotacions van treballar en les tasques
d’extinció durant tot el dia, remullant la zona i centrant-se
al terç superior del flanc dret
per poder consolidar el perímetre. Les condicions meteorològiques van dificultar la
tasca dels efectius, amb temperatures extremes, humitats
baixes i vents de marinada que
van bufat tota la tarda i no van

minvar d’intensitat fins a l’ocàs.
Un cop controlat l’incendi, els
Bombers van autoritzar que les
persones desallotjades puguin
tornar a casa. Després d’haver
donat l’incendi per estabilitzat
dissabte al vespre i per controlat aquest diumenge a la nit, els
Bombers van avisar que encara
caldrà esperar “un nombre indeterminat de dies” per considerar-lo del tot extingit. Per ara,
Protecció Civil manté en alerta
el Pla Infocat mentre durin les
tasques d’extinció del foc, així
com per l’elevat risc d’incendi
forestal que hi ha a molts punts
del territori. Foto: cedida

PLA DE XOC
A l’expectativa de que arribin les solucions
per a refer-se dels danys ocasionats
D

illuns passat es van
començar a avaluar els
danys ocasionats pel foc en
els vuit municipis afectats.
Demà dissabte es perfilarà “el pla
de xoc” que necessiten la Ribera
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
per refer-se dels danys i les despeses que ha generat l’incendi,
segons va explicar el president
de la Generalitat, Quim Torra,
després d’una llarga reunió, diumenge al matí, al centre de comandament de Vinebre.
El conseller Buch va considerar
que els cossos de seguretat, i
especialment els Bombers, van
‘’salvar’’ 15.000 hectàrees, ja

PREOCUPACIÓ
Els afectats per l’incendi devastador de la Ribera volen
solucions immediates: “cal
un pla de xoc urgent. Hi ha
molta gent afectada i tindrem costos als que hem
de fer front ja. Són factures
i pagaments que ens cauen i
sense collita en expectativa,
no els podem pagar. Sense

que en un inici, es calculava que
el potencial d’aquest incendi
era de 20.000 hectàrees. D’altra banda, més de 200 pagesos,
ramaders i altres afectats per
l’incendi es van reunir aquest
dimarts a la tarda amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà a Flix).
Els agricultors tenen clar que
el pla de xoc passa per una línia d’ajuts directes, urgents i a
fons perdut i una agilització de
la burocràcia. Aragonès i Jordà
s’han compromès ha crear una
oficina tècnica sobre el terreny
que centralitzi les peticions.

ajuts directes, ens sentim venuts i abandonats”, en mans de
bancs i entitats que consideren
“voltors”. “Si no es dóna diners
a fons perdut i hem d’anar a
reclamar a entitats bancàries
diners que hem de tornar, no
hi haurà cap pagès que això
ho agafi perquè saben que, no
només ens pengem nosaltres,
sinó que pengem a les generacions que vindran darrera

perquè no continuaran. S’ha
de rectificar. La nova legislació d’espais agraris no es
pot quedar només en zones
de cultiu. Legislem els nuclis
urbans del medi rural com
deu mana i com l’àrea metropolitana mana. Ens falta
organització i col·laboració.
Li hem dit a la consellera que
volem ser la seva força, però
falta un diàleg important en-

tre administració i pagesos”.
En qualsevol cas, en general,
d’entre els afectats es feia
una bona valoració de la reunió amb la consellera: “de
proposta en ferm no n’hi ha
cap però se’ns ha vingut a
escoltar. Veurem com acaba
tot però d’entrada ho considerem una cosa positiva
tot el que s’ha comentat en
aquesta reunió”.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
FLIX, EL MÉS
CASTIGAT
El municipi més afectat ha
estat Flix on s’han cremat
3.073 hectàrees de superfície,
la major part arbrat (1.790,92
hectàrees). Després de Flix
s’han situat Vinebre amb
642,73 hectàrees, Maials amb
573,85, Llardecans amb 281,83,
la Palma d’Ebre amb 220,81,
la Torre de l’Espanyol amb
130,57, Bovera amb 79,35 i la
Granadella amb 43,36.

BBVA DÓNA
SUPORT ALS
AFECTATS
El BBVA dóna suport i se solidaritza amb les persones afectades pel devastador incendi
que ha cremat aquesta darrera
setmana la Ribera d’Ebre, el
Segrià i les Garrigues. “Per tal
que aquestes persones puguin
afrontar amb tranquil·litat els
moments d’incertesa i tornar
a la normalitat en el menor
temps possible, l’entitat financera posa a disposició dels
afectats una línia de finançament per import de 50 milions
per obtenir crèdit sense comissions. Amb aquesta la línia de
finançament, els afectats per
l’incendi, siguin o no clients
del banc, podran sol·licitar
préstecs sense comissions i
amb preus preferencials, per a
destinar-los a les explotacions
agrícoles-ramaderes que han
quedat malmeses pel foc.
La línia es complementarà
amb altres solucions a mida.
Aquesta línia especial de
finançament estarà disponible
a la xarxa d’oficines de BBVA
a Flix, Riba-roja, Ascó, Móra
la Nova, Móra d’Ebre i Seròs”.
D’altra banda, BBVA Seguros
ha posat a disposició dels
afectats un número de telèfon
específic (91.174 96 20), on
atendran i resoldran de manera personalitzada els seus
dubtes. En paral·lel, el banc
treballa conjuntament amb
les administracions municipals
de la zona per tal de donar el
recolzament necessari i ajudar
en tot el que sigui possible”.
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SOLIDARITAT
La plataforma ‘Rebrotem’ prepara les accions
per canalitzar els ajuts als afectats per l’incendi
L

a plataforma Rebrotem
ha fet, aquest dimarts, la
primera reunió per començar
a dèficit les accions amb què
volen canalitzar tots els ajuts
que estan rebent i se’ls esta
oferint als afectats de l’incendi
de la Ribera d’Ebre.
Després de les iniciatives de TotSuma per recaptar diners i reflotar l’explotació ramadera de
Pere Jornet, pastor de la Torre
de l’Espanyol que va perdre tot
el bestiar el primer dia de foc, del
Grup de Pagesos Sonats (GPS)
o de la campanya de solidaritat
#Rebrotarem a les xarxes, ara
s’ha creat la plataforma Rebro-

tem.cat. La prioritat és fer arribar
ajuda econòmica als damnificats
i aviat s’engegarà una campanya
de micromecenatge. “Hi ha persones que ho han perdut tots i
ara mateix necessitem ajudar
urgentment a aquesta gent”, ha
remarcat Roger Heredia, de Rebrotem. La plataforma aglutina
l’entitat GPS (Grup de Pagesos
Sonats) per gestionar els terrenys cremats, especialistes en
xarxes socials, tècnics informàtics i tot tipus de voluntariat. La
plataforma fa una crida a tothom
qui vulgui contribuir a posar-se
en contacte amb Rebrotem a
través de la web.

UN PAÍS UNIT
Agraïments dels municipis afectats pel
suport, les ajudes i la solidaritat rebudes
L

’alcaldessa de Vinebre,
Gemma Carim, i l’alcalde
de Flix, Antonio Barbero, han
agraït la iniciativa @rebrotem
per aglutinar les iniciatives
de solidaritat al voltant de
l’incendi de la Ribera d’Ebre.
Carim ha dit que és una iniciativa “excel·lent” que va conèixer a
través de les xarxes socials i que
“el logotip representa la nostra
manera de ser”. “S’ha fet per canalitzar els ajuts, perquè no es
dispersin”, ha exposat. Ha afegit
que l’entitat aglutina tota classe i manera de col·laboracions,
des de les ajudes pel ramader
de la Torre de l’Espanyol que va

perdre el ramat d’ovelles en l’incendi fins a músics i poetes que
volen fer un festival solidari per
recollir fons, entre altres ajudes.
Han estat dies de patiment però
també, a la vegada, de molta
solidaritat i ajudes diverses amb
missatges de suport per als afectats per un incendi devastador.
Una desgràcia per a un territori
massa cops castigat. A la imatge
es pot observar una pancarta de
suport que un veí de Vinebre va
penjar de manera espontània a
l’entrada del centre de comandament de l’incendi, agraint l’esforç i les ajudes i dient que ‘rebrotarem’. (acn)
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MÓRA D’EBRE
La gerent territorial de Salut a l’Ebre realitza
una jornada de treball a l’Hospital Comarcal
M

ar Lleixà, gerent
territorial de Salut a les
Terres de l’Ebre, ha realitzat
aquest matí una jornada de
treball a l’Hospital Comarcal
Móra d’Ebre per tal de
repassar les actuacions que
s’han de dur a terme en els
pròxims mesos.
En aquest sentit, Lleixà ha mantingut diverses reunions, entre
d’altres, amb l’alcalde de Móra
d’Ebre, Joan Piñol, amb el director de l’Hospital, Joan Galvany i amb el comitè d’empresa.
En les mateixes s’ha tractat del
pla d’inversions previst de l’Hospital 2019-2022 per un valor de
5 milions d’euros. En aquest
sentit, han finalitzat les obres

relacionades amb la llicència
ambiental i s’han licitat les obres
de substitució de les canonades.
Aquestes dues accions tenen un
cost de 0,5 milions d’euros. Cal
recordar que amb la finalització de les obres de la llicència
ambiental s’inicia el procés de
reobertura de la cafeteria de
l’hospital, reclamada tant per
usuaris com pels professionals.
Pel que fa al futur, es treballa en
l’adequació de l’àrea quirúrgica
que contempla els quiròfans,
l’ampliació i remodelació de la
sala de reanimació i de l’àrea de
recuperació de l’àrea de cirurgia
major ambulatòria. Es té previst
ampliar i adequar la sala parts
per poder realitzar parts natu-

rals, així com el gabinet digestiu.
En aquest sentit s’està treballant
en definir el projecte i aquest

es vol licitar el 2019 i fer l’obra
el 2020 per un valor d’un milió
d’euros.

CENTRAL NUCLEAR
Ascó II notifica una parada automàtica per
una incidència en el transformador principal
L

a central nuclear Ascó II,
seguint els procediments
establerts, va notificar
al Consell de Seguretat
Nuclear que aquest dilluns
al matí, la planta va parar
automàticament per l’actuació
d’un dels sistemes de protecció
elèctrica del transformador
principal.
Durant la parada, tots els sistemes
de seguretat de la instal·lació van
funcionar correctament i segons
disseny, tal com va informar l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós
II (ANAV). L’equip tècnic de la
central va haver de treballar per
determinar la causa que va ori-

ginar aquesta actuació i procedir
a la seva reparació. Des d’ANAV
es va remarcar que aquesta parada no va tenir cap impacte en
la seguretat de les persones ni
en el medi ambient. Per la seva
banda, el Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) va informar que
aquesta aturada no programada
del reactor es va deure a la parada
automàtica de la turbina principal.
La turbina principal es va aturar a
causa de la parada no programada de l’alternador, causada pel senyal d’alta temperatura en una de
les seves fases. El mateix dilluns
nit, segons fonts consultades, ja
es va reestablir la normalitat.

CONCERT DE
L’ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE LES
TERRES DE L’EBRE

prets estudiants, amateurs i
professionals -entre els quals
s’hi compten, el concertino
Ivan Launes i el director Jordi Bonilla- que van interpretar
un repertori que d’obres simfòniques de gran format.
Cal destacar especialment la
col·laboració de la soprano
Cecília Aymí, com a solista
en la interpretació d”El amor
brujo’.

Móra d’Ebre va acollir diumenge un concert de l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre (OSTE), formada
per una cinquantena d’intèr-

NOTÍCIES
BREUS
MÉS ACTUACIONS
A L’HOSPITAL
Dins de les actuacions que
s’han de dur a terme en els
pròxims mesos a l’Hospital
Comarcal Móra d’Ebre, s’ha
posat en valor la imminent
instal·lació del mamògraf donat al CatSalut des de la FAO
(Fundación Amancio Ortega)
que, previsiblement, entrarà
en funcionament durant la
primera quinzena de juliol, un
important salt tecnològic que
augmenta la qualitat de les
imatges i, per tant, de la qualitat assistencial. Igualment,
per garantir la confortabilitat
dels treballadors s’ubicaran les
sales de descans dels professionals de guàrdia en una de les
ales de l’hospital. Finalment,
pel que fa al futur administratiu de l’Hospital cal assenyalar
que la voluntat del CatSalut és
tancar l’expedient de la compra de GECHOSA a finals de
juliol per tal que es comencin el
tràmits de creació de l’empresa
pública Salut Terres de l’Ebre
que gestionarà l’Hospital
Comarcal de forma independent a la gestió de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus
abans de final d’any.

PLA DE FOSSES

ECLIPSI DE LA
GARNATXA BLANCA
Dissabte passat, dia 29 de juny,
la DO Terra Alta va celebrar la
sisena edició de l’Eclipsi de la
Garnatxa Blanca. La localitat
escollida enguany ha estat
Caseres, que va rebrev als assistents a la Plaça de l’Església.
Posteriorment, com és tra-

dició, es va efectuar la presentació de la 32a edició de
la Festa del Vi de Gandesa Mostra de Vins DO Terra Alta
i el descobriment del cartell
d’aquest any. Aquesta activitat
va permetre al visitant degustar més de 25 vins blancs. Diferents restauradors de la comarca elaboraren unes tapes
especialment escollides per
l’ocasió.

El Pla de Fosses segueix recuperant víctimes de la Guerra
Civil a la Terra Alta. Aquests
dies s’excava la zona del Mas
del Primo, a Caseres, i el Mas
del Cabo i el barranc de Trufes,
a Batea. Són tres emplaçaments del front de la silenciada
Batalla del Riu Algars, on es
van produir més de 3.000
baixes, “la majoria republicans
i brigadistes internacionals
que defensaven la retirada
del front d’Aragó, abans
de la Batalla de l’Ebre. Els
arqueòlegs fins i tot busquen
víctimes a peu de carretera, al
costat de l’N-420, i és que els
comandaments franquistes
van donar l’ordre de deixar les
restes dels soldats republicans
en superfície per fer un escarni
i desmoralitzar les tropes
republicanes que es retiraven
en direcció a l’Ebre”.

l’entrevista
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EDUARD CÁRTER

RAMON CHORDÀ FONT
LITERAT POLIFACÈTIC
R

amon Chordà és un
home global. Només cal
mirar el seu currículum per a
confirmar-ho. Al principi he
dubtat que havia de posar en
el seu ofici, i m’he decidit pel
de literat, perquè un home
que escriu 69 llibres és tot un
escriptor.
La seva vida ha sigut un transitar
d’un lloc a un altre i els seus coneixements s’expandeixen per
mig món. Forma part d’un col·
lectiu del diLLUMS d’arts al forn
i com a tal és una persona interessada en el món de la Cultura. Una personalitat sorprenent,
com comprovaran els nostres
lectors i lectores.

Per on vols començar, amic
Ramon?
Vaig fer el batxillerat a Barcelona
als Jesuïtes de Sarrià i posteriorment enginyeria a la Universitat
de Ginebra, a Suïssa. Sóc llicenciat en Administració d’empreses i Dret Internacional per la
Universitat de Columbia a Nova
York, i també Assessor fiscal...
És tot?
No. He treballat a Repsol Tarragona i he sigut Director
d’energia de la OCDE a París.
Posteriorment he sigut director
d’una empresa del Ministerio de
Indústria (OCIDE), i president

d’Ericsson de Terminales Móviles.
És tot?
No, (riu). He publicat 69 llibres
entre informàtica i Empresa i
Ficció.
Crec recordar que vas néixer a Amposta.
Sí, vaig néixer a la capital del
Montsià el 1950, però visc a Tortosa des de fa 18 anys.
Com va començar la teva
passió per la literatura?
Va néixer a la Universitat. Vaig
escriure uns apunts per a uns
programes informàtics. Van
tenir un bon èxit i em van de-

«HE PUBLICAT
69 LLIBRES
ENTRE
INFORMÀTICA
I EMPRESA I
FICCIÓ»

manar que publiqués llibres sobre informàtica. Després d’això
vaig escriure una novel·la entre
la prosa i la poesia que es deia
“Cosas mías”.
Que és “Cosas mías”?
És un llibre intimista que parla
de moments de la nostra vida.
Està escrit en prosa i en vers.
Quins són els teus referents
literaris?
Stefan Zweig, John Grisham,
Patrick Modiano i Fernando
Pessoa.

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

No t’ho pensis més!

I entre els catalans?
M’agrada molt José María Gironella, que va escriure una trilogia
sobre la Guerra Civil, la primera
de la qual “Los Cipreses creen en
Dios” és de lo millor que he llegit. També Sebastià Juan Arbó,
Ana María Matute i Josep Pla.
Crec que tens una relació familiar amb l’Artur Bladé.
Efectivament. La seva dona, Cinta Font Margalef, va ser la padrina de la meva mare.
També tens una artista a la

teva família.
Sí. La germana del meu pare,
Mari Chordà, és pintora i escriptora i el seu marit és el pintor
Niebla.
Que estàs fent ara mateix?
Escriure llibres sobre història i
sobre ficció, però en aquest moment estic escrivint una novel·la
sobre tres personatges que es
troben en un moment culminant
de les seves respectives vides.
Desitgem molta sort a l’amic Ramon Chordà com a novel·lista.

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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CELMA

MICHEL

NEYMAR, EL
TORTOSA I LA
RAPITENCA

PER QUÈ NO
SURTEN MÉS
JUGADORS?

Vostès entendrien que pugui
tornar Neymar al Barça?. Jo
no. Però com estem en una
bombolla del futbol on primen
més altres coses, s’està perdent
el seny i tot és possible. Aquí a
les nostres terres, en una altra
escala, passa més del mateix
en els clubs més poderosos,
Rapitenca i Tortosa. Tots dos
van a per totes per recuperar la
1a. catalana. El que no comprenc
és que tenint la millor pedrera
del territori, la Rapitenca, a
Segona catalana, no aposti
més pels jòvens. ¿No era millor
donar l’oportunitat a Àlex López
que va marcar 17 gols amb el
filial sent juvenil? El Tortosa ha
renovat a tots els jugadors de
Tarragona menys Domínguez.
No té una plantilla jove, i es perd
una oportunitat de fer un equip
més ebrenc i amb gent més jove,
parlem de Segona catalana. I
David Viña va al Remolins-Bítem i Margalef al Vilaseca juvenil
nacional. Penso que haurien
d’estar en el primer equip i així
baixar la mitjana d’edat. Però la
política és sacrificar la joventut,
jugadors locals i de pedrera
perquè prima l’ascens, al preu
que sigui. Això és treballar a curt
termini i no garantitza l’èxit.
Amb gent del planter sempre
hi ha èxit però això necessita
paciència i al futbol ebrenc, com
al Barça, no n’hi ha. Fitxaran a
Neymar i el planter cada cop
més oblidat. Aquí ens va la salsa
i n’hi ha que l’augmenten.

La Federació, després d’haver
analitzat dades estadístiques
dels darrers anys, ha arribat
a la conclusió que hi ha un
déficit en la continuitat dels
jugadors una vegada acaben
l’etapa juvenil. Per aquest
motiu, i dins de la campanya
que ha iniciat, es vol d’alguna
manera incentivar perquè els
joves que surten del juvenil
puguin seguir jugant. ¿Per
què es perden els jugadors?.
És una pregunta que porto
anys fent i que caldria trobar-ne respostes. Hi ha clubs
que tenen un bon nombre
d’equips de futbol base, fins i
tot uns quants per categoria,
i després no poden traure, en
general, jugadors per a la Segona catalana. O no trauen els
que correspondria. No estic
parlant de passar a jugar a la
Tercera divisió. Estic parlant
de la Primera regional, i que
no és aquella categoria de 25
anys enrera. ¿Potser els joves
es cansen en veure que no
han cobert les expectatives?
Potser prefereixen estudiar i
més si han de marxar fora del
territori? ¿Potser no es confia
amb ells? Potser no tenen
prou capacitat per jugar a
Primera regional?. No sé, però
que amb tot el futbol base
existent no hi hagin jugadors
per abastir el futbol amateur
de fins i tot Tercera o Quarta
catalana vol dir que alguna
cosa s’ha de millorar.

UE RAPITENCA

BREUS

Valcárcel i Becerra,
darrers fitxatges

IVAN ROMEU,
NOU MISTER DE
L’AMETLLA
Després que Ito Galve va decidir
no seguir en el projecte calero i
amb la possibilitat de que, amb
ell, anés a l’Ametlla el tècnic
Cristian Torta (Jesús i Maria), el
club de la Cala va començar a
gestionar l’arribada d’un tècnic i
la solució ha estat a casa amb la
incorporació d’Ivan Romeu, que
fou jugador i que estava com a
entrenador del futbol base.

EDGAR SAMPER,
AL PERELLÓ

Josep Becerra torna al futbol ebrenc, a la UE Rapitenca.

J

osep Becerra, després de la
seua estada a Puerto Rico,
torna al futbol ebrenc.
En principi, tal com vam informar la setmana passada, estava
en tractes amb l’Amposta, el seu
exequip. Però la Rapitenca va
interessar-se també i finalment
s’ha emportat al davanter ampostí.

És el segon davanter que incorpora la Rapitenca aquesta setmana. El primer va ser Cristian
Valcárcel, pichichi del Montblanc, equip que va enfrontar-se
al Catalònia en la promoció. Valcàrcel havia tingut diverses propostes. Amb aquestes incorporacions, la Rapitenca disposarà
de molt potencial ofensiu.

CF AMPOSTA
Guillem s’incorpora
L

’extrem ampollero Guillem
Navarro ha fitxat amb
l’Amposta.
El jugador, que va fer una campanya molt bona amb el seu equip
en la lliga passada, sobre tot a la
primera volta, quan va ser dels
destacats a la categoria per les
seues incursions per banda dreta,
havia estat en l’òrbita de diversos
equips, entre ells es va comentar
que el Tortosa. Dimecres es va fer
oficial que fitxava amb l’Amposta.

CANAL TERRES DE L’EBRE

EL PARTIT BENÈFIC,
PER CANAL TERRES
DE L’EBRE

Diumenge 22.30 hores (repetició dilluns a les 16 h
i dimarts a les 0.30 h), a Canal Terres de l’Ebre, es
podrà veure en diferit el partit benèfic que tindrà
lloc demà dissabte a Roquetes.

El partit solidari, en benefici a la
Lliga Contra el Càncer (delegació de Roquetes), que se celebrarà demà dissabte a Roquetes
(18.30 h), serà transmès per Canal Terres de l’Ebre diumenge
a les 22.30 h. Es podrà veure

Serà un bon reforç ofensiu per a
la banda dreta de l’equip de Xavi
Cid. L’Amposta també ha incorporat a Àngel Camacho, del Vilaseca i ara està interessat en Joel
Fernández (Pobla Mafumet).
també, a Canal TE, dilluns a les
16 h i dimarts a les 0.30 h. S’enfrontaran un equip d’exjugadors
del CD Roquetenc contra un altre format per històrics jugadors
que han estat en clubs del territori com Edu Albacar, Fabregat
o Manel Cazorla, entre altres. El
partit està organitzat per l’Associació Esportiva Veterans Roquetenc

El davanter Edgar Samper, que
la temporada passada va jugar
amb la Cava, després d’haver
estat a l’Ulldecona, ha fitxat
amb el Perelló de Teixidó.

SERGI CID, A LA
SÉNIA
El migcampista Sergi Cid, que
va jugar amb el Camarles i que
va acabar la lliga a l’Ametlla, ha
fitxat amb la Sénia. Els seniencs
han tingut la baixa de Monforte,
que ha fitxat amb l’Ulldecona.

ANTON TORNA
A ENTRENAR EL
SANT JAUME
Divendres passat, el president
i la junta de la UE Sant Jaume
van presentar la dimissió. No va
haver incertesa perquè hi haurà
continuitat a la directiva amb
gent del futbol base. S’ha confirmat que Anton Flores tornarà
al club i serà l’entrenador del
primer equip. Avui hi ha junta i
es coneixerà el nou president.

L’OLÍMPIC TINDRÀ
FILIAL
Un nou equip competirà a Quarta. Com el R Bítem i el Gandesa,
els morencs també tindran filial.

FITXATGES DE
CELMA
A les planes 19, 20 i 21 de Més
Ebre podreu trobar un especial
fitxatges, amb les incorporacions dels equips. Celma, amb
un treball únic, comença ja
les anàlisis dels equips per la
temporada vinent. Un crac.

esports
X CURSA URBANA
“LO BALCÓ” 15K,
10K, 5K I MARXA
5K , A CAMARLES
Tot començava amb les
curses dels més petits com ja
ve sent habitual en edicions
anteriors. Posteriorment, els
carrers propers a la línia de
sortida s’anaven emplenant
de corredors amb la seva indumentària. “Una vegada més la
sorpresa va ser les inscripcions
al mateix lloc de la prova, que
van sumar un total de 261 corredors. Les temperatures, com
ja ve sent habitual en aquesta
prova de Camarles, superaven
els 30 graus en el moment del
tret de sortida. Tot i ser una
cursa ja consolidada dins del
calendari del Circuit Runningseries Terres de l’Ebre, també
en aquesta ocasió, i com ja ve
sent habitual, vam organitzar
el pack d’entreteniment: cursa
per als més petits, llonganissada en acabar i concert per als
participants i acompanyants,
a càrrec del grup local de rock
Versió Original, sortejos i més
sorpreses. Moltíssimes gràcies
per la col.laboració desinteressada de voluntaris, entitats del
poble i Ajuntament que entre
tots van formar un gran equip.
Contents també per l’increment de participants locals.
Aprofitem aquestes línies per
animar-vos a practicar esport
i preparar-vos per a l’edició
2020 que vindrà carregada de
sorpreses. Us esperem!!”.

ENS HA DEIXAT
PACO SOROLLA
El bàsquet tortosí i ebrenc
està de dol. Ens ha deixat,
després d’una llarga malaltia,
Paco Sorolla, un referent. Persona molt estimada, va estar
sempre vinculat al bàsquet en
una família de gran tradició en
aquest esport. Els fills Jaume
i Joan, seguint l’estel.la del
pare, també són jugadors. La
pèrdua ha estat molt sentida.
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CIUTAT DE L’AMPOLLA
El Cambrils Team s’imposa en l’Open de Futbol
Platja, en guanyar a Climartí per 7-1
E

l cap de setmana passat es
va disputar l’Open de Futbol
Platja Ciutat de l’Ampolla.
En aquesta ocasió van participar-hi 14 equips en total, d’arreu
del territori Català, vinguts de
Terrassa, Barcelona, Torredembarra i Cambrils, així com de diferents poblacions de les TE, com
són l’Ametlla de Mar, el Perelló i
l’Ampolla.
Pel que els resultats, a les semifinals, el Cambrils Team va guanyar
a la Taverneta per 3-6. I Climartí
va imposar-se al Bar Estació Bio
per 3-5.
La Taverneta va guanyar el tercer
i quart lloc per 5-2, al bar Estació

Bio.
A la final, el Cambrils Team no va
donar opció i va golejar a Climartí per 7-1, sent el campió en una
nova edició de l’Open.
Premis individuals
El MILLOR PORTER fou considerat Damià Fernández (CAMBRILS
TEAM)
MÀXIM GOLEJADOR: Samuel
García (CAMBRILS TEAM)
MILLOR JUGADOR: Nico Díaz
(CAMBRILS TEAM)
Tots tres jugadors són força
coneguts al territori del territori
pels equips en els que han jugat
els darrers anys.
Foto: Pau Buera.

JESÚS

Cambrils Team, celebrant la victòria en l’Open

INCENDI DE LA RIBERA

Nova festa per als
porters amb el ‘Desafio’
U

ns 80 porters, de totes les
categories, van participar
en el IV Desafio de Porters
organitzat per AE Chema
Porters, a la Santa Creu de
Jesús, dissabte passat. Tot i
la forta calor, va haver-hi una
bona assistència d’aficionats,
un bon ambient. Com cada

any, la jornada és una Festa
per als porters.
Campions i subcampions:
Categoría A: Jofre Baiges i Josep.Moya. B: Biel Estrada i Paulino. C: Iker Sánchez i Àlex Clúa
D: Sergio Albesa i Arnau Esteban
E: Gerard Estorach i Pol Rodríguez.

Joel Martorell, nou míster del
Gandesa B, va estar treballant
en l’incendi de la Torre de l’Espanyol, juntament amb el jugador del Gandesa Oriol Vallespí
(tots dos a la foto). Treballen

en la campanya dels forestal
cada estiu. També van estar en
tasques d’ajuda Ivan González
(Ulldecona), que és auxiliar
d’estiu, i Raül González (Catllar/
Perelló), que és bomber.

Alumnes i professors del nou curs, a Amposta, en el que es poden adquirir experiències i nous coneixements per part d’entrenadors amb experiència nacional i internacional.
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CD TORTOSA

CF L’AMPOLLA

CAMI DE LA PRIMERA CATALANA

El Tortosa, que s’esperava que
fos un au de pas a Segona catalana, ja hi porta 6 anys, excepte un a la 1a catalana que
va ser un autèntic fracàs. Molt
ha plogut des que el Tortosa
no ha tingut un mister dues
campanyes seguides. L’última vegada fou les campanyes 2010/2012 quan Carlos
Blanch va estar dues Lligues.
Enguany ha hagut sentit comú
i es va renovar a German Ingles tot i que va poder estar en
l’agenda Guillermo Camarero.
Xavi Cid, Nando Crespo, Hilario, Dani Sereno, Cuquet,
Ángel Garcia, Nacho Pérez,
Gimeno i Vera han estat els
entrenadors que han passat
per aquest Club. I en alguns
casa, amb les mires d’aconseguir l’ascens. Potser si
s’hagués apostat per un entrenador de llarg termini, els
resultats haguessin estat diferents. En aquesta entitat hi
ha ara Estabilitat. Després del
mandat d’Arturo Llorca, que
mai va ser comprès però que
va mostrar molt de sentiment
per un escut, va arribar Marià
Curto que cada vegada està
més posat i té mes poder en
tots els estaments del club,
des del futbol base, prenent
decisions importants. Pel que
fa a la propera plantilla, tres
baixes importants de l’equip
bàsic: de la Torre (Rapitenca),
Jordi Tomàs (Amposta) i el defensa Domínguez, amb qui no
es va arribar a un acord, tot i
que ell volia seguir. També ha
estat baixa el porter Cristian
Tomàs. Però la bona notícia
en aquest club que les incorporacions estan a l’altura
de les baixes: el porter Josué
(Rapitenca), que ja va estar en
aquest club, Domènec Esto-

JOAQUIN CELMA

ANÀLISI DE SEGONA CATALANA (1)
TRES ANYS A LA CÚSPIDE

rach, jove jugador de Tortosa
que jugava a Tercera divisió
amb el Reus B, i Joan Sabate
un dels millors jugadors de la
Rapitenca, que va marcar 13
gols a la 1a catalana des de
la mitjapunta. I si la passada
campanya, el Tortosa va trobar a faltar a un golejador, ara
ha arribat el rapitenc Nacho,
que coneix molt bé la categoria amb 26 gols fa dos temporades a l’Ulldecona i la passada no va acabar d’adaptar-se
amb la Rapitenca i va tornar a
Ulldecona on en 14 partits es
va convertir en el segon golejador. El Tortosa manté el seu
bloc, amb 5 fitxatges de molta
qualitat per afrontar una temporada en què si hi ha paciència l’ascens és un objectiu
Ferm. I es va demostrar ja en
la segona volta de la passada
lliga, quan el Tortosa va ser el
millor equip empatat amb el
campió, el Valls. Només un
inconvenient aquesta temporada i la passada no donar
més oportunitats a la gent del
planter i tenir un equip massa
veterà. L’èxit d’aquest equip
està en un president que fa
molt bé la seva feina, amb
Nacho Pérez que sap moure
molt bé els seus fils i un German a qui no li van deixar fer
bé la seva feina a la Rapitenca i aquí se li ha donat confiança. El Tortosa podria ser
al final de la propera temporada equip de la 1a. catalana
i potser en cinc anys tornarà
a ser una altra vegada equip
de Tercera divisió, categoria
en què porta 16 anys d’absència. Dues baixes importants
per lesió Marc Garcia i Gerard
Bes que s’espera puguin jugar
aquesta campanya. I falta un
fitxatge.

German Inglés seguirà entrenant el Tortosa i Kiki al Camarles.

L’Ampolla porta 3 temporades
Magnífiques. A la 2015/216,
tercer a la Tercera Catalana. Fa
dos campió i la passada va tornar a la segona catalana sent
el segon equip revelació amb
un cinquè lloc, amb una primera volta sent tercer classificat i una segona volta en què
l’equip es va desunflar quedant
en el lloc 4 amb 17 punts. Per
tercera campanya segueix el
míster Enric Alaixendri que ja
és dels més veterà d’aquesta categoria, juntament amb
Serrano de la Sènia. Es manté
el bloc amb 3 baixes importants Samu (Tortosa), Guillem
(Amposta) i el porter Damia
(Perelló) a més de Robert cabrera que té previst deixar el
futbol. Sis fitxatges: el veterà
Roger Santaella (La Cava), els
jugadors del Cambrils, Àlex
Fernández, un gran central, i
Enric, el jugador de la Pastoreta Ramon Lladó, amb un gran
xut i molt ràpid, i la gran aposta de dos porters per la baixa

TORNA CAMARERO
de Damià, que volia seguir en
l’entitat però no va ser renovat. Segueix el golejador David
Gallego, que porta 63 gols en
les tres últimes campanyes, i
un bloc de jugadors molt experimentats per aquesta categoria. Es manté l’equip bàsic,
només dues baixes de l’onze
inicial i arriben jugadors que
poden jugar de titulars, amb la
qual cosa l’equip té potencial per mantenir la categoria i
no perdre-la com ja va passar
en 2010/11 i 2015/2016. L’important d’aquest club és que
segueix el seu president Paco
Gilabert, tretze campanyes
consecutives i segon més longeu del futbol ebrenc. També
segueixen Enric, míster cotitzat i amb bones temporades
a Gandesa, Catalonia i una relliscada a Ulldecona i Baltasar
Capera com a secretari tècnic
i que enguany farà de segon
entrenador. L’Ampolla quedarà entre els 8 primers. Podria
haver-hi un altre fitxatge.

CF CAMARLES
MILLOR EQUIP

El Camarles ja està consolidat a la categoria i complirà
la seva sisena campanya i ho
fa amb una política encertada de fitxatges en els últims
anys i dos entrenadors idonis, primer Xavi Cid i ara Kiki.
La passada campanya va ser
una revolució amb 12 altes
però aquesta campanya hi ha
menys canvis i l’equip ja està
rodat per afrontar una lliga en
què, a priori, no ha de patir per
mantenir la categoria i aspirar
al màxim. Les últimes quatre
lligues, l’equip s’ha classificat
en els llocs, 7, 5, 3 i 6, un èxit
per a una població de només
3000 habitants. Només dues
baixes importants: Samu Garcia (Cambrils Unió) i Ferreres
(Amposta) i quatre altes que
poden jugar a l’equip titular
Roger (Vila-seca), gran jugador a nivell ofensiu, ràpid i
tècnic, Sergi José (Amposta)
que va fer 13 gols la passada
campanya, i que té experiència a la 1a catalana a la Rapi-

CF GANDESA

tenca, Tini (Flix) 14 dianes el
darrer campionat i 25 a l’Hospitalet fa tres campanyes. I
va ser jugador del Cambrils,
equip campió de la segona
catalana fa dues Campanyes.
Una altra alta important és la
d’Arnau Bertomeu, que va ser
el setè jugador que va jugar
més partits i que va tenir en
la seva agenda 7 ofertes. El
Camarles quedarà entre els
8 primers a mínim, manté el
80% del bloc i els fitxatges
fan que tingui més potencial,
tenint artilleria a la davantera
amb Teixidó, Tini i Sergi José.
L’important és que es va
renovar al míster Kiki i segueix Bertomeu, alma mater
d’aquest club, i amb la filiació amb el projecte d’Edu
Albacar de Futbol Formatiu
Ebrenc, el Camarles millora,
d’entrada, la seua estructura.
El nou president del club del
Baix Ebre, una vegada plega
Gilberto, serà Octavi Bertomeu.

És l’equip més veterà de la
Segona catalana, porta 18
participacions consecutives
i, a més, és el tercer equip
amb campanyes en aquesta Categoria. I té un altre rècord, quedant sempre entre
els 7 primers en les últimes 8
campanyes i una mitjana total
d’una 4/5 posició.
No va renovar Albert López,
malgrat haver quedat quart
i torna Guillermo Camarero
que tan bon gust de boca va
deixar en aquest club fa dues
campanyes, juntament amb
Juanma, amb qui ja va fer tàndem al Sant Mateu, la Cava,
Tortosa juvenil, Gandesa i Rapitenca. Manté part del bloc
base i les 4 baixes més importants de l’equip titulars són els
jugadors de la zona de Tarragona que va portar l’ex míster
Alberto del Morell: Adri Sales
(Borges Blanques), Daniel
Tome (Cambrils Unió) Victor
Vila (Torreforta), Moha (Pobla
b), a més de Ferran Meseguer
(Ascó). Altes Marc Blasi (Reddis i Rapitenca), José Ramon,
el noi de Corbera que el Gandesa ja portava moltes temporades darrere d’ell i després
de 9 campanyes a l’Ascó va
acceptar l’oferta de l’equip
terraltí, Aleix Cuenca que ja va
estar en aquest club fa dues
campanyes i procedeix de la
Pobla Mafumet B i farà la pretemporada Pol Clua que prové del Nàstic juvenil Divisió
honor i que va acabar a l’Ascó
de Preferent. El crac seguirà
sent Dilla, que ha marcat 141
gols en aquest club en les últimes 7 temporades, i la passada va fitxar per la Rapitenca
però va tornar de nou al club
dels seus amors, durant la
segona volta, i amb una ràtio demoledor: en les últimes
cinc campanyes ha jugat 127
partits i ha marcat 117 gols,
gairebé a gol per partit.
Una plantilla més curta que
la temporada passada perquè així vol el seu mister i així
tots tindran oportunitats. Un
bon equip que, com totes les
campanyes, donarà guerra
per estar en les primeres posicions i que al seu camp és
letal. L’any passat només va
perdre un partit.
Quedarà 4/5.

esports
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CE ARNES

TORNA AMB IL.LUSIÓ I AMB PÒLVORA A LA DAVANTERA
Una temporada després, l’Arnes torna a la tercera catalana.
Ara fa un any va poder plantejar-se no haver futbol, després
del descens de categoria, però
al final es va fer un equip competitiu per tornar de nou a la
categoria perduda. Segueix el
seu mister Roger Blanc, que
complirà la seva cinquena
campanya, i que farà tàndem
amb Àngel Alvarez, que ha entrenat a Pinell, la Galera i Atlas,
entre altres. De l’onze bàsic no
segueixen Robert Martorell,
Cristian Barajas (Flix), Quim
(Ascó), Gerard i Carlos Dalmau,

aquests dos últims per motius
laborals. Bons fitxatges: Àlex
Escarihuela i Carlos Montagut
(la Fatarella), Senhaji Musta
(Jesús i maria), John (Vilalba) i
Quim Bru (J. i Maria). L’equip té
un bon potencial a la davantera amb John, Manero, Quim i
Gordo, que l’any passat va fer
19 gols. Un any més, aquest
equip haurà de patir per mantenir la categoria però s’ha fet
un gran esforç econòmic per
lluitar per la permanència. És
un club de la població més
petita fins a la tercera catalana
amb només 466 habitants.

CF J. CATALÒNIA
S’APOSTA PER LA CONTINUITAT

Dels tres equips que van descendir fa dues temporades de
Segona, Batea, la Cava i Catalonia només aquest darrer va
aconseguir una plaça que li
donava dret a poder ascendir
en la promoció. La va perdre
contra el Montblanc després
d’esperar tres setmanes amb
el que això va representar. El
Catalònia ha alternat la Segona i la Tercera les últimes
cinc campanyes, amb dos
descensos de 2a catalana a
les temporades 2015/2016 i
2017/2018, i dues promocions
d’ascens 2016/2017 i la darrera

ja esmentada. La bona notícia
és que segueix tot l’equip bàsic
menys Marc Miró. Altres baixes:
Pau Puig, Kazu, Quim i Josep.
Altes: Joan Martinez ‘Deco’
(Godall), Pau Martí (Amposta B), Josep Sepúlveda, Nabil i
Pau Prades (Catalònia B) i Edu
Penco (Valls At). Segueixen els
tres golejadors: Aleix Robert,
Xescu i Marc Prades que van
marcar la passada lliga 43 gols.
Si la temporada anterior es van
quedar amb la mel als llavis
per poder ascendir, en aquesta tornaran a intentar-ho. Pot
quedar entre els tres primers.

EBRE ESCOLA
POTSER LA REVELACIÓ

Sis campanyes competint i va
aconseguir per primera vegada en la seva història l’ascens a
Tercera. En els sis anys, ha tingut com a entrenadors a Xavi
Vaquer, Eulogio Giné i Xavi
Subirats que complirà la seva
tercera campanya. Es manté
el bloc de la passada lliga amb
el seu crac, Pep Montesó, que
va marcar 26 gols.
S’han fet deu fitxatges, amb
experiència a la categoria i
amb dos juvenils del Tortosa
que tenen gran qualitat. L’única meta és mantenir la categoria i crec que l’aconseguirà

sobradament.
Ha fet un bon equip. El somni
seria jugar algun dia a la categoria del Tortosa, club que no
té filial i per això l’Ebre Escola
hauria de ser el mirall perquè
dóna cabuda a molts jugadors
locals. Moltes altes: Marc Pino
i Eric Iniesta (Tortosa juvenil),
Manel Ventura (Roquetenc),
Dani Porcar, Pau Roda, Pau
Galiana (R-Bítem), Pau Monclús i Albert March (J i Maria),
David Campanals (Camarles)
i Roger Armengol (Rapitenca
B). Mitjana d’edat: 21 anys. Un
equip per somiar.

JOAQUIN CELMA

ANÀLISI DE TERCERA CATALANA (1)
CF BATEA

R- BÍTEM

ARRIBA JOSÉ LÓPEZ

Aquest equip, des que va
ascendir de 4 catalana la
temporada 2012/13, ha estat
molt competitiu, pujant a la
Segona catalana (2015/16).
Va estar-hi dues campanyes.
Va baixar i la passada lliga va
estar de nou lluitant per les
primeres places i fins el final
va tenir possibilitats de ser
tercer.
Va acabar a tres punts
d’aquesta tercera plaça que
va donar opció de jugar la
promoció.
En les últimes 6 campanyes
porta un entrenador per temporada: Vallés, Curto, Roca/
Navarro, Piqué, Chema i ara
arriba un míster amb gran
trajectòria de les banquetes:
Jose López que va portar al
Torreforta de Tercera catalana a la 1a passant per la Preferent.
Altes. Procedents de la Canonja: Ferri, Carlos Torres i
Botero. Baixes: Edgar Olvera,
Quim Torné i Marc Castellví

(Mora Nova), Alejandro Prats
(Flix), Sergi Prats (per estudis),
Lucas Derenzi, Miguel Ángel
Roc i Albert Vallespí.
Un equip, que encara pot tenir alguna incorporació més,
i que una altra temporada
donarà guerra i més tenint a
un mister com Jose López,
un míster guanyador i que,
per primer cop, entrenarà a
les Terres de l’Ebre.
Un nou repte per a un entrenador temperamental i que
busca traure el màxim rendiment als seus equips i que viu
molt intensament els entrenaments i els partits a la banqueta, en ocasions massa.
El Batea s’ha hagut de regenerar amb els canvis que
ha sofert, pels jugadors que
han marxat i també perquè el
tècnic Chema, per qüestions
laborals, no podia seguir, havent fet una bona feina.
La bona notícia per al club
terraltí és que continua el capità Jordi Vilanova.

CD LA CAVA
UN PROJECTE AMBICIÓS

Després 25 temporades consecutives a la Segona catalana, la Cava ha jugat enguany
a Tercera. Fou un cop dur per
a una afició que va tenir els
seus anys d’elit a la tercera divisió, 12 campanyes, estan 21
a la preferent. En la passada
lliga era un dels candidats a
l’ascens però va ser una decepció i va quedar en el lloc
deu. Es comença una nova
etapa i un nou projecte molt
ambiciós, liderat pel secretari tècnic Juanjo Prats. Cal dir
que hi haurà nou president i
nova junta, que buscaran estabilitzar el club després d’uns
anys complicats. La plantlla
estarà formada per 7 jugadors
de casa, altres de la zona de
Tarragona com Dani Robles,
(Flix) Figo (Valls/la Riera) i set
jugadors llatinoamericans que
provenen d’una lliga italiana,
molt semblant a la Tercera
divisió o 1a Catalana. Un projecte ambiciós que pot sortir molt bé o que potser una
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desil.lusió si aquests jugadors
s’adeqüen al nou projecte.
Com a míster, Narcís Labòria, tècnic amb gran experiència amb el Perelló, Ametlla, Olímpic i el Flix, al que va
ascendir de 4a catalana i la
passada campanya va fregar
poder jugar la promoció. La
renovació és obligada per les
baixes de Ferran Roig (Rapitenca), Roger Santaella (Ampolla), Guillem Casanova i
Sergi Castaño (Rapitenca B),
Jose Ramon Mars (deixa el
futbol), Edgar Samper (Perelló) Aleix i Roger Antó (Jesús
i Maria), Guillem Pallisé i el
gran capità Sergi Grau.

DE LA DESIL.LUSIÓ, A UN NOU
PROJECTE
Equip clàssic de Segona catalana, és el tercer conjunt
amb mes participacions a la
categoria però, fins ara, quan
baixava a la Tercera catalana de seguida recuperava la
Segona. Però amb aquesta
serà la 4 campanya a la tercera catalana consecutiva i la
passada fou desil·lusionant.
Arriba un nou míster, Jordi
Vallés, del juvenil del Tortosa, i que també va estar al
Campredó i Roquetenc, com
a segon entrenador. Segueix
l’equip bàsic menys 4 titulars:
Robert Beltran (Ametlla), Pau
Galiana (Ebre Escola), Edgar
i Eugeni del Cerro màxim
artiller la passada campanya
amb 16 gols i que ha tornat
al R. Bonavista. Jota, després
d’onze anys al club, va fitxar
pel seu poble Xerta. Es queda Emili, com a més veterà,
amb 41 anys, amb 16 campanyes i 48 gols en les últimes
temporades, màxim artiller fa
a les dues lligues i la passada tercer. El míster Parra, fa
unes temporades, el va situar
com a mitja punta amb grans
resultats. Bons fitxatges, gent
jove: Gerard Balada 19 gols a
Godall, Pau Valmaña (Amposta), Eric Vilanova, Bahrain
Benkiran, Pau Abelló, Jordi
Abelló i David Viña (Tortosa
juv), Mimoun Haddou (Vilalba) i Gerard Estorach (J i Maria). Aquest equip potser tindrà la millor defensa de la 3a
catalana, i a més un gran davanter amb molta projecció,
David Viña. El R Bítem ha fet
un bon equip per aspirar al
màxim, després d’una mala
temporada. Va tocar rectificar, bons fitxatges i amb aspiracions d’estar al pòdium
dels millors. Aquest any farà
filial, a la temporada 2012/13
va ser l’última vegada que en
va haver.
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FITXATGES

CAT

EQUIP

1A

ASCÓ

MISTER
JORDI FONT

jugadors incorporats o a prop de fer-ho (27 de juny)
Quim (Arnes), Ferran (Gandesa), Granados, Nico i Torres (Cambrils), 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) i Cholo (Reus B i Cambrils)

2A

L’AMPOLLA

ENRIC

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

2A

AMPOSTA

XAVI CID

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), Guillem Navarro (Ampolla) i Camacho (Vilaseca). Interessa Joel (Pobla)
.

2A

CAMARLES

KIKI

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

2A

GANDESA

CAMARERO

2A

LA SÉNIA

SERRANO

Roberto Marquez , Ramon Centelles (inactiu), Roger Garcin ( Rapitenca), Ferran
Tiscar ( Juvenil) i Sergi Cid (Camarles/Ametlla)

2A

MÓRA N

NANDO

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

2A

PERELLÓ

TEIXIDÓ

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

2A
2A
2A

RAPITENCA SANCHO/SUBI

TORTOSA

GERMAN

ULLDECONA ALBERT BEL

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

Andy i Eric (La Sénia), Ferran (La Cava), De la Torre (Tortosa), Ródenas (Perelló),
Rafa Llop i (Reus Juv Divisió d’Honor), Valcàrcel (Montblanc) i Becerra (P Rico)
Josué i Sabaté (Rapitenca), Nacho (Ulldecona), Samu (l’Ampolla)
i Domènech (Reus B)
Marc Fabregat (Ascó), Miquel (Godall). Sergi (Sant Jordi), Miguel (Tortosa), Corella
(Rapitenca B) i Felipe (Amposta). Interessen Ferran (Godall) i Monforte (la Sénia)

3A

ALDEANA

3A

L’AMETLLA IVAN ROMEU

Cristian Paradas (Ampolla), Robert Beltran (R Bítem), Aleix Vizcarro (Aldeana),
Nelson (Vilaseca juv) i Eric (juvenil), Ivan Fdez (Ginestar) i Lluís vila (S Jaume).

BARTOLO

Villarroya (Rapitenca), Aleix López (Tortosa juvenil) i Yassine (Ametlla)

3A

ARNES

ROGER BLANC

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

3A

BATEA

JOSÉ LÓPEZ

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

3A

CORBERA

BARRUFET

Ramon Suñé (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 (Camarles), Roger Armengol (Rapitenca B) i Pau Galiana (R Bítem)

3A

EBRE E

SUBIRATS

3A

FLIX

LANDA

3A
3A

GODALL

ROBERT

CATALÒNIA

JJ AGUSTIN

3A

J I MARIA

3A

LA CAVA

NARCÍS

Dani Robles (Flix) i Figo (Valls)

3A

OLIMPIC

ROCA

Alvaro Martinez (Cambrils), David Domínguez (Ginestar)

3A

RAPITENCA

J SUBIRATS

Didac Rius i Lluc (Aldeana), Cobos i Dennis (Juvenil), Sergi Castaño, Guillem Casanova ( la Cava) i Eric Safont (Masdenverge)

3A

R BÍTEM

VALLÉS

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)

3A

ROQUETENC

A. FIBLA

Sergio Arevalo (Olimpic/Rapitenca), Quim Martínez (Catalònia) , Chimeno (Rapitenca B) i Quim Sancho (Benicarló B)

3A

S JAUME

3A
3A

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) i
Yassine Boulaid (S Jaume)
Deco (Godall) i Pau Martí (Amposta B), Josef, Nabil i Pau (filial) i Edu (Valls At)
Aleix Zaragoza, Roger Antó (La Cava), Ferran Bo (S Jaume), Pau Marin, Àlex Pérez,
Juan Carles Pons ( juvenil)

esports
TOP SECRET
· Guerra Amposta i Rapitenca
per Josep Becerra que torna de
Puerto Rico. L’Amposta feia un
gran esforç econòmic perquè el
fill pròdig tornés al seu Club. Fa
5 campanyes va marcar 15 gols
amb l’Amposta a la 1a catalana.
Però al final va fitxar per la Rapitenca i pot ser el jugador més
ben pagat del futbol ebrenc.
No entenc que Becerra no vulgui tornar al seu equip de tota
la vida. En qualsevol cas, quin
trio atacant tindrà la Rapitenca
Brayan, Valcárcel i Becerra.
· Domínguez volia seguir al Tortosa. Hi havia una important rebaixa i el jugador va dir No. “Es
podria haver solucionat de moltes maneres però no ha estat
possible”. I crec que té raó. No
obstant, ofertes no li faltaran.
· Molt poca representació en
l’assemblea de la Federació:
Tortosa, Ebre Escola, Catalònia,
Perelló, Futbol Formatiu, Santa
Bàrbara i Rapitenca. La presidenta del Perelló, Mònica, va parlar
uns minuts pel poc tracte rebut
pel club pel tema de la promoció: “abans que res som persones”. Ull a la dada, el president
del Tortosa i el de l’Ebre Escola
van seure Junts. ¿Hi ha sintonia
o només una sana amistat? Seguire informant.
· El jugador Valcárcel (Montblanc), que s’hauria compromès
formalment amb la Cava, va dir
no a aquest equip mentre negociava amb el Perelló. Finalment
va fitxar per la Rapitenca. Aquest
jugador ha marcat 37 gols amb
el Montblanc. L’any passat, la
Rapitenca va fitxar als màxims
golejadors de la segona catalana, Dilla i Nacho, i els dos van
haver de deixar l’equip perquè
no comptaven per al cos tècnic.
¿Passarà el mateix?
· Gran notícia al futbol ebrenc de
4a catalana, enguany hi hauran
4 equips nous: Pinell, Gandesa
B, R-Bítem B (Sisco Martí, possible mister) i aquesta setmana s’ha confirmat l’Olimpic B.

JOAQUIN CELMA
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Aquesta campanya competiran
14 equips en 4 catalana.
· Joel Martorell, nou míster del
Gandesa B, va estar treballant
en l’incendi de la Torre de l’Espanyol, juntament amb el jugador del Gandesa Oriol Vallespí.
Treballen en la campanya dels
forestal de cada estiu. També
van estar en tasques d’ajuda Ivan
González (Ulldecona), que és
auxiliar d’estiu, i Raül González
(Catllar/Perelló, que és bomber.
· El Prat, nou equip de segona B.
Dani Arliaga, Andreu Guiu, Sergi Moreno, Héctor i Peque, cinc
exjugadors de l’Ascó juguen al
Prat. Guiu va fer el gol decisiu a
Portugalete.
· Hi ha alguns equips ebrencs
que fitxen jugadors i l’entrenador no els ha vist jugar Mai. Increïble. Però cert.
· Un equip de Tercera catalana volia fitxar un jugador, oferia
treball, sou 1200 al mes, un pis
barat. I va dir no.
· Mario Arques, que formava part
del cos tècnic de la Cava, ha començat un projecte ambiciós
com a responsable de l’Escola
Delta Femení. La passada temporada va fer un equip d’amateur femení; aquest any el faran
d’aleví i el següent d’infantil. En
5 o 6 anys, en tindran en totes
les categories. Un projecte que
té molt bona pinta. Em diu Mario “Les noies són més aplicades
que els nois”.
· Genís Arrastraria va fitxar pel
Felanix de Tercera divisió Balear.
Va estar en l’agenda del Perelló
i la Rapitenca, va jugar al Reus
juvenil i també al futbol base
d’Amposta, Tortosa i Catalònia.
· Només un equip no té entrenador, el J i Maria, que podria
estar molt a prop de la contractació. I és de la categoria. Ivan
Romeu entrenarà l’Ametlla i a
Sant Jaume torna per sisena vegada Antón.
· Un mister de Tercera va dimitir,
però el ‘calenton’ va durar un dia
i va tornar a dir si.

Francesc Gilabert (Masdenverge), Bayo (Ebre Escola), Josep Casanova (La Cava)

ANTON

Genis Vila (Inactiu)

S BÀRBARA

PARRA

Pau Castro i Cristian Arasa (Ulldecona)

AMPOSTA B

TO

Alonso Gicena, Roig Escuin i Marc Canos ( juvenil), Albert Sabaté ( inactiu), Sebas
(Ampolla) i Arnau Bonet (Aldeana)

Representació ebrenca a l’assemblea de la Federació, a Tàrrega.

serveis
I M M O B I L I À R I A

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS

ES LLOGA
LOCAL DE
700M2

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

PER A MAGATZEM
A REMOLINS.
INTERESSATS
TRUCAR AL

678877868 O
AL 977440312

TORTOSA
Y CERCANIAS
MUJER JOVEN CON
EXPERIENCIA Y
REFERENCIAS
SE OFRECE PARA CUIDAR
PERSONA MAYOR Y
TAREAS DE HOGAR.

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

COMPRO

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

tlf: 686 979 513

TEL. 658 308 236

/ /

S E R V E I S

/ /

R E L A X

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
ESPERIT SANT, Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que
em dónes el do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en tots els instants estàs amb mi, jo vull
en aquest curt diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que mai més em vull separar de tu, per
major que sigui la il·lusió material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres dies seguits
sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). A.C.

AGENCIA
MATRIMONIAL
Encuentra tu
pareja IDEAL
Mediante
presentaciones
personalizadas
Seriedad y
Privacidad

OFERTa

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

20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

695 410 052
OFICINA:
TORTOSA ·
TARRAGONA · REUS
VILAFRANCA

XXX XXX XXX

WWW.YOTOO.ES

MAESTRO BACEKU

OFERTA
3 MASAJES

Auténtico vidente, curandero, espiritualista
Con poderes naturales y enorme experiencia
en todos los campos de la alta magia africana.
Dotado de don hereditario, ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios,
impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas
familiares, atraer clientes, etc...

COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA.
TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

617 888 344

àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

El trànsit de Mart
pel sector dels
afectes, pot induir a
començar una relació
en la qual, possiblement prens la
iniciativa. Augment
de la vitalitat i afany
per competir.

balança
24/09 al 23/10
Venus, transitant per
la Casa X, protegeix
la professió, on pots
viure un moment
d’oportunitats i
d’expansió. Compte
amb algun malentès
per qüestió de diners, amb un amic.
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Mart, en trànsit
per la Casa IV, pot
portar moviment a
la teva vida. Obres,
reformes... o fins i
tot, una visita inesperada. També, pots
començar a treballar
des de casa.

La velocitat impera
en aquest moment.
Diversos aspectes, impulsen a la
presa de decisions.
Compte, de no precipitar-te o parlar
de més. Nous amics
poden aparèixer.

Venus, transitant pel
teu signe, inclina a
suavitzar qualsevol
situació que et toqui
viure i que necessitis, harmonitzar les
teves relacions, si
hi havia una tensió
creada.

Mart i Mercuri, aliats,
poden fer que et
reafirmis de manera
massa egoista, i que
puguis perdre una
bona oportunitat. Ets
conscient que estàs
repetint errors del
passat.

Pots estar preparant un viatge en
secret, o bé una
desconnexió per tal
de trencar amb tot.
El transit de Venus,
beneeix el sector de
l’amistat, i hi pots
trobar bon suport.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

El trànsit de Neptú
pel teu sector més
creatiu, i en aspecte
a Saturn, pot estimular-te a la imaginació,
a l’activitat artística.
Hi ha necessitat
d’expressar el teu
talent.

Amb Neptú passant
per la Casa IV, pots
reviure situacions
domèstiques. Experimentar malentesos, o haver de viure
on no et ve de gust.
Trànsit que estimula
la introspecció.

Venus, per Casa VII,
pot apropar diferències amb la parella,
o bé, pot presentar-se algú amb qui
connectis de manera
natural. Cal resoldre
assumptes econòmics
amb celeritat.

Potser cal posar-se
d’acord amb altres
persones, tot i les
diferències. Amb el
trànsit de Mart per
Casa VII, s’obre una
etapa de nous projectes laborals amb
col·laboradors.

El teu radar interior
pot ajudar a guiarte cap on anar. Com
més autèntic siguis,
millor. Si penses en
nous reptes, fes-ho
en funció dels teus
valors, i tot anirà
millor.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

112
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a l’última

TOTHOM SOM
RIBERA D’EBRE
D

avant l’incendi que
ha afectat a més de
5000 ha de la Ribera d’Ebre
moltes han estat les mostres
de solidaritat per aquesta
comarca regada i travessada
de nord a sud pel riu.
La Ribera d’Ebre, plena de contrastos, estimada, respectada
i treballada i per on han passat diferents cultures des dels
Ibers, àrabs, templers...
Avui, tots i totes som Ribera
d’Ebre.
Agraïm les nombroses fotos
rebudes que ens mostren la
magnitud de la tragèdia, així
com el reconeixement a totes aquelles persones i entitats
que s’han solidaritzat i col.laborat amb les persones afectades, agraint també la magnífica
tasca duta a terme pel cos de
bombers, del Grup d’Actuacions Forestals, unitats d’emergència...
Imatges que valen més que les
paraules.

«UNA CICATRIU QUE ENTRE TOTS I TOTES SANAREM»

