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Foto: Albert Vidal / Vèrtex Comunicació.

Deltebre, capital mundial de la dansa
E

n la quinzena edició, Deltebre Dansa, fins el pròxim dia 21, oferirà una cinquantena d’espectacles de 25 països, així
com formació per a 150 professionals d’arreu del món. A més, destacar la vessant solidària d’enguany: Deltebre
Dansa ha produït una videodansa amb el director del certamen, Roberto Olivan per captar fons per als afectats del foc
de la Ribera d’Ebre (a la imatge).

Dos rapitencs de ‘Champions’
L

a parella rapitenca formada per Àngel Fibla Zaragoza i Edgar Gasparín Pascual s’han
proclamat campions del món de Morra al Murramondo celebrat aquest cap de setmana
passat a Còrsega. (Plana 9)
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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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

A

questa foto que
acompanya el nostre
editorial d‘avui no és cap
quadre, es tracta d‘una realitat
alarmant, ja que es preveu que
en uns 30 anys hi haurà més
tones de plàstics als oceans
que tones de peixos... I que
li passa a l‘Ebre que és l‘únic
gran riu peninsular que aboca
a la Mediterrània?
Un estudi recent de l’ICTA-UAB
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona) publicat recentment a la revista Science of the Total Environment,
analitza la distribució i concentració de microplàstics procedents d’un dels principals rius de
la Mediterrània occidental, l’Ebre.
Els resultats evidencien que els
deltes i estuaris són importants
àrees d’acumulació de microplàstics, i el resultat d’aquest
estudi evidència que el riu Ebre
aboca anualment 2.200 milions
de microplàstics al Mar Mediterrani. Queda clar que els rius
constitueixen la principal font
de contaminació dels mars per
microplàstics. Una part rellevant
d’aquests contaminants s’acumulen en les zones de les platges i en els sediments de les desembocadures. Els investigadors
reclamen la necessitat de seguir
investigant pels riscos que l’acumulació d’aquests contaminants
en zones de pesca i aqüicultura
pugui tenir per a la salut humana.
En conjunt, el 70% dels microplàstics trobats al delta de l’Ebre
corresponen amb fibres sintètiques, seguit de fragments de
plàstics i films i, la quantitat de
fibres abocades a la Mediterrània
cada any, equivaldria a 600 quilòmetres de longitud! “La majoria
arriben a la llera del riu a través
de les canalitzacions municipals
i les plantes de tractament procedents del rentat domèstic i
industrial de peces de roba, cadascuna de les quals perd unes
2.000 fibres en cada rentat. Les
plantes de tractament no són
capaces d’eliminar íntegrament
aquestes fibres tèxtils”, indicava
la investigadora de l’ICTA-UAB,
Laura Simón.
Fins al moment, els estudis sobre microplàstics han abordat
la seva presència en els oceans
i mars, i s’ha prestat molt poca
atenció als rius com una de les
fonts principals d’aquests contaminant, comentava Patrizia Ziveri, coordinadora del grup de
recerca. Per tant, aquest estudi

investiga per primera vegada la
concentració de microplàstics
al delta de l’Ebre en diferents
àmbits: les platges del nord del
delta, les aigües més superficials
i els sediments del llit del delta.
Els resultats de l’estudi posen de
manifest que els rius són una de
les majors entrades de plàstics
als oceans.

Si no canviem l’actual sistema
de producció, ús i abandonament dels plàstics seguirem
tenint efectes negatius significatius: cada any es perden entre 80.000 i 120.000 milions de
dòlars en envasos de plàstic. I
més enllà del cost financer, si no
canvia res, els oceans contindran més plàstic que peixos. Cal

redefinir els fonaments bàsics
de la nostra economia, actualment dominada pel paradigma:
extraure-transformar-usar-tirar.
És imprescindible regenerar els
plàstics per treure’n el màxim
profit, és lo que es defineix com
economia circular.
I tu, cada quants dies visites el
contenidor groc?

a portada
FESTIVAL
SOLIDARI
VIDEODANSA PER
CAPTAR FONS PER
ALS AFECTATS
DEL FOC DE LA
RIBERA D’EBRE
El Festival Deltebre Dansa,
en marxa des d’aquest passat
dilluns i fins el pròxim 21 de
juliol, se solidaritza amb els
afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre, Les Garrigues i el
Segrià, amb la producció i difusió d’una peça de videodansa protagonitzada pel director
del certamen, Roberto Olivan.
El corèograf i ballarí tortosí
apareix ballant enmig d’una
de les zones més afectades
pel foc, que ha arrasat més de
5.000 hectàrees. El vídeo es
pot veure a l’adreça https://
vimeo.com/346821588. L’objectiu de tot plegat és donar
més difusió a la campanya de
micromecenatge impulsada
per la plataforma Rebrotem,
que vol arribar a aconseguir
250.000 euros per ajudar els
afectats a través de www.
goteo.org/project/rebrotem.
El vídeo ha estat enregistrat i
editat per deltebremnc Albert
Vidal / Vèrtex Comunicació.
“La natura ha estat molt
malferida, però no és morta.
La natura és forta, molt més
que nosaltres. És sàvia, molt
més que nosaltres, però de
totes formes l’hem de cuidar i
respectar, perquè sense natura no hi ha vida”, ha declarat
Olivan. La imatge de portada
de Més Ebre d’avui correspon
a la gravació del videodansa.
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15 ANYS
El Delta de l’Ebre es converteix en un escenari
de projecció mundial amb el Deltebre Dansa
L

a dansa i el circ
contemporanis tornen a
situar el Delta com a escenari
de projecció mundial amb la
quinzena edició del festival
Deltebre Dansa.
La inauguració es va efectuar dilluns a la nit, a càrrec de la companyia granadina Vaivén Circo,
amb l’espectacle d’acrobàcies
‘Do Not Disturb. No molestar’.
Consolidat com a referent internacional, l’ideòleg i director del
certamen, el ballarí i coreògraf
Roberto Olivan, està treballant
amb la idea d’elevar els estàndards de qualitat així com introduir elements d’experimentació
que permetin també enriquir

l’oferta artística per a públics diversos. Un total de 648 artistes,
271 espectacles, més de 83.000
espectadors, 1.960 participants
professionals, 2.100 d’iniciació, 85 docents, 178 tallers per
a professionals i 40 d’iniciació.
Són les xifres que Deltebre Dansa ha acumulat al llarg de quinze
edicions amb la idea manifesta
d’acostar les arts escèniques al
públic i permetre als artistes poder desenvolupar els seus projectes a Catalunya. “Quan vam
començar érem 20 i ara ja som
de 50 nacionalitats”, subratlla Olivan, qui destaca el paper
del boca-orella dins de l’escena
com una de les claus que ex-

L’alcalde, Lluís Soler, en la inauguració del Festival, dilluns.

plica aquesta línia ascendent. El
festival oferirà fins el pròxim 21
de juliol una cinquantena d’es-

pectacles de 25 països, així com
formació per a 150 professionals
d’arreu del món.

AUDIÈNCIA

Ebredigital.cat, líder al mes de juny al nostre
territori amb 429.000 pàgines vistes
E

l web ebredigital.cat ha
aconseguit aquest passat
mes de juny superar tots els
seus rècords, convertint-se per
primer cop a la seva història en
el líder indiscutible com a diari
digital de les Terres de l’Ebre.
Segons informa el portal ebrenc,
l’extraordinari resultat auditat per
l’OJD posa en evidència el gran
creixement del diari digital que
gestiona la redacció de Canal
Terres de l’Ebre, així com un aug-

AJUNTAMENT D’ALCANAR

ment absolut en tots els paràmetres que s’analitzen. El juny passat
ebredigital.cat va registrar un total de 429.091 pàgines visitades i,
el que és encara més important:
120.000 usuaris únics per a una
població de 180.000 habitants.
Un 66% de la població que va
generar al llarg de només un mes
267.000 visites, la gran majoria
provinent de les xarxes socials.
Aquestes xifres del mes de juny
són, probablement, el prelu-

di d’un nou rècord per al mes
de juliol, per l’efecte dels World
Sport Games de Tortosa. Durant
la retransmissió en streaming de
la gala inaugural van ser unes

						

quants milers d’internautes de
tot el món els que van connectar-se a ebredigital.cat, que continua mantenint un molt elevat
nivell de visites diàries.

ANUNCI: 04/07/2019

Anunci d’aprovació inicial del projecte executiu per a la reurbanització dels carrers de Santa Teresa, Remei i Campanar, d’Alcanar.
La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 3/07/2019, va aprovar inicialment el projecte executiu de la reurbanització dels carrers de Santa Teresa, Remei i Campanar,
d’Alcanar.
Se sotmet el projecte d’urbanització aprovat a informació pública pel termini d’1 MES, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l’àmbit i en la pàgina web corporativa.
Durant el període d‘informació pública, aquest expedient restarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l‘efecte que les persones interessades puguin formular-hi les al·legacions i els
suggeriments que considerin pertinents.												
L’ALCALDE, Joan Roig Castell

AJUNTAMENT D’ALCANAR

						

ANUNCI: 04/07/2019

Anunci d’aprovació inicial del projecte executiu per a la reurbanització del carrer Trafalgar de les Cases d’Alcanar, entre el Carrer Monturiol i el Carrer Magallanes, de les Cases d’Alcanar, al t.m. d’Alcanar.

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 3/07/2019, va aprovar inicialment el projecte executiu de la reurbanització del carrer Trafalgar de les Cases d’Alcanar, entre
el Carrer Monturiol i el Carrer Magallanes, de les Cases d’Alcanar, al t.m. d’Alcanar.
Se sotmet el projecte d’urbanització aprovat a informació pública pel termini d’1 MES, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l’àmbit i en la pàgina web corporativa.
Durant el període d‘informació pública, aquest expedient restarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l‘efecte que les persones interessades puguin formular-hi les al·legacions i els
suggeriments que considerin pertinents.											
L’ALCALDE, Joan Roig Castell
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MÉS
NOTÍCIES
TOTS ELS XIQUETS
COMPETENTS AMB
LES TECNOLOGIES
L’Ajuntament de Tortosa i
l’Obra Social “la Caixa” han
signat aquesta setmana
l’acord que permetrà posar en
marxa un nou servei d’atenció
a la ciutadania. Es tracta del
programa Ningú sense TIC,
que permetrà habilitar aules
TIC per facilitar la formació en
l’ús de les noves tecnologies,
i facilitar d’aquesta manera
la igualtat d’oportunitats i la
cohesió social a Tortosa.

DENÚNCIES DE
VOX
Vox denuncia 30 ajuntaments
del Camp de Tarragona i l’Ebre
per incompliment de la llei de
banderes. La formació ultradetrana registra les denúncies
davant la subdelegació del
govern espanyol a Tarragona
per obligar els municipis a
hissar la bandera estatal.

MALESTAR AL PSC
TORTOSA
El socialistes han lamentat
que “la Comissió de Justícia
del Parlament hagi rebutjat
celebrar els 150 anys del Pacte
Federal de Tortosa, amb els
vots contraris de JxC, ERC,
PP i C’s”. El grup municipal
del PSC ja va presentar una
moció per instar al Govern de
la Generalitat a commemorar
el 150è aniversari del Pacte
Federal de Tortosa, que també
va ser rebutjada, i sent que el
govern no vulgui “rememorar
aquest aconteixement històric
de Tortosa”.

L’HOSPITAL
VERGE DE LA
CINTA INCORPORA
UN MAMÒGRAF,
D’ÚLTIMA
GENERACIÓ
El Servei de Radiodiagnòstic
de l’Hospital de Tortosa Ver-

tortosa

WSG
Tortosa tanca una setmana d’esport popular
d’abast mundial, passant el relleu a Zagreb
E

ls CSIT World Sports
Games Tortosa 2019 ja són
història.
Dissabte a la nit, un acte al parc
Teodor Gonzalez va servir per
posar la cloenda a sis dies de
competicions, que s’han escampat per diversos equipaments de la ciutat i per les vuit
subseus del territori. La cerimònia de clausura va servir per
lliurar reconeixements a totes
les delegacions presents, de tot
el món, així com els premis del
CSIT que reconeixen la bona
pràctica esportiva. De la mateixa manera, un dels moments
més solemnes va ser quan l’alcaldessa de Tortosa va lliurar la

bandera dels jocs que ha estat
onejant a l’estadi durant tots
els dies de competició a la que
serà la pròxima seu dels WSG:
Zagreb, a Croàcia, al 2021. Durant els parlaments, l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé,
va donar les gràcies a totes les
persones que han fet possible
aquest esdeveniment, començant pels membres de l’organització, passant pels més de 400
voluntaris que hi han col·laborat
desinteressadament, fins a arribar als esportistes, als quals va
convidar a vindre a les Terres de
l’Ebre sempre que vulguen: “això
ja és casa vostra i sempre hi sereu benvinguts”. Igualment, va

agrair la confiança de la UCEC,
la Generalitat i el CSIT amb Tortosa, ja que organitzar un esdeveniment com aquest comportava una logística important. La

cerimònia de cloenda també va
servir per acomiadar la mascota
dels jocs, la Cuca, que ha sigut
una de les màximes protagonistes d’aquests dies.

QUINTA VIA BLAVA
Prop d’un centenar de persones remuntaran el
riu Ebre des de Deltebre fins a Tortosa
M

és d’una quinzena
d’embarcacions i gairebé
un centenar de tripulants.
Aquestes són les xifres de participació previstes en la quinta Via
Blava. De l’Arròs al Vi, que tindrà
lloc dissabte de la setmana que
ve, 20 de juliol. La iniciativa, impulsada pel Club Nàutic Riumar
de Deltebre amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Tortosa, li
Deltebre, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (Idece), la Cambra de
Comerç i Navegació i el Club
de Rem Tortosa, vol promoure
la navegació pel riu Ebre com

un dels actius turístics dels quals
disposa el territori. La sortida arrancarà a les 7.30 h des de l’embarcador fluvial de Deltebre, a
molt pocs metres de la desembocadura, i remuntarà el riu fins a
arribar a Tortosa. En aquest punt
començarà un seguit d’activitats
de caire cultural i gastronòmic
que complementaran la sortida.
La primera serà una visita guiada
a la Festa del Renaixement, que
estarà al seu moment de màxima
activitat. A continuació, les persones participants es desplaçaran
en autobús fins al Pinell de Brai,
on visitaran la catedral del vi i fa-

ge de la Cinta (HTVC), gestionat per l’Institut de Diagnòstic
per la Imatge (IDI), disposa des
d’aquest mes de juliol d’un nou
mamògraf que ha estat finançat
per la Fundació Amancio Ortega.
Aquest nou mamògraf digital directe, equipat amb tomosíntesi,
permet obtenir imatges digitals
sense xassís ni procés de revelat, i obté imatges seriades de
mama d’un mil·límetre de gruix.

Això augmenta les possibilitats
de diagnòstic de patologies
mamàries tant en nombre com
en precocitat. D’altra banda, a
l’HTVC es porten a terme estudis morfològics i amb contrast
de ressonància magnètica cardíaca. Fins ara, aquesta ressonància magnètica s’havia de fer
a l’Hospital Universitari Joan
XXIII de Tarragona.
(ebredigital.cat)

ran un tast de vins de la DO Terra
Alta. Finalment, un dinar al restaurant Villa Retiro, de Xerta, culminarà les activitats de la jornada.
Aquesta setmana, el regidor de

Turisme de Tortosa, Sisco Pepió,
el de Turisme de Deltebre, Carlos
Serra, i el president del Club Nàutic Riumar, Joan Vicent Barbas,
n’han donat a conèixer els detalls.

amposta
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SOCIETAT

CULTURA

Condemna pels fets
succeïts a Manresa

Cartellera teatral del
segon semestre
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BREUS
*DIUMENGE a les 12 hores, a la
piscina municipal, ‘Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple’.
*LA CONSELLERA de Cultura,
Mariàngela Vilallonga, va
visitar dilluns dos equipaments
culturals de la ciutat per conèixer-los de primera mà: Museu
de les Terres de l’Ebre i Lo Pati.
*EL FESTIVAL WE LOVE FEST
se celebrarà a Amposta, enmig
d’un paisatge singular que té
com a referents el riu Ebre i el
Delta. El dissabte, 10 d’agost,
des de les 9 del matí fins a les
9 de la nit, es podrà gaudir de
la cita amb la millor música
electrònica i indie del moment.

A

mposta condemna els fets
succeïts a Manresa com a
mostra de suport a la menor
supervivent d’una violació
múltiple.
Dilluns va fer-se una concentració a la Plaça de l’Ajuntament
davant dels greus incidents de la
‘Manada’ de Manresa. Les mostres de suport, per un conflicte
social que malauradament no
cessa, van ser generals al territori
ebrenc, amb una concentració,

o a través de xarxes socials.
D’altra banda, informar que
aquesta setmana s’ha conegut
la condemna de 8 anys de presó a l’home acusat per un delicte d’abús sexual que va tenir
lloc a Amposta el 2016. A més,
segons el Diari de Tarragona, la
sentencia també el condemna a
pagar 15.000 euros a la víctima
per danys morals i quan surti de
la presó estarà encara cinc anys
en llibertat vigilada.

L

a programació d’Amposta
Teatre i Dansa per al
segon semestre d’aquest
2019 comptarà, com a
obres destacades, amb les
representacions de ‘Les coses
excepcionals’, de Pau Roca,
i ‘La Tendresa’, coproduïda
per T de Teatre i Dagoll
Dagom, al costat també de
les actuacions de companyies
locals i obres destinades al
públic infantil.

Paral·lelament, la regidora de Cultura, Inés Martí, ha apuntat que
més enllà de les obres programades, es mantenen certàmens
com el Festival Internacional de
Teatre i Circ o el Delta Chamber
Music Festival. El consistori ampostí, d’altra banda, ha estat un
dels cinc municipis seleccionats a
Catalunya per incorporar-se al Pla
d’Impuls de la Dansa de la Generalitat, que vol reforçar i ampliar els
espais d’exhibició arreu del país.

*DELTA CHAMBER MUSIC,
quart festival internacional de
música de cambra tindrà lloc els
dis 2, 3 i 4 d’agost,
*FEGiCAT i el Gremi d’Instal·
ladors del Montsià-Amposta
valoren molt positivament la
sanció a Endesa Energía XXI
amb 5,5 milions d’euros per
falsejament de la lliure competència per actes deslleials.
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baix ebre

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
PLE DE
DELTEBRE L’endeutament segueix disminuint “i la ràtio
es preveu situa-la en un 27% a finals d’any”
L’alcalde, Lluís Soler, durant
al ple extraordinari, va
destacar que “igual com en
aquests darrers quatre anys,
volem dedicar-nos plenament a treballar per Deltebre
i per seguir transformant el
municipi dedicant totes les
hores que faci falta i obrint
les portes de l’Ajuntament
de dilluns a diumenge per
estar al costat i al servei de
les persones”. En el cas dels
membres de l’oposició, l’assistència al plenari augmenta
de 175€ a 200€ i també es
crea l’assignació econòmica
a la Junta de Portaveus amb
100€ per representant. El
portaveu de Més Deltebre –
ERC, Joan Alginet, va posar
en dubte “la necessitat de
crear tantes dedicacions si
ho comparem amb la resta
d’ajuntaments del territori”
i va detallar que “abans de
les necessitats personals,
s’hauria de cercar l’interès
general del municipi. El
portaveu de Socialistes per
Deltebre, Aleix Ferré, també
va posar en dubte aquesta
qüestió. Més Deltebre i
Socialistes per Deltebre van
votar en contra de la proposta. Alginet va afegir que
“la proposta és un autèntic
disbarat. L’equip de Govern
d’Enlairem Deltebre serà el
més car i amb més dedicacions exclusives de la història
de Deltebre. El govern de
Lluís Soler costarà al municipi 50.000 euros més que
l’any 2018 i 61.300 més que
l’any 2014”. D’altra banda,
l’equip de govern ha decidit
mantenir totes les competències al plenari malgrat
que s’haurien pogut derivar
a la Junta de Govern Local
per tenir majoria absoluta.
En aquest cas, Soler va explicar que “volem seguir amb la
gestió transparent que hem
aplicat aquest darrers anys ja
que no tenim res que amagar
i, a més a més, la ciutadania
ha d’estar informada de tot
allò que succeeix a l’Ajuntament”. Per aquest motiu, els
plenaris seguiran sent una
vegada al mes: els dimecres
a les 21.30 hores.

E

l plenari ordinari de
l’Ajuntament de Deltebre
del mes de juliol va aprovar
per unanimitat destinar el
superàvit de la liquidació del
pressupost del darrer any
2018, un total de 700.386€, a
la reducció de l’endeutament
del propi ajuntament i de
forma addicional al que
estava previst al pressupost.
D’aquesta manera, a finals
d’aquest any, “la ràtio d’endeutament es preveu que es situï al
mínim històric de l’Ajuntament
de Deltebre: un 27%”. L’alcalde
Lluís Soler ha posat en valor el
fet d’haver tancat, novament, la
liquidació del pressupost amb
un superàvit atès que “és una

mostra més que estem gestionant l’Ajuntament de Deltebre
de manera acurada i rigorosa”.
De fet aquest és el segon any
consecutiu que l’Ajuntament
obté un superàvit, la primer vegada va ser l’any 2018 també
sota l’alcaldia de Lluís Soler que
va manifestar que “com sempre
hem manifestat, des de l’equip
de govern treballem per deixar
un municipi menys endeutat i
amb més acció de govern que
el que vam heretar l’any 2015”.
Una de les altres qüestions tractades al ple extraordinari fou la
proposta de dedicació i retribució econòmica dels càrrecs
electes. L’alcalde anirà per assistències amb una retribució

anual màxima de 19.600€ bruts.
Com a dada cal destacar que al
voltant 80% dels treballadors de
l’Ajuntament té un salari més alt
que l’alcalde. Per assistències
també aniran un tinent d’alcaldia i una regidora. La resta tindran dedicació parcial i el sou
brut mensual màxim dels regi-

dors delegats serà de 1.757€. Els
tinents d’alcaldia tindran una retribució màxima bruta de 2.114€
i la primera tinenta d’alcaldia
2.470€ bruts màxims. “Gairebé la meitat dels treballadors
de l’Ajuntament tenen un salari
més alt que la mitjana dels regidors del govern”.

CONSELL COMARCAL
La Junta Electoral proclama els 25 membres
que formaran la Corporació del mandat 2019-23
L

a Junta Electoral de
Tarragona va proclamar els
25 membres que integraran
la Corporació del Consell
Comarcal del Baix Ebre. El
partit amb més representants
és ERC-Acord Municipal (11
consellers), seguit de Junts
(8), Candidatura de Progrés
(3), En comú Guanyem (2) i
Ciutadans (1).
Els representants d’ERC són Xavier Faura, regidor de Tortosa;
Laura Fabra, regidora de Deltebre; Ivan Garcia, regidor Roquetes; Jordi Gaseni, alcalde
de l’Ametlla de Mar; Cinta Llaó,

alcaldessa del Perelló; Simón
Falcó, regidor de l’Aldea; Roger
Aviñó, alcalde de Xerta; Josep
Antoni Navarro, alcalde de Camarles; Jordi Forné, alcalde d’Alfara; Rosalia Pegueroles, alcaldessa d’Aldover; i Virgínia Borràs,
regidora de Benifallet.
Els consellers de Junts són Domingo Tomàs, regidor de Tortosa; Carlos Serra i Andreu Curto,
regidors de Deltebre; Francesc
Arasa, alcalde de l’Ampolla; Xavier Royo, alcalde de l’Aldea; Joan
Pere Gómez, regidor de l’Ametlla de Mar; Sandra Zaragoza, regidora de Camarles; Joan Antoni

ESQUERRA VOL “SER
ÚTIL A DELTEBRE”

com a titular i Rafa Flores com
a suplent.
Un cop conegudes les quatre àrees en que s’organitzarà
l’Ajuntament, cada regidor del
grup municipal s’encarregarà
de fiscalitzar i controlar-ne una.
“Venim a sumar i a posar el capital polític d’ERC al servei de Deltebre, però també a fiscalitzar i
controlar l’acció de govern”, va
dir Joan Alginet.

El grup municipal d’Esquerra
Republicana de CatalunyaMés Deltebre ha presentat
l’estructura del grup. Un grup,
que estarà format per Joan Alginet, Laura Fabra, Rafa Flores,
Vanessa Callau i Carlos Bel. Els
portaveus seran Joan Alginet

Caballé, regidor del Perelló.
Els consellers de Candidatura de
Progrés són Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet; Enric Roig,
regidor de Tortosa; i Maria Jesús
Casals, regidora d’Aldover.
Els consellers d’En Comú Podem són Jordi Jordan, regidor
de Tortosa; i David Poy, regidor
de Roquetes. Finalment, l’únic
conseller de Ciutadans és Sebastián Francisco Castañeda, regidor de l’Ampolla. La nova Corporació comarcal està integrada
per 18 homes i 7 dones, amb 9
alcaldes, tres més que en l’actual
ple. El president del Consell Co-

Xavier Faura.

marcal del Baix Ebre serà Xavier
Faura, amb els vots dels 11 consellers d’ERC i dels dos de Movem Terres de l’Ebre.

publicitat
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CAMPREDÓ

TIVENYS

La Fira Mestràlia més
multitudinària

Excavacions al
jaciment de l’Assut

L

a Fira Mestràlia ha estat la
més multitudinària, quant
a assistència de públic, així
com la més reeixida quant al
programa ofert.
Es va celebrar entre el 5 i el 7 de
juliol, i va portar als carrers de
Campredó sons musicals d’arreu
dels Països Catalans i d’Occitània. Enguany s’ha apostat amb la
concentració de totes les activitats paral·leles a la fira l voltant de
la plaça del poble amb un escenari estèticament molt bell, obra
de l’artista local Germán Machí.
El pregó inaugural va anar a càrrec dels músics de The Jacobites, que varen combinar l’ús de
l’anglès, el castellà i el català
per a comunicar-se, a més del

mitjà internacional de comunicació, els sons musicals. Els lutiers, els grans protagonistes del
certamen, van realitzar les seues
habituals exhibicions mostrant
el seu art. Les activitats musicals
nocturnes varen ser d’una gran
qualitat. Grups musicals consagrats dins el panorama musical
català com Ebri knight o Porto
Bello Band van causar sensació.

A

rqueòlegs del Grup de
Recerca Seminari de
Protohistòria i Arqueologia
(GRESEPIA) de la URV
acompanyats d’estudiants del
Màster d’Arqueologia Clàssica
i dels graus d’Història i
Història de l’Art i Arqueologia
de la URV estan excavant al
jaciment ibèric de l’Assut, a
Tivenys.

Les excavacions van començar
la setmana passada i finalitzaran avui divendres. Hi participen un equip de 18 persones,
entre arqueòlegs professionals
i estudiants. Es tracta de la vintena campanya d’excavacions
de la URV a l’Assut per treure a
la llum la muralla exterior que
marca el perímetre del jaciment.

DELTEBRE

L’AMPOLLA

4000 persones al
concert de Camela

Festes en honor a la
Verge del Carme
D

L

es desenes festes del Barracot,
al municipi Deltebre, han
tornat a ser tot un èxit.
4.000 persones van acudir divendres al concert de Camela, l’acte
principal de l’edició d’enguany de
les festes, i van omplir a vessar les

PREMIS GERARD
VERGÉS
En la dotzena edició dels Premis Gerard Vergés als treballs
de recerca de Batxillerat i treballs de síntesi de Cicles Formatius de Grau Superior del
curs 2018-2019, el millor puntuat, 176 sobre un màxim de
200, ha estat ‘Reconeixement
facial: aplicació de la visió arti-

instal·lacions del Camp Nou. “Fou
un èxit total”.
Dissabte va tindre lloc un altra
edició del sopar popular amb
més d’un miler de participants i
els actes van acabar amb la festa
holi i el concert d’Elma.

imarts, 16 de juliol, a les
11.30 hores se celebrarà la
tradicional missa en homenatge
a la gent gran del mar al recinte
de la Llotja de l’Ampolla.
A les 19 hores a la plaça González
Isla tindrà lloc un concert de música a càrrec de la Banda de Música de La Cala, i a les 20.30 hores
hi haurà missa amb la tradicional
processó per dintre del mar amb la
imatge de la Verge del Carme, que
finalitzarà amb un castell de focs
d’artifici. Diumenge, 14 de juliol,
a partir de les 9.30 hores a l’Hotel
Flamingo es disputarà el XVII Open
de Dòmino Verge del Carme, a les
17 hores hi haurà

ficial per computadora per mesurar els marcadors biomètrics
d’un rostre’, de l’estudiant Ania
Izquierdo, de l’Institut Deltebre.
El seu ha estat un dels tres
Premis Generals URV, juntament amb ‘La Revolució russa:
de l’ortodòxia al col·lectivisme marxista’, d’Aaron Llasat,
de l’Institut Ramon Berenguer
IV de Tortosa; i ‘Ensore Future
SL’, de Daniel Franch, de l’Insti-

tut Montsià d’Amposta. Pel que
fa als premis específics, els dos
treballs premiats són ‘Discovery
Delta’, de Sergi Castaño, Marc
Llambrich i Albert Barberà de
l’Institut Montsià, i ‘Els pares recullen el que sembren? Objectiu
l’adolescència’, de Carla Porcal,
de l’Institut Deltebre. En total,
s’han presentat nou treballs de
recerca i síntesi de cinc instituts
ebrencs.

NOTÍCIES
DE L’ALDEA
CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ
VIÀRIA
El cos de vigilants de l’Aldea,
va iniciar a meitat de juny, una
iniciativa de la Regidoria de
Seguretat, que consistia en
una Campanya de conscienciació viària per als nouvinguts
que treballen habitualment als
camps agrícoles i que efectuen
el seu desplaçament fins als
seus punts de treball en bicicleta. Des de la Regidoria es
va detectar que, d’una manera
generalitzada, aquest col·lectiu,
circulava sense cap element
de seguretat i també que
acostumaven a anar en sentit
contrari, per dalt les voreres,
etc. El cos de vigilants ha anat
efectuant diversos controls, on
ha explicat a aquest col·lectiu
de la necessitat de dotar-se
d’armilles d’alta visibilitat i
altres obligacions de sentit
viari.Quan han passat tres
setmanes d’inici d’aquesta
campanya, “podem dir que als
controls que s’efectuen actualment, s’ha aconseguit que
l’esmentat col·lectiu, utilitzi les
armilles, pràcticament en un
100% dels ciclistes”.

NETEJA I
ADEQUACIÓ
DE TERRENYS
MUNICIPALS
tir al plat, a les 19 hores bous a la
plaça amb la ramaderia Fernando
Mansilla, a les 20 hores a la plaça
González Isla tindrà lloc el taller
per a petits i gran Plàstic Zero a
càrrec de Plàncton Divulgació, i a
les 23 hores bou embolat amb la
ramaderia Fernando Mansilla.

L’ajuntament ha iniciat la neteja i adequació dels terrenys
municipals i via pública. “Demanem als veïns que també
adeqüen els seus solars per
millorar la imatge del poble,
salubritat i per evitar incendis
innecessaris”.

baix ebre
NOTÍCIES
BREUS
UN CASENC
SOLIDARI
Dos catalans impulsen una
campanya de micromecenatge per millorar la vida de 120
famílies indígenes de Colòmbia. Concretament es tracta
de la comunitat que viu a
Chachajo, que després d’anys
desplaçant-se per la guerra,
volen començar de nou. Els
impulsors volen recaptar
8.000 euros per comprar una
màquina que s’utilitza per a
extreure el suc de la canya de
sucre, que ja han començat a
cultivar. El suc els permetrà
elaborar altres productes
de primera necessitat per
vendre o intercanviar amb
altres comunitats de la zona.
Nil Camprubí, veí de Manresa
(Bages), i Jordi Queral, de Les
Cases d’Alcanar (Montsià),
han arrencat la campanya.

MAL ÚS DELS
CONTENIDORS
Després de la campanya
informativa sobre el bon
ús dels contenidors de la
brossa duta a terme per
l’Ajuntament de la Ràpita i
en aplicació de l’ordenança
de Civisme, aquesta setmana
s’ha començat a sancionar
les persones que cometen
infracció a l’hora de dipositar
la brossa. Agents de la Policia
Local fan rondes de vigilància
des de dilluns per localitzar
els infractors i expedir les
corresponents sancions.

MÚSICS
RAPITENCS
CAMPIONS
La Banda de l’Agrupació
Musical Rapitenca s’ha
proclamat guanyadora del
XVI Festival Internacional de
Bandes Música de Lleida.
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LA RÀPITA
Les Festes Majors proposen 110 activitats
per tots els públics, a partir del 19 de juliol
O

nze dies, incloent aquest
proper dissabte 13,
que serà el preàmbul, i 110
actes per garantir moments
de diversió des de diferents
àmbits i gustos, componen el
programa de Festes Majors de
Sant Jaume d’enguany.
En el cartell musical destaca
el concert de Joan Rovira, la
nit jove amb Albert González i
la nit dels seixanta amb Els Sírex, Sherpas/Pirombodas i els
Buitres. Les novetats aporten
també la gimcama a l’entorn
de l’”humor groc” o les vaques
enfundades del primer dilluns
de festes. Divendres al ple es
va aprovar el programa de les

Festes Majors i també el nomenament de la Reina, dames i
pubilles infantils de festes, i del
pregoner d’enguany, que serà
Mario Vzcarro, secretari de la
Federació Nacional Catalana
de Confraries de Pescadors i
assessor jurídic de la Confraria
de Pescadors Verge del Carme.
La proposta del govern rapitenc
va quedar aprovada per unanimitat. Demà dissabte 13 de juliol, amb l’acte de proclamació
de la Reina de Festes, les dames
i les pubilles infantils, i l’actuació del grup La Kinky Band, serà
l’avantsala de les festes, que començaran el 19 de juliol amb el
tradicional llançament de coets,

SUCCESSOS

caramels, volteig de campanes
i trencada d’olles per als més
menuts. També s’iniciarà el programa de bous amb l’arribada

dels bous capllaçats i cercavila,
abans del correfocs i la primera
revetlla, a la plaça 1 d’octubre,
amb Joan Rovira en concert.

ALCANAR

Acusats d’un intent de Setmana del Musclo
segrest eviten la presó del Delta de l’Ebre
E

l judici previst a l’Audiència
de Tarragona contra dos
joves acusats d’un intent de
segrest d’una nena de 8 anys
a la Ràpita al 2018 ha acabat
amb acord de conformitat.
Els advocats defensors, amb absència d’acusació particular, han
pactat amb la fiscalia una rebaixa
de les penes per sota dels dos
anys i han demanat la seva suspensió. Els nois, que s’enfrontaven a 8 anys de presó, han acabat condemnats a una pena d’1
any i 8 mesos per la temptativa
de detenció il·legal i 2 anys per
tinença il·lícita d’armes. Tots dos

es trobaven en presó preventiva des del novembre. Tampoc
podran apropar-se a la menor a
una distància de menys de 500
metres ni mantenir-hi cap. Els
joves, que són amics i tenen antecedents per fets menors, han
acatat la sentència condemnatòria al banc dels acusats de la
secció segona de l’Audiència de
Tarragona, on aquest dimecres
s’havia de celebrar el judici oral.
Finalment hi ha hagut conformitat que els evita ingressar a la
presó. En el judici també havien
de declarar quatre testimonis
que van presenciar els fets.

ELS RAPITENCS
FIBLA I GASPARIN,
CAMPIONS DEL MÓN
DE MORRA

lebrat aquest cap de setmana
passat a Còrsega, en el que van
participar sis parelles catalanes,
entre una totalitat de 50 que
competien d’arreu del món.
La final va ser aferrissada davant
una parella de Niça. La victòria
en una competició de prestigi
demostra que aquest joc tradicional està ben arrelat a la població marinera. Àngel i Edgar són
rapitencs campions del món.

La parella rapitenca formada per Àngel Fibla Zaragoza i
Edgar Gasparín Pascual s’han
proclamat campions del món
de Morra al Murramondo ce-

U

n total de catorze
restaurants de les Cases,
Alcanar i Alcanar-Platja
participaran en la Setmana del
Musclo del Delta que tindrà
lloc del 22 al 27 de juliol.
Durant tota la setmana els restauradors oferiran plats en què
el musclo prendrà protagonisme
amb l’objectiu de promocionar
aquest producte. “Hem convertit
la diada del musclo amb tota una
setmana dedicada a aquest mol·
lusc per tal de fer valdre aquest
producte, però a la vegada promocionar la gastronomia local i
deixar que cada restaurador ens

sorprenga amb la manera de
cuinar-lo”, ha manifestat el regidor de Turisme, Jordi Monfort.
La Setmana del Musclo del Delta
es clourà amb la Diada del Musclo, el 27 de juliol, una musclada popular al recinte portuari, a
partir de les 12 del migdia.
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NOTÍCIES
BREUS
LA CLOÏSSA
ASIÀTICA:
COLONITZA EL
TRAM FINAL DE
L’EBRE
Musclo zebra, caragol maçana
o cranc blau. El catàleg d’espècies invasores que colonitzen
el tram final de l’Ebre i el Delta
no deixa d’ampliar-se. L’última que s’està estudiant és
la cloïssa asiàtica –’Corbicula
fluminea’-, present a tot l’eix
fluvial –especialment a la zona
d’Aragó-. La Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
ha encarregat, per primer cop,
a l’empresa Paleoymás que
efectuï prospeccions al llarg
del riu per determinar l’abast
de la seva gran proliferació
els últims anys. Els tècnics
han trobat també densitats
elevades al tram ebrenc. Com
el musclo zebra, és capaç de
filtrar 50 litres d’aigua en un
dia però la cloïssa se situa en
les zones més sorrenques.

L’AMPOLLA,
‘POBLE BONIC DE
LA COSTA’
L’Ampolla ha estat seleccionada pel web “101 Lugares
increíbles” com un dels pobles
més bonics de la costa mediterrània. La seva gastronomia
i la naturalesa de la població
li han comportat aquesta
distinció. Això sí, des del consistori tenen clar que no volen
creuar la línia vermella i que
l’Ampolla s’acabi massificant.
“L’aposta és per un turisme
sostenible que permet mantenir l’entorn i seguir creixent,
sense perdre l’essència de
poble pesquer”.

JESÚS, RECTA
FINAL A LA FESTA
Demà 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.

terres de l’ebre

MEDI AMBIENT
El Govern destinarà més de 670.000 euros a la
lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra
E

l Govern ha autoritzat el
Departament de Territori i
Sostenibilitat a concedir una
subvenció directa al Consorci
de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (COPATE)
per valor de 673.680 euros per
al 2019.
La partida servirà per implementar accions previstes dins del Pla
d’actuació per a la prevenció i
control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de Catalunya
2015-2017, aprovat el 2015 pel
mateix Govern amb l’objectiu
d’evitar la proliferació d’aquestes espècies que provoquen un
elevat impacte social, econòmic
i sobre la salut pública.

El COPATE és l’organisme que
s’ha considerat més indicat per
a dur a terme les actuacions
previstes en el pla d’actuació.
Des de l’any 2000 (en el cas
dels mosquits) i des de l’any
2007 (en el cas de la mosca
negra), la Generalitat ha dut a
terme actuacions de planificació, supervisió, control i realització de tractaments contra aquestes plagues, que han
permès controlar la població
d’aquestes espècies a les àrees territorials afectades, mantenint-les sota uns llindars de
tolerància acceptables i, com a
conseqüència, reduir de forma
significativa les molèsties per a
la població.

Tanmateix, es preveu que en
els propers anys sigui necessari seguir realitzant mesures
de control per evitar una nova
proliferació d’aquestes espèci-

es, tenint en compte l’evolució
observada els últims anys i els
factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que influeixen
en el seu desenvolupament.

ROQUETES
Mor un jove de 27 anys en caure al buit quan
intentava entrar a casa seva pel balcó
U

n jove de 27 anys ha mort
aquest diumenge quan
intentava entrar a casa seva
pel balcó a Roquetes.
Els fets van passar al matí, sobre
les 11 hores, quan la víctima va
caure al buit mentre intentava
accedir al seu domicili des del
terrat i pel balcó. Les primeres
informacions indicaven que el
noi podia haver-se deixat les
claus de casa i el seu objectiu
era entrar-hi pel balcó, al tercer
pis, una vegada va poder accedir per l’escala i va poder pujar
fins al terrat.
Segons van informar els Mos-

GRAN CELEBRACIÓ
DELS 25 ANYS DE LA
DIADA DELS FIDEUS
ROSSEJATS, A LA
CALA
Diumenge, el port de l’Ametlla
va omplir-se de visitants que
van gaudir del típic plat mariner,
mentre una trentena de caleros

sos d’Esquadra, la mort fou accidental. El succés va coincidir
amb el final de la festa major de
Roquetes, justament després
de la Nit Blanca, darrera de ball
i que s’allarga fins el matí. Fins
al lloc de l’accident es van traslladar dotacions dels Mossos
d’Esquadra, efectius de la Policia Local de Roquetes i ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques, que només van
poder certificar la mort del jove.
Un tràgic final de festes. El noi
era d’origen magrebí però feia
anys que vivia a Roquetes on
estava força integrat.

concursaven per endur-se un
dels populars premis. Una festa
gastronòmica que es consolida
amb relleu generacional. Prop
de 1.000 degustacions de fideus
rossejats es van servir en aquesta
jornada gastronòmica que enguany celebrava 25 anys. També
es van poder degustar unes 900
racions polp amb patates i seitó
fregit, acompanyat dels vins de la
DO Terra Alta.

terres de l’ebre
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FESTES MAJORS

ULLDECONA

Carolina Corcuera,
planera absent 2019

Millora de l’accés per
la carretera Tortosa

L

L

a jove Planera resideix a
Brussel·les i treballa en una
empresa de venda de metalls.
Va rebre la notícia amb molta
il·lusió, sobretot perquè la
seva neboda Sara Roiget
Corcuera també és una de les
pubilles de la Festa Major i
podran compartir l’acte.
La Festa Major de Santa Bàrbara comença avui divendres.
L’aperitiu ja es va produir el cap
de setmana passat amb la Festa Remember o el canvi de Pubilles 2018–2019, que va tenir
lloc diumenge i que marca el
compte enrera. D’altra banda,
ahir dijous es va informar que el
bou capllaçat infantil i les vaque-

tes, de matinada, s’eliminen del
programa de festes. La comissió
de bous ha decidit eliminar-los
per les reiterades denúncies dels
antitaurins. Joaquim Martí explica que fins que no es defineixi
clarament el que és participació
“activa i no activa” es deixaran de
fer. Nota i foto: la Plana Ràdio.

TERRES DEL SÉNIA

’Ajuntament d’Ulldecona
ha adjudicat ja les obres
de millora de la urbanització
del carrer Major, accés des de
Tortosa, i dels carrers Amposta
i Pare Palau, un cop acabat tot
el procediment administratiu.
El procediment complet consta
de 3 lots amb un pressupost total de 91.791,30 euros. El primer
representa la contractació de
la pavimentació i s’hi van presentar dos empreses, resultant
adjudicatària “Auxiliar de Firmes
y Carreteras S.A” per valor de
47.880,91 euros. El segon lot
és la contractació de millora de
l’enllumenat públic. En aquest
cas s’han presentat quatre propostes i l’adjudicatària ha estat

l’empresa SECE, amb un pressupost de 12.368,69 euros. Finalment, al lot 3, reparació de la
xarxa de clavegueram del carrer
Amposta i Pare Palau, hi optaven
quatre empreses més i s’ha adjudicat a “Vials i Asfaltats Independents” per valor de 30.541,50
euros. Està previst que les obres
es facin durant les properes setmanes.
D’altra banda, en les properes
setmanes també acabaran les
obres de millora de l’accés al
municipi per la carretera de Vinaròs, amb l’acabament de les
voreres i la construcció d’un pas
elevat de vianants per millorar la
seguretat i reduir la velocitat dels
vehicles a l’entrada del poble.

SANT JAUME D’ENVEJA

Protecció de les
Tercera Cursa
oliveres monumentals Quilòmetres Solidaris

L

a gerent de Mancomunitat
de la Taula del Sènia,
Teresa Adell, i el president
de l’Associació Territori
del Sénia, Jaume Antich,
van coincidir en reclamar
compensacions per als
pagesos afectats pels
“perjudicis” que els hi
comportarà la llei sobre

LA MÚSICA DE
BANDA SERÀ
PROTAGONISTA
DEMÀ DISSABTE A
LA NIT, A L’AMETLLA
La Banda de la Cala i la Banda
Municipal de Tortosa compartiran escenari en el tradicional
concert d’estiu a la plaça Joan

protecció de les oliveres
monumentals.
Així ho van manifestar en la seva
compareixença al Parlament en
el marc de la ponència que treballa en la proposició de llei. Per
la seva banda, Salvem lo Montsià va criticar el redactat actual
de la llei i el va considerar una
“autorització legal a l’espoli”.

Miró (22.30h), demà dissabte. Els
músics caleros tancaran la seva
temporada musical amb aquesta
actuació. D’altra banda, dins de
l’actualitat del municipi, informar
que un any més, l’Ajuntament
ha posat en marxa la campanya
‘Compra aquí i aparca gratis’ per
incentivar les compres al municipi. En funció a l’import, es
podran gaudir de fins a 2 hores
d’estacionament gratuït.

D

issabte passat, va tenir
lloc la tercera Cursa
Quilòmetres Solidaris a Sant
Jaume d’Enveja.
Va ser organitzada per ACE Cistinosis. Uns 200 participants
van participar en aquest esdeveniment solidari. La cursa es va

ividir en tres parts. Una cursa de
10 km, una altra de 5 km i una
caminada populars de 5 km.
Gent de totes les edats, “no
importava el lloc, importava el
motiu. Moltes gràcies a tots els
patrocinadors i col·laboradors
que van fer-ho possible.
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SANTA
BÀRBARA
REMODELACIÓ DE
CARRERS
L’ajuntament de Santa Bàrbara va realitzar sessió de ple
extraordinària, la setmana
passada. En la mateixa van
haver diferents punts a l’ordre del dia. Un més destacats
era l’aprovació inicial del
projecte tècnic per l’execució
de les obres de “remodelació
del carrer aire en la 2a fase”,
el que es coneix com el carrer
“del barranquet”.
Aquest projecte, la primera
part del qual ja va portar-se
a terme fa uns mesos, consta
d’una segona fase per tal de
efectuar la seva remodelació.
Aquesta segona fase està
pressupostada amb un import de 380.000 euros. Tots
els partits van mostrar-se a
favor d’aquesta remodelació
tot i que el PSC va apuntar
que “demanava reunions
veïnals i comissions, per
tal d’informar prèviament
als mateixos veïns de les
actuacions que s’hi portarien
a terme”.
Tant el MAP com el PP van
donar suport al punt, però
van fer la petició de poder
revisar i conèixer de prop el
projecte tècnic. Alfred Blanc
va explicar que el projecte
és continuista “no canvia
la fisonomia del que s’ha
fet fins ara”. D’altra Banda, els socialistes planers
Ha mostrat indignació en
no incorporar-se al darrer
ple un punt urgent que
van presentar. “L’equip de
govern no va voler incloure
perquè no ho van considerar
oportú”. Tambñe informar
que l’oposició demana canvis
amb la manera d’atorgar les
subvencions a entitats del
poble. Els diferents grups de
l’oposició creuen que s’han
d’atorgar a les entitats les
subvencions d’acord amb la
participació activa i als actes
que organitzen. L’alcalde va
mostrar-se obert a fer canvis
tot i que va afirmar que es
corre el risc que algunes et
diguin “aquí teniu les claus,
feu-ho vatros”. (La Plana
Ràdio)
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terres de l’ebre

TERRA ALTA

INCENDI RIBERA D’EBRE NOTÍCIES
BREUS
Revertir el pacte d’ERC Compromís per fer
HOMRANI VISITA
al Consell Comarcal
front als danys
AVUI LA RIBERA
L

es discrepances
actuals entre els partits
independentistes, JxCAT i
ERC, han incrementat arran
del pacte JxCAT i PSC a la
Diputació de Barcelona. Tot
plegat fins a demanar uns i
altres la reversió dels pactes
adquirits arreu del territori
català.
Dins d’aquesta dinàmica de possible reversió de pactes, al territori ebrenc també en tenim una
quan JxCAT de Gandesa demana
que ERC “trenqui” el pacte que
ha adquirit al Consell Comarcal
de la Terra Alta a través d’un comunicat en què l’Executiu Comarcal del Partit Demòcrata de
la Terra Alta sol·licita “a Esquerra

Republicana que reconsideri i
que revoqui l’acord que ha subscrit amb el PSC i altres forces
polítiques minoritàries de la comarca a través del qual el partit
republicà obtindria la presidència del Consell Comarcal. Aquest
acord deixaria a l’oposició la llista més votada, la de Junts per
Catalunya. Des del PDeCAT es
considera prioritari garantir un
govern comarcal amb el suport
de les forces polítiques sobiranistes, que allunyi del govern de
la institució comarcal els partits
que van donar suport a l’article
155. El PDeCAT està disposat a
compartir la presidència comarcal amb Esquerra Republicana”.
Veurem que passa.

C

ompromís total de
coordinació entre
l’administració de l’Estat i la
Generalitat per fer front a les
conseqüències i a la reparació
dels danys per l’incendi de la
Ribera d’Ebre.
Aquesta ha estat la principal
conclusió de la reunió que han
mantingut representants del
govern espanyol i el català amb
alcaldes i altres sectors a Flix.
Encara no han pogut detallar
ni quantificar les pèrdues del
sector agrari ni la dimensió dels
danys, però han precisat que
algunes de les ajudes directes
als productors afectats ja estan
disponibles i es poden sol·licitar.
De moment, doncs, el pla de

xoc es troba en marxa però amb
poques concrecions, més enllà
de la voluntat administrativa de
coordinar i agilitzar al màxim les
mesures. A la imatge, la consellera de la presidència, Meritxell
Budó; i de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera,
en la reunió a Flix.

‘REBROTEM’

UNIÓ DE PAGESOS

Objectiu: recaptar
250.000 euros

UP reclama la
promulgació “urgent”
U

L

a plataforma Rebrotem ha
engegat una campanya de
crowdfunding per recaptar
entre 50.000 i 250.000 euros
per ajudar els afectats per
l’incendi.
El col·lectiu ha fet una crida a la
solidaritat per donar resposta als
danys causats pel foc. El porta-

EXCAVACIÓ AL
JACIMENT DE COLL
DEL MORO
Nova campanya d’excavació
al jaciment de Coll del Moro,
un assentament iber fortificat
d’uns 3.350 metres de la tribu
dels ilercavons, que es troba A
Gandesa i que forma part de la
Ruta dels Ibers. La campanya

veu de Rebrotem, Roger Heredia, ha explicat que es podran fer
aportacions de diversos imports
i que així es podrà apadrinar
hectàrea per hectàrea la superfície calcinada -més de 5.000
en total-. També tenen previst
organitzar activitats solidàries,
com partits de futbol o concerts.

d’excavació de 2019 (del 8 al 27
de juliol) serà fonamentalment
de dibuix i documentació d’estructures. Durant la primavera
de 2019 es va realitzar una intervenció preventiva al jaciment a fi
de retirar les terreres antigues i
condicionar l’àrea d’accés. Ara,
es completaran aquests treballs
previs i es documentaran les noves estructures descobertes durant la darrera intervenció.

nió de Pagesos, per
l’incendi, reclama al
Govern que promulgui, de
forma “urgent”, un decret
llei de “mesures de reposició
immediata i inajornables”
per a la reposició d’aquells
béns agraris “imprescindibles”
per assegurar la continuïtat i
viabilitat de les explotacions
agràries.
Per al sindicat, aquests béns
agraris inclouen les instal·lacions de reg o el bestiar, que van
quedar malmesos o destruïts per
l’incendi que va afectar la Ribera
d’Ebre i municipis de les Garrigues i el Segrià. L’organització

agrària ja ha traslladat aquesta
petició als departaments d’Agricultura i Presidència i als delegats del Govern de les Terres de
l’Ebre i Lleida. Unió de Pagesos
considera que ni les explotacions que no poden regar, ni les
parts afectades per l’incendi, ni
la resta de les superfícies agràries, així com, la reposició del
bestiar malmès, “no poden esperar a la tramitació ordinària”
de les mesures que la Generalitat en solitari o en coordinació
amb l’Estat posin en marxa els
propers mesos, ja que “posen
en risc la continuïtat i viabilitat
de les explotacions”.

El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, visita avui divendres,,
la Ribera d’Ebre. A les 11.15
hores, el conseller es reunirà a
l’Ajuntament de Flix amb els
alcaldes dels municipis afectats
per l’incendi de les darreres
setmanes: Flix, La Palma
d’Ebre, La Torre de l’Espanyol,
Vinebre i Maials (tots ells a
la Ribera d’Ebre), Llardecans
(Segrià), Bovera i Granadella
(les Garrigues). Posteriorment,
El Homrani es traslladarà fins a
Móra d’Ebre per reunir-se, a les
12.30 hores, amb la presidenta
del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Gemma Carim.
En finalitzar la trobada, a les
13.15 hores, el conseller i la
presidenta del Consell atendran
els mitjans de comunicació.

ELS MOSSOS
ENXAMPEN UN
CONDUCTOR
BEGUT I TEMERARI
Els Mossos d’Esquadra han
enxampat un conductor que
circulava begut i de forma
temerària per la Ribera
d’Ebre. Es tracta d’un home
de 46 anys, de nacionalitat
ucraïnesa i veí de Lleida. Ha
quedat denunciat penalment
com a suposat autor de dos
delictes contra la seguretat
viària -per conduir sota
els efectes de l’alcohol i de
manera temerària. l resultat
de les proves va determinar
una taxa de 0,72 mg/l en aire
expirat, quasi tres vegades
més de la taxa permesa (0,25
mg/l).

MOSTRA DE VINS A
MÓRA D’EBRE
Els dies 5 i 6 de juliol es va
celebrar a Móra d’Ebre la
Mostra de Vins de la Ribera
d’Ebre. Els actes es van fer a
la plaça de l’Estrella i comptaren amb la participació de set
productors i cellers de vins de
la contrada.
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LITTERARUM MÓRA D’EBRE
REP EL PREMI NACIONAL
DE CULTURA
A la foto, Albert Pujol, director de Litterarum Móra d’Ebre rebent el premi de la mà de
l’ebrenca Mercè Gisbert, membre del CoNCA. Fotògraf: David Ruano.

ALBERT PUJOL

DIRECTOR DE LITTERARUM MÓRA D’EBRE

D

Com va nàixer Litterarum Móra
d’Ebre i per què?
Litterarum Móra d’Ebre naix després de
l’experiència primera d’organització d’espectacles basats en literatura de les Terres de l’Ebre a la Fira del Llibre Ebrenc.
Veient l’expectació i sobretot l’interès que
va sorgir d’aquests espectacles literaris
de nova creació entre els ajuntaments
veïns ebrencs que volien contractar-los,
vam visitar la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura per
tal que ens informés si un projecte així,
però de tot l’àmbit de la literatura de parla catalana, seria possible. Ells van dir-nos
que no existia cap projecte semblant i
que pensàvem que podria funcionar molt
bé si es feia amb rigor i professionalitat.
L’equip de Litterarum va creure que podria tirar endavant un projecte així des de
Móra d’Ebre per a tots els països catalans,
i d’això ja en fa més de 12 anys, i n’estem
molt contents.

Parlem de l’activitat cultural i artística a les terres de l’Ebre.
Crec que estem en el millor moment
cultural i artístic de la història de les Terres de l’Ebre, així de rotund i clar. Penso que en molts casos hi ha un grup de
gent ebrenca que veu que amb la cultura podem projectar-nos arreu sense
complexos. Crec que caldria fer grups
d’interès en temes com la contractació
d’espectacles, la complementarietat de
programacions i la col·laboració de la
promoció fora de les Terres de l’Ebre de
les activitats molt bones i potents que es
fan a casa nostra. El suport de les administracions és molt correcte i sobretot ha fet un pas endavant confiant en
gent professional del territori la gestió
d’aquestes activitats culturals. No cal
que vinguin de fora per fer-ho, tenim
molt talent de gestió cultural i artística
a les Terres de l’Ebre. Amb activitats com
Litterarum Móra d’Ebre, Mostra de Jazz
de Tortosa, Deltebre Dansa, Festa del
Renaixement o Eufònic, totes elles gairebé úniques en el seu sector i àmbit, tenim una excel·lent carta de presentació
perquè vinguin a les nostres comarques
cada vegada més gent d’arreu dels països catalans i fins i tot de fora de Catalunya i de l’Estat a veure aquestes propostes culturals ebrenques.

El passat dijous, dia 4 de juny, es
va celebrar la Gala d’entrega dels
premis al Teatre L’Artesà del Prat
de Llobregat. Una Gala on vostè va
protagonitzar un dels moments més
emotius de la nit.
Vaig fer un parlament com a representant
del projecte Litterarum Móra d’Ebre impulsat per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i
la Institució de les Lletres Catalanes. Per
un costat d’agraïment a tota la gent que
ens ha ajudat fins ara i que segur que ho
continuarà fent, però per un altre i més
en el moment que estem, de posada en
valor de la cultura per mirar de passar
gran tràngol que ha estat el gran incendi
de la Ribera d’Ebre. Amb una realitat així,
Litterarum Móra d’Ebre havia de tindre
una veu al respecte, i era el dia i el moment de fer-ho.

Ja s’està treballant en la 13a edició?
Mentre estem realitzant la mateixa edició, l’equip ja pensa i prepara coses per
l’edició següent. Juliol és un més de
gestió post-fira i a l’agost descansem
per tornar-ho al setembre i oficialment
l’1 d’octubre iniciem l’edició de l’any
següent. Sempre ho fem així aproximadament. De cara a la 13a edició segurament tornarem a tindre nous espais escènics patrimonials dins de la població,
segurament tornarem a potenciar molt
la participació de programadors, sobretot ebrencs, perquè vinguin a veure
espectacles i els contractin a les seues
poblacions per petites que siguin, i segurament tindrem més efemèrides literàries, algunes ebrenques, com a excusa
principal d’alguns dels espectacles literaris que estrenarem pel 2020.

esprés de 12 anys de vida,
enguany s’ha reconegut
Litterarum Móra d’Ebre amb el Premi
Nacional de Cultura com “un espai on
conflueixen literatura i espectacle en
totes les seves disciplines, des de les
arts escèniques fins a les musicals,
prenent com a eix la llengua catalana”.
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ISABEL CARRAASCO

l’entrevista

MERCÈ GISBERT

SECRETÀRIA I MEMBRE DEL PLENARI DEL CONCA

E

l CoNCA, Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts, va ser concebut l’any
2009 com una institució inspirada en el
model anglosaxó dels arts councils, amb el
convenciment que cal mantenir la política
de foment i expansió de la cultura al marge
dels canvis de govern.
Com està actualment aquesta situació?
Si, és així, quan es crea el CoNCA es prenen
com a referent els Art Council del món anglosaxó, però com en tantes altres coses que prenem d’un altre context la base que els inspira
no respon a la funció real que se’ls atorga. Que
vull dir amb això?. Que, en realitat, és un consell
independent, que té com a missió fonamental
assessorar en matèria de polítiques publiques
al govern però no sempre aquest es sent interpel·lat pel CoNCA. Sovint adopta una actitud de
competència més que de col·laboració.
El posicionament cultural depèn d’una
representació, però també d’algunes tendències estructurals com la demografia,
el pes econòmic i la influència lingüística,
entre altres. Des d’aquests punts, les Terres de l’Ebre som una singularitat?
Jo penso que les Terres de l’Ebre són una singularitat però com també ho són altres territoris del país. La riquesa més important, des del
punt de vista cultural, és conèixer i reconèixer
totes aquestes singularitats per explicar qui
som com a poble i com a país sense promoure
aquella idea d’una “cultura” que expliqui el país
més que una altra. En la mesura en què siguem
capaços d’explicar-nos com a poble de nord a
sud i d’est a oest amb una clara vocació d’internacionalització podrem créixer individualment
i col·lectiva.
El mercat nacional sol ser un aparador de
la producció cultural del país. Pel que fa
a creacions artístiques, culturals, promocions, ... com veu actualment la relació entre Institucions internacionals, nacionals i
col·lectius locals?
Penso que tenim un teixit cultural molt important amb molt de talent i que ha estat capaç,
no només de teixir una base molt sòlida sinó
que venim d’una llarga tradició de projecció i
reconeixement internacional en tots els àmbits
de la cultura. Algunes vegades, com sol ser habitual al nostre país, amb més reconeixement

des de fora que des de dins. Aquella famosa
dita: “ningú es profeta a la seva terra” massa
sovint és una realitat també al món de la cultura.
Afortunadament, el món digital i les xares socials han esdevingut un important aparador i
altaveu de projecció del talent i de les produccions culturals i artístiques.
Vostè és secretària del plenari del CoNCA, Doctora en Ciències de l’Educació i
professora catedràtica del departament
de Pedagogia de la Universitat Rovira i
Virgili. Parlem com a senienca i ebrenca.
Com ha estat lliurar els Premis Nacionals de Cultura 2019 a Litterarum (Móra
d’Ebre) i Josefina Matamoros (Godall)?
Ha estat molt emocionant per dues raons fonamentals. En primer lloc, perquè tenir la possibilitat de poder atorgar un reconeixement a
projectes i persones del territori m’omple de
satisfacció. Penso que som un territori amb
molt de talent que no sempre ens creiem i
que massa vegades no reconeixem. Litterarum representa la capacitat de fer del territori, de la creativitat i de la multidisciplinarietat
una realitat cultural i Josefina Matamoros és
un clar exponent del talent del territori desenvolupant en l’àmbit internacional però sense
renunciar mai als seus orígens, culturals, lingüístics i territorials. Molt satisfeta de poder
lliurar el premi a Litterarum que és un projecte
que conec gairebé des del moment que era
només una idea i de poder conèixer personalment a la Josefina Matamoros, referent de la
nostra cultura al món, de la que tenia referències però que no havia tingut mai l’oportunitat
de conèixer-la personalment. La meva felicitació a tots dos!.
En segon lloc, perquè aquesta ha estat la
darrera edició de Premis Nacionals de Cultura que podré lliurar ja que pràcticament en
aquest acte acaba la meva tasca com a secretària i membre del Plenari del CoNCA. El
proper dia 10 de juliol el Parlament escollirà
als nous membres. Acaba així una experiència
de set anys molt gratificant de treball intens i
de molts aprenentatges que m’ha permès treballar per la cultura del país. La meva gratitud
a les persones que em van proposar els ex
Consellers Mascarell i Puig i al Parlament de
Catalunya que em va escollir i nomenar en
dues ocasions.

16

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres, 12 de juliol / 2019

CELMA

MICHEL

NOU PROJECTE
La Cava fitxa a Mustha,
44 gols al Borges

LA GUERRA DELS
DAVANTERS 		
Diuen que l’important d’un
equip és el porter i un davanter. “El gol es paga”, em diu
un entrenador. “El desequilibri
i el gol és el més difícil del
futbol. Tot el demés és mes
entrenable a nivell col·lectiu.
Però hi ha pocs jugadors que
marxin en l’un contra un“, em
diu un altre mister. La guerra
per aconseguir un golejador és
aferrissada: Agus, Uri Labella,
Jack Cid, Imanol, Valcàrcel,
Callarisa, Nacho... han estat
temptats per molts equip
i algun ha rebut fins a vuit
ofertes. Per trobar golejadors
cada vegada més s’ha d’acudir
al mercat de Tarragona. Fa
tres campanyes, el jugador de
l’Olímpic, Imanol, va marcar
44 gols amb la Canonja.
En l’equip de Jordi Roca, la
passada, 35. Labella, fa dues
campanyes, va marcar-ne 37
amb el Borges i la passada els
mateixos a Corbera. La Rapitenca ha fitxat a Valcàrcel, del
Montbanc, que va marcar-ne
37, i a més incorpora a Becerra.
I aquesta setmana la Cava ha
tancat el fitxatge de Musta,
del Borges del Camp, on va
aconseguir 44 gols. En el nostre grup de Tercera, abans, els
golejadors eren gairebé sempre de la nostra terra. Això ha
canviat en els darrers quatre
anys en aquesta categoria, tot
i que hi ha excepcions. Cada
vegada, menys jugadors i
menys golejadors i més guerra
per fitxar-ne.

ÈXIT O FRACÀS,
DEPÈN DE LA
MIRADA
Fa dues edicions de Més
Ebre, comentava que havíem
d’esperar per fer balanç dels
Jocs Mundials Populars que
es van celebrar la setmana
passada. Han passat els
dies i les valoracions són
diverses. Com era d’esperar.
Segur que hi ha aspectes a
millorar i que s’haurà de fer
autocrítica. Potser també hi
havia expectatives que per
a segons qui no s’hauran
complert. No obstant, no
tot ha estat negatiu. Ni molt
menys. La meua valoració
és que de fer-se aquest esdeveniment a no fer-se, em
quedo amb què s’hagi fet al
nostre territori. No crec que
haguem perdut massa. Més
bé al contrari. Alguna cosa
o moltes hem sumat. A mi
m’agrada escoltar les opinions. Però cal considerar que
aquestes depenen de l’òptica
política i personal amb les
que es fan. I segurament
que, abans de començar els
Jocs, per a segons qui ja van
ser un fracàs. I segur que per
altres ja eren un èxit total.
És humà. Però la societat té
tendència a la negativitat.
I a pensar que qui no està
amb mi està contra mi. És en
general. Intentem canviar-ho. Sé que és gairebé
impossible. I així ens va en
molts aspectes. Per tant, jo
em vull quedar amb la part
positiva de tot.

JOSÉ MARI ALIAU FARÀ DE SEGON
Al costat de David Garcia, a la banqueta del primer
equip del Jesús i Maria, hi serà un home de la casa
com José Mari Aliau. A les incorporacions de l’equip
cal afegir a Marc Llambrich (Sant Jaume).

Juanjo Prats, director esportiu de la Cava, amb Mustha, darrer fitxatge.

L

a Cava ha fet oficial
aquesta setmana el
fitxatge del davanter Mustha,
que va fer 44 gols amb el
Borges.
Mustha va jugar al Flix i també al Falset, amb qui es va enfrontar a la promoció d’ascens
al Catalònia, fa dos anys. La
Cava també tenia interés amb
Valcàrcel, però el davanter va
decidir marxar a la Rapitenca.

El club cavero comença una
nova etapa, tan directiva com
esportivament. Ha sofert una
renovació important, amb un
bon nombre de jugadors que
no segueixen de la temporada
passada. La plantilla s’apuntalarà amb diversos jugadors
llatinoamericans que estaven a
Itàlia en una lliga que seria una
Primera catalana o Tercera divisió d’aquí.

UD JESÚS I MARIA
David Garcia, nou
entrenador
D

avid Garcia, que la
temporada passada va
entrenar el Remolins-Bítem, és
el nou entrenador del Jesús i
Maria
L’equip de l’Aube, que va ser
campió de la Tercera catalana,
ha estat el darrer de la categoria
en poder concretar el nou mister.
El Jesús i Maria ha sofert un
seguit de canvis, tant directius
com esportius. Ha hagut canvi
de president una vegada Juan
José Alcalà va deixar la presidència. Mingo Alcalà és el nou
president. A nivell esportiu també han hagut canvis un cop Ito
va decidir no continuar com
a secretari tècnic. Pel que fa el
primer equip, es presenta una
renovació després que diversos

BREUS
OCTAVI0
BERTOMEU, NOU
PRESIDENT DEL
CAMARLES
Diumenge al matí, el CF Camarles va efectuar l’assemblea
ordinària de socis. Durant la
mateixa es va fer oficial que
Octavio Martí Bertomeu, tal
com va avançar Més Ebre, és el
nou president agafant el relleu
de Gilberto Rodriguez. D’altra
banda, també es va informar
que el partit de Festes Majors,
el dia 25 de juliol, a Camarles,
serà contra el Ràcing Bonavista. Així mateix, l’equip camarlenc va fer oficial una darrera
incorporació. Es tracta del defensa barceloní Francis Infante,
exjugador del Castelldefels,
Vista Alegre i Montañesa. És el
cinquè fixatge per la temporada vinent. Francis, per motius
laborals, s’instal.la al Delta.

EL SANT JAUME
ENCARA NO TÉ
PRESIDENT
Ja vam informar que el
president i la directiva del
Sant Jaume van dimitir. I que
gent del futbol base agafaria
el relleu. Divendres passat
es va fer una assemblea on
encara no va sortir el president. S’espera que, després
de festes, ja sigui oficial el
nou màxim responsable. Pel
que fa el primer equip, han
hagut diverses baixes i el mister Anton ha de regenerar la
plantilla i amb això treballa.
La darrera incorporació és
David Rovira (Deltebre).

RANGEL RENOVA
AMB EL QUEENS
PARK RANGERS

jugadors hagin marxat. Ja es treballa per tancar la plantilla i s’han
fet diverses incorporacions.

El rapitenc Àngel Rangel ha
renovat el seu contracte amb
el Queens Park Rangers de
Londres per un any més. Cal
recordar que va fitxar fa un
any, per uns mesos, però que
la seua brillant adaptació i
rendiment van comportar una
renovació al desembre passat,
fins a finals de temporada.
Ara es confirma una nova
renovació, per una campanya
més. Àngel continua competint a un gran nivell i és el
futbolista rapitenc internacional.
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MÉS NOTÍCIES
CELMA INFORMA
*Roger Sola, de la Cava, nou
fitxatge de l’Ampolla.
*El Deltebre, després de 32
anys, pot deixar la competició.
Va militar a Segona catalana i
va arribar a tenir un filial.
*A 4a catalana, cinc nous
equips, Pinell i 4 filials: Gandesa, R-Bítem, Olímpic i Ebre
Escola que farà un filial per
primera vegada. En principi, hi
hauran quinze equips.
*L’exjugador del Tortosa Dominguez segueix sense haver
fitxat en cap equip. ¿El fitxarà
a l’agost el Tortosa? Tot és
possible.
*La Sénia té un fitxatge sorpresa que arriba de molt lluny.
*Els calendaris del futbol regional segueixen sense sortir.
Altres temporades van sortir
abans i els clubs ja estan neguitosos. Jo crec que ja estan
fets però es faran oficials la
setmana vinent.
*Mustha, golejador del Borges
Blanques i que va jugar al Falset i al Flix, entre altres, és el
nou davanter del CD la Cava.
*Ivan romeu és l’entrenador
de l’ametlla. Avram Kostadinov, el segon. Altres membres
de l’staff tècnic: Roger Llambrich (porters) i Carmelo. Tots
han jugat al primer equip.
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TARDA DE RETROBAMENTS
Partit emotiu i solidari a Roquetes en benefici
de la Lliga Contra el Càncer (7-7)
E

n Festes Majors i organitzat
per l’Associació Esportiva
Veterans Roquetenc, va tenir
lloc aquest dissabte un partit
benèfic entre un combinat
d’exjugadors del Roquetenc i
un altre format per exjugadors
que han estat en clubs de la
comarca.
El partit va ser una autèntica
festa perquè va significar un retrobament de jugadors que han
estat històrics al territori. Això
va generar moments d’emoció,
tant al principi com al final. La
recaptació de la jornada va ser
per a la Lliga Contra el Càncer,
delegació de Roquetes.
Per part del Roquetenc es van
poder concentrar exjugadors
que han estat emblemàtics per
al club en les dues darreres décades, coincidint amb l’època
més daurada de l’entitat. Amb el
combinat comarcal, van ser-hi
jugadors històrics del nostre futbol com Fabregat o Edu Albacar,
que han jugat a Primera divisió.
L’àrbitre va ser Felipe Crespo
Aurré, un altre històric en una
tarde històrica (13 anys xiulant
a Primera). Va estar auxiliat pel
seu fill Felip, el seu net Didac i
també Àlvaro Garcia Chavarria.

El partit va ser distès i distret,
amb un empat final a 7 gols. Pel
combinat local van jugar: Povill
i Curto, J. Vilanova, Adell, Moisés, D. Vilanova, Recio, Alegre,
Nando, Joel, Lluís, Asín, David

DELTEBRE
Tret de sortida a la nova seu oficial
de Barça Academy a les Terres de l’Ebre
E

l 30 de setembre s’inicia la
temporada d’entrenaments
en les diferents localitats
catalanes on s’ubica les
BARÇA Academy.
En aquesta propera temporada 2019-2020 compta amb 5
escoles de perfeccionament
i tecnificació per als alumnes
de 5-14 anys amb l’objectiu
de transmetre la metodologia
d’entrenament a tot el territori català. El camp de futbol de
Deltebre-La Cava serà la seu
oficial de la Barça Academy a
les Terres de l’Ebre, a partir del
setembre.
Joel Roig, vinculat a la Barça
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Academy des de fa més de 10
anys, en serà el coordinador.
Destacar també la seva vinculació amb el futbol femení, en el
que les últimes tres temporades
ha estat al capdavant de la selecció sub-12 aleví femení de
Terres de l’Ebre.
Els participants a aquests entrenaments (tant jugadors/es com
porters/es) podran prendre-hi
part de les activitats que el FC
Barcelona organitza, com partits amistosos o tornejos amb
altres escoles del Barça. Al final
de temporada rebran uns informes on s’avaluen més de 100
paràmetres.

En total hi ha disponibles 70 places, les quals a partir d’aquest
mes de juliol i el d’agost estan
obertes les inscripcions.
Com a novetat i canvi de seu
la Barça Academy ofereix la
promoció
de MATRÍCULA
GRATUÏTA PER A LES NOVES
INSCRIPCIONS, i una sèrie de
descomptes en les mensualitats
que varien en funció de diferents requeriments. Els alumnes
interessats i interessades poden
demanar informació al número
de telèfon (605 99 51 66) o al
correu electrònic següent:
(administracio@fcbtecnificacio.
cat).

Cid, Bruno, Borrull, Toni Martí,
Solé, Pancràs, Poy, Gallego, Sergi Rodriguez, Trullen i Stephane.
Nando Garcia i Miquel Bes van
ser els misters. Pel combinat:
Diego i Chema, Sancho, Puig,

David Garcia, Quique Cornejo,
Ximo Llombart, Manel Cazorla,
Flecha, Gavito, Carlos Albacar,
Harri, Jota Vizcarro, Edu Albacar,
Vicent Garcia, Fabregat i Monti.
Josep Gombau fou el mister.
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OPINIÓ. UE DELTEBRE

L’EBRE ESCOLA
FA FILIAL

Possible desaparició d’un equip que porta el nom del poble
Tot va començar per a poder
tenir un club que portés el nom
de la població. Així vam crear la
UE Deltebre. L’inici fou amb 360
socis i quan vam fer el futbol
base n’érem 600. Tots sabem
que el futbol base porta socis i
així aguanten els club. Vam començar amb el que no van voler
altres i d’aquesta manera anàvem competint. Vam tenir molta sort que dins del club n’érem
alguns que sabíem com era el
món del futbol i vam tirar avant.
Teníem experiència al futbol. En
aquella època, en futbol base,
vam ser capdavanters de la comarca i la Província. En infantils, per exemple, cal recordar
la Copa, que llavors es deia del
Rei, que vam jugar al camp de
terra contra el Nàstic. Vam haver de posar llum al camp. Si no,
no podíem classificar-nos.
També als inicis del Deltebre va
ser quan nosaltres ja portàvem
el torneig Deltafira que prou
va costar els primers dos anys.
Amb tot, es veu que a alguns
no els agradaven els èxits del

EL CLUB PATÍ
L’ALDEA,
AL MUNDIAL
El passat dissabte, al Pavelló
d’Esports, el C.P l’Aldea va
organitzar una Gala prèvia
al campionat del món que
es celebra a Barcelona. En
aquesta gala vam poder
gaudir de les actuacions a
nivell mundial de la patinadora Núria Gas Cugat i
dels patinadors del Grup
Xou Petit. Us informem
que la primera actuació de
Núria Gas, als World Roller
Games, va tenir lloc ahir
dijous i el Grup Xou Petit
actuarà demà dissabte a les
20:25 h, al Palau Sant Jordi
de Barcelona. L’actuació es
podrà veure en directe per la
pàgina web RollerGames.tv.

Deltebre i van fer una escola
al poble. Clar, altres no tenien
res a fer i nosaltres, amb bona
fe, vam cedir xiquets a l’Escola
Delta, pensant que en un futur
podíem estar vinculats amb ells,
ja que crèiem que tots els crios
podrien jugar amb els tres clubs
del poble perquè en un principi
l’objectiu era formar un futbol
base molt potent per als tres
clubs, cosa que encara ara no
s’ha aconseguit.
Enguany, hem tingut l’oportunitat d’estar vinculats amb L’Escola
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre
però tampoc vam rebre el recolzament institucional per fer-ho.
Degut a aquesta situació de poc
recolzament, ens estem plantejant la continuïtat del club que
porta el nom del nostre poble.
En cap moment demano ajut
econòmic ja que a dia avui el
club està sense cap deute. També dir que el president Leocadio
Ventura no continuarà degut a
la llarga trajectòria al càrrec. Jo,
Joan Ramon Salaet, com ja sabeu he estat des del primer dia

7 MEDALLES EN
7 COMPETICIONS
PER JOSEP
MARIA ROSELLÓ
En categoria aleví, el nededor del Club Natació Tortosa
va fer 7 medalles (5 ors i 2
plates) als Wolrd Sports Games Tortosa 2019 celebrats
durant la setmana passada.
Josep Maria Roselló Figueres va fer un rècord local en
uns Jocs Internacionals.

però si no tinc un recolzament
en aquestes setmanes em veuré obligat a deixar que aquesta
entitat que tant he estimat desaparegui.
Aprofito a donar les gràcies a
tots, els socis i empreses que ens
han ajudat en aquest temps.
El Deltebre ha parlat, en els darrers anys, moltes vegades amb
els altres dos clubs de la població però mai s’ha arribat a un
acord. És més, nosaltres veiem
que no els interessava i semblava que volien que el Deltebre
desaparegués. Volien més això
que arribar a una entesa. En determinats moments, i parlo de fa
anys, els dos clubs han estat més
pendents que nosaltres desapareguéssim que no pas que ells
puguessin avançar.
Si nosaltres no seguim, desitjo
que la Cava i Jesús i Maria tinguin
una entesa i no es facin mal entre ells. Si tenen entesa es podria
fer un club molt potent al poble,
entre els dos, ja que nosaltres
potser no estarem i ara seria el
moment. També penso que hi

ha gent que s’ha de posar amb
el futbol i ha d’escoltar a la gent
de futbol i no ha d’estar per la
xaranga.
A la xaranga que la deixen de
banda i que aquesta faci el
seu paper. El que s’ha de fer és
conservar a la gent de futbol.
I sobre tot, pensar en ser més
positiu.
I per la meua part, dir que no
em retiro. Estic i estaré al costat de la gent que vulgui treballar pel futbol i vulgui fer alguna
cosa ben feta. Una salutació des
d’aquí a tot el poble. Us estimo.
JR Salaet Fanch

WSG
El R Bítem arriba a la final

NOU ÈXIT PER
A L’ATLETA DE
BATEA, ADAM
MAIJÓ: PLATA
A L’ESTATAL
SUB-20
L’atleta de Batea va ser
segon en els 3000 metres
del campionat d’Espanya
i, d’aquesta forma, acudirà
a l’Europeu sub-20. Un
nou èxit en la trajectòria
d’aquest atleta terraltí.

A

ls Word Sports Games, en
futbol, el Remolins-Bítem
va arribar a al final. Va perdrela contra un equip de Portugal.

Cal dir que als Jocs també
van participar el Catalònia,
el Tortosa juvenil i l’Ebre
Escola Esportiva.

Des de l’Ebre Escola Esportiva “volem donar a conèixer
la decisió de crear un nou
equip amateur que iniciarà
el seu camí a la 4a Divisió
Catalana aquesta propera temporada esportiva
2019-2020. Un cop assolit
l’objectiu de l’ascens a 3a
Divisió Catalana aquesta
passada temporada i seguir
apostant per la creació d’un
gran equip amb tots els joves jugadors d’arreu del territori, s’ha cregut necessari
no perdre la filosofia per la
que fa uns anys es va decidir
crear un equip amateur.
És per tot això, i sobretot,
per la resposta positiva
de diversos jugadors, que
emprenem aquest nou repte
de seguir donant sortida a
tots els nostres jugadors
que acaben la seva etapa
esportiva de futbol base,
i també, per a tots aquells
que no tenen al seu club
una sortida possible cap al
futbol amateur i evolucionar
cap a categories més altes
a posteriori. Així mateix,
entenem que el repte ajudarà a potenciar la capacitat
del territori per a l’esport i
a assolir nous èxits seguint
la manera de fer de l’Ebre
Escola Esportiva, que any
rere any, creix amb nombre
d’equips, jugadors i jugadores. Finalment, esperem que
aquest impuls i dinamisme
que mostrem com a entitat esportiva, que va molt
més enllà de la pràctica del
futbol, sigui correspost per
les institucions de la nostra
ciutat i del territori. Per tot
això, en les properes setmanes, s’anunciarà el nom del
nou entrenador i es presentarà el gruix dels jugadors
que formaran part d’aquest
nou equip amateur de l’Ebre
Escola Esportiva. Rebeu una
salutació”.
La Junta Directiva

esports

ANÀLISI DE PRIMERA I SEGONA CATALANA (2)
FC ASCÓ
COMENÇAR DE ZERO

Molt pocs pensaven que l’Ascó perdria la Tercera divisió
quan hi estava consolidat i
havia quedat en les últimes
campanyes en els llocs, 7, 6,
11 i fins i tot sent el campió
històric, jugant el play off a
la Segona divisió B. La temporada passada va viure un
culebró. Abans de començar, Santi Castillejo va deixar
de ser el mister en fitxar per
l’Osasuna B. Va arribar Leonardo López, amb qui, una
vegada iniciada la lliga, es va
arribar a un acord per deixar
el càrrec. Passades les setmanes, Leo va morir de forma
sobtada, una situació tràgica
que també va afectar el Club.
Van agafar el relleu els membres del seu cos tècnic. La
temporada es va complicar
encara més quan es va saber
el deute amb hisenda, i que
va desencadenar la renúncia
a la Tercera divisió i començar des de la tercera o segona
catalana per afrontar millor el
nou pressupost. L’equip, amb
la lliga en marxa a Tercera
divisió, va perdre pistonada i
també va perdre la categoria a la classificació. Després
d’un mes de moltes incògnites, es va decidir jugar a la
1a catalana. I arriba un nou
míster, Jordi Font, que va debutar en el futbol amateur a
la Rapitenca 16/17 substituint
a German i la passada campanya va fitxar per l’Amposta
sent substituït per Xavi Cid.
Ara ha fitxat per l’Ascó amb
gran il·lusió per demostrar la
seva vàlua. El segon míster
serà Musta Riyani (Rapitenca
futbol base, Tortosa i Escola Barça). Només segueixen
dos jugadors: Marcel Meseguer, que va jugar 26 partits, i

UE RAPITENCA

CE PERELLÓ

Després de 19 temporades,
aquest equip torna a la 2a
catalana. Ha estat, durant
aquests anys, capdavanter: 7
campanyes a Tercera divisió, 3
a Preferent i 8 a la 1a catalana,
categoria aquesta en què ja en
les últimes campanyes s’anava mastegant el descens. Han
estat unes temporades amb
canvis. Va marxar el president
Don Ramon, el secretari tècnic Fernando Garcia i va arribar un nou president Hernan,
i un secretari tècnic, Zaera, va
haver de tornar Fernando però
el primer equip va acabar baixant a un categoria que no li
correspon per la seva estructura de futbol base. Però pels
errors comesos la passada
campanya si que van merèixer el descens. Guillermo Camarero havia de seguir tota
la Temporada. Ell no era el
culpable, malgrat que va presentar la dimissió. Llavors, es
va fitxar a Gregorio, un mister
amb experiència a Tercera Divisió. En tres partits, el vestidor
li va dictar sentència i la directiva no li va donar suport i, al
final, l’entrenador del juvenil,
Ferran Simó, va fer el que va
poder i es va consumir un descens a Segona catalana que
pot ser positiu per iniciar un
nou projecte sense, d’entrada,
pressió d’ascens. A la banqueta no hagut descans des que
se’n va anar el millor míster
que ha tingut el primer equip
en aquest cicle de 19 anys en
categories superiors: Teixidó.
En les últimes cinc campanyes, cap mister ha durat ni
una temporada. 10 entrenadors en 5 campanyes. Per a la
nova temporada era molt important encertar amb l’entrenador i en aquest cas s’ha escollit a Ramon Sancho mister
del filial que farà tandem amb
Subi. Els dos rapitencs i que, si
els deixen treballar, triomfessin. Però si la directiva es posa
nerviosa, serà un nou fracàs.
L’eslògan de Ramon és: “tots
a una, tots som importants,
anem a per totes”. De la passada campanya, segueixen 11
jugadors i de l’equip bàsic sols
5: Mata, Forés, Pachu, Gasparin i Brayan. Les altes són de
gran qualitat: Ferran, que torna a aquest club que el va deixar al 2014 anant a La Cava on

Aquest equip ja té experiència a la Segona catalana, però
les dues vegades que va estar-hi, l’aventura va durar-li
poc perquè va baixar en una
sola campanya. Per això ha
fitxat un tècnic experimentat:
Teixidó (Rapitenca, Amposta,
Ulldecona...), amb gran experiència a la Segona divisió
A i B, i únic mister d’Espanya
que a la Copa del rei ha eliminat al Barça i al València,
amb dos equips de Segona
divisió B, Novelda i Guadix.
Les baixes del Perelló han estat: Ródenas (Rapitenca), Jusi
i Dani Saez (Cambils Unió) i
Raul Garcia (Amposta). Segueixen tots els jugadors del
poble: Vicent i Eric brull, Gilabert, David Flox, Eric Barberà
i el crac Jack Cid que es va
recuperar de la seva lesió i va
jugar 22 partits i va marcar 19
dianes, rebutjant ofertes de
clubs ebrencs per ajudar el
seu equip a la segona Catalana. El Perelló és un gran club.
Té 900 socis, una presidenta
valenta, Mònica, i un secretari
tècnic Jordi Brul que en tres
setmanes va planificar, amb
el mister, la Plantilla. L’afició
és de les més apassionades.
Gairebé s’ha fet un equip
nou. 7 fitxatges: Damià (Ampolla), Jonatan Llorach (Amposta), Rovira, Ion i Gustavo
(Ulldecona), Toni Ondozabal
(Aldeana), Edgar Samper (Camarles, Tortosa, Ulldecona i
la Cava). Falta un fitxatge. Es
pot afegir Iker Cid, que farà la
pretemporada a la Pobla de la
tercera divisió. Potser torni al
setembre. Van estar a l’agenda Uri, Nacho i Valcàrcel.
En qualsevol cas, s’ha fet un
equip molt competitiu, amb
jugadors experimentats, fitxatges per totes les línies (tots
han jugat a 2a catalana) i això,
unit als jugadors de la localitat, els fa ser un equip que en
el seu feu serà un Fortí.
Teixidó torna a entrenar, després d’un any sense fer-ho.
El Perelló no baixarà perquè
ha fet un bon equip i ha encertat amb el nou míster i si
es complica la classificació,
es mirarà de fer algun reforç.
Una dada important menys
un jugadors, tots seran jugadors ebrencs, i un bon nombre del Perelló.

NOVA ETAPA

el jove Joan Roca. S’han fitxat
jugadors joves: Ferran, Quim,
Àlex Fernández, Cervelló, Gerard Domènech, Troyano...i
pocs que hagin jugat a 1a Catalana. Només Vélez, del Borges, Granados, Òscar Torre
i Nico Diaz (Cambrils). Amb
experiència a Tercera divisió
hi estan Marcel o Alexis Cholo,
aquest darrer és l’últim fitxatge
(Reus B). El projecte de jugar
a la 1a catalana és atrevit. És
una categoria molt dura i en
les dues últimes campanyes
Tortosa i la Rapitenca van perdre-la. L’equip té una mitjana
de 24 anys, amb solament dos
jugadors de més de 30: Vélez
i Granados. S’ha fet un hibrid
amb jugadors veterans i joves.
Mantenir la 1 catalana no serà
fàcil, és més, entra al pronòstic inicial que pugui descendir.
Tampoc seria un fracàs ja que
es crearia la base per a la temporada següent, per afrontar
un nou projecte il·lusionant.
L’Ascó es va moure molt ràpid
per fitxar. D’entrada va arribar
a un principi d’acord amb el
míster del Vila-seca, Peque,
però en poques setmanes
aquest mister va decidir no
començar. Llavors es va incorporar de seguida a Jordi Font.
Es pot dir que en menys de 30
dies es va moure la secretària
tècnica per fer un equip gairebé des de zero i crear una
plantilla de 20 jugadors. Que
l’Ascó estigui a 1a catalana és
positiu per al futbol ebrenc.
Serà l’únic representant, però
la temporada potser complicada si els resultats no surten.
No obstant, és important que
des de l’inici existeix la il·lusió d’un projecte fet gairebé
des de zero. Per completar la
plantilla, falten dos fitxatges.

Andreu, president del FC Ascó, amb Jordi Font, el nou mister asconenc.
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la passada campanya va marcar 26 gols; el porter Ròdenas
(Perelló, Batea i Tortosa), el
rodamón De la Torre (Vilalba,
Deltebre, Roquetenc, Santa
Bàrbara, Alcanar i la temporada passada fent 15 gols i,
tot i la lesió, sent un referent
al Tortosa; els rapitencs Andy
i Eric, que tornen de la seva
etapa a la Sènia, els joves Alex
López (Vila-seca juv), Rafa
Llop (Reus juvenil), Valcàrcel
(Montblanc, que va marcar a
la tercera catalana 37 gols) i
l’ampostí Josep Becerra de 31
anys que després de la seva
estada a Puerto Rico ha fitxat
per la Rapitenca, malgrat tenir
una bona oferta de L’Amposta. La Rapitenca té un equip
amb una mitjana d’edat de
24 anys. Té qualitat en totes
les seves línies; gran defensa, molt bon mig del camp i
amb molt poder atacant amb
jugadors experiments com
De la Torre, Forés o Ferran i
amb davanters com Valcàrcel, Becerra i Brayan. El trio
atacant és Imperial. Hi haurà
jugadors del filial que disputaran alguns partits perquè
aniran Rotant. El problema
és que amb l’arribada de jugadors més consolidats, Peque o Tornel tindran menys
oportunitats, tot i que les tindran. Potser en principi no hi
ha pressió per l’ascens, però
amb les jornades n’hi haurà
per tornar a la 1a. catalana
perquè existiran exigències
per la història recent del club.
Però aquest objectiu no serà
fàcil. Hi haurà un gran rival, el
Tortosa. La pregunta del milió: quedarà campió la Rapitenca o promocionarà? Una
d’aquestes dues possibilitats
existeixen. I no assolir una
de les dues primeres places,
malgrat no estar fixades d’entrada, potser un mini fracàs.
Però l’autèncic fracàs seria no
omplir més la Devesa. De totes formes, seria fins i tot bo
no ascendir de categoria per
assentar l’equip per d’aquí a
dues campanyes fer el gran
salt, amb mires a la 3a divisió,
un somni per quI algun dia vol
ser president, Fernando Garcia. Per a mi, la Rapitenca té
millor equip que el Tortosa.
Però cal demostrar-ho partit
a partit.

MANTINDRÀ LA CATEGORIA
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C AT MÓRA LA NOVA
QUEDARÀ VUITÉ

Pot arribar a ser positiu tocar
fons per a un Equip. El descens
del Móra la Nova a la 4a catalana a la temporada 2016/2017
va anar Bé. ¿Qui havia de dir
que en dues temporades militarien a la segona catalana?
Dos ascensos consecutius i
competir a la primera categoria Provincial. Tot això per
a una població de 3000 habitants. Era un somni que s’ha
fet una realitat amb una massa
social totalment abocada amb
l’equip. La temporada passada
només tenia una missió: salvar la categoria. I es va aconseguir tot i patir tota la temporada. Es manté el projecte
d’un equip basat en jugadors
de les tres comarques: Priorat,
Ribera i Terra Alta. Segueix per
segona temporada el míster
Nando. Tant els jugadors com
la directiva volien que seguís
al club encara que s’hagués
baixat. Només dues baixes de
l’equip bàsic: el porter Ferran

Argilaga, que portava 8 anys al
club, i Àlex Clua que volia acabar la seva etapa futbolística en
la seva població, Benissanet.
Tres altes: Marc Castellví, Edgar
Olvera i Quim Torné, procedents del Batea, els dos darrers
van estar al Falset fa dos anys.
Aquesta temporada s’espera
que la sort acompanyi al crac
Agus, que només va poder jugar vint partits, la passada campanya. I, malgrat això, va quedar
sisè golejador de la categoria
amb 18 dianes. Porta 198 gols
en les últimes 6 campanyes en
els equips que ha militat, primer
Batea i ara Móra Nova. Ha de
ser una temporada més tranquil.la. L’equip ja està consolidat a la categoria. Si la passada
campanya van haver-hi 7 altes,
en aquesta l’equip està adaptat per fer una gran campanya,
mantenint-se el bloc.
L’equip no patirà sempre i quan
les lesions acompanyin al seu
crac Agus.

JOAQUIN CELMA

ANÀLISI DE SEGONA CATALANA (2)
CF AMPOSTA
REVOLUCIÓ: 11 FITXATGES

L’Amposta, després de 4 anys
a Tercera divisió 2008/2012,
4 a 1a catalana 2012/2016,
afrontarà la 4a campanya a
la 2a catalana. Amposta ha
tingut entrenadors en les últimes 8 temporades i tots de
nivell: Fabregat, Nacho (director esportiu Tortosa), Zaragoza (Bangalore, lliga índia),
Teixidó (Perelló), Beto (Pobla),
Jordi Font (Ascó) i Albert Bel
(Ulldecona) i Xavi Cid. Xavi
va agafar l’equip a la primera volta de la lliga passada, a
prop del descens. Va salvar
l’equip i va renovar i va decidir fer neteja al vestidor. De
l’equip bàsic només segueixen 5 jugadors: Carles Kader,
Arnau Beltran, Isaac, Vizcarro
i Calsina. Baixes importants:
el capità Jonatan, que portava 7 campanyes i ha anat
al Perelló, Sergi José i Arnau
Bertomeu (Camarles), Quim
Cardona (Ascó), Adrian Soriano i Josu (Cambrils Unio),

Felipe (Ulldecona) i Ion. Renovació total, 11 altes i d’aquestes
molta joventut: David Solanilla
(Floresta juv), Miki Torondel
(Borges-Pobla b), Gerard Tomàs (Reus B), Roger Escribà,
Joel Fernández (Pobla), Jordi
Tomàs (Tortosa) i Àngel Menacho (Vilaseca).
A més, jugadors experimentats
com Ferreres (Camarles), Raül
Istoc (la Sénia), Raül Garcia
(Perelló, Batea, Tortosa) i Guillem Navarro (Ampolla). El fitxatge que no va poder ser fou
el de Becerra que retorna de
Puerto Rico i podent jugar a la

CF LA SÉNIA

CF ULLDECONA

NOVA APOSTA PER GENT DE CASA

UNA ALTRA NOVA ETAPA

L’equip senienc afrontarà la
seva tercera temporada consecutiva a la Segona catalana.
La número 15 de la seva història. I continua Serrano, que
serà la seva cinquena campanya. És el míster ebrenc
amb més permanència. Si bé
aquest equip ha estat el que
ha tingut menys altes i baixes
en les dues últimes campanyes, en aquesta per diferents
circumstàncies viurà una important remodelació per les
baixes del jugador més veterà,
Isaac, que deixa el futbol, però
no es descarta la seva tornada, i la de Pomada. Així mateix,
són baixa: Jofre, per motius
laborals, Eric i Andy (Rapitenca), Raül Istoc (Amposta) i
Monforte (Ulldecona). Labèrnia per una lesió no podrà jugar part de la temporada. Les
primeres altes han estat jugadors seniencs: Ramon Centelles, que per motius d’estudis
va deixar el futbol; Roberto
Màrquez, que estava inactiu

per lesió després de la seva
etapa a Sant Jordi i Ulldecona i que ja va jugar a La Sénia;
Ferran Tiscar i Bayarri (juvenil),
una promesa Roger Garcin, de
19 anys, que ha jugat al Reus
de la divisió honor i la passada al juvenil de la Rapitenca i
l’amateur; Sergi Cid (Ametlla,
Camarles) i Pau Andreu (Gandesa). De les sis altes, tres de la
casa. Falta un o dos fitxatges.
Manté el bloc a la part ofensiva: Zaragoza, Pol, Capitan i la
seva estrella, Callarisa, que ha
marcat 89 gols en les tres últimes campanyes. Una mitjana
de 29 dianes per campanya. El
37% de gols de l’equip els ha
fet ell. L’equip senienc ja està
consolidat en la categoria. El
més meritori és que segueix
apostant pel planter, prova és
que la passada temporada van
debutar dotze juvenils. La única meta és la salvació.
Potser patirà però segur que
Serrano traurà la vareta màgica i farà un altre miracle.

Va ser l’últim equip ebrenc de
la Segona catalana a tenir entrenador. Carlos Gilabert no
va seguir i es va fitxar a Albert
Bel que va ser segon míster de
l’Amposta, al costat de Beto, i
l’any següent següent, com
a primer mister, va aconseguir la promoció d’ascens. La
passada lliga es va prendre un
any de descans i aquest any
el canareu pren les regnes
d’un Ulldecona, que des de
les temporades 2006/2008
un entrenador no dura dues
campanyes. En aquest cas va
ser Ramon Querol. L’equip ja
porta 4 temporades a Segona
i està consolidat i en les dues
últimes va quedar setè i en
les altres 6 i 8. El pressupost
és inferior la passada campanya i la idea era que tornessin
jugadors de la localitat com
Miquel Callarisa que va fer 22
gols a Godall, o Marc Fabregat, que després de la seva
etapa al Nàstic i Ascó, torna
com ja va fer-ho Pere Estellé.

Altes: Miguel Reverté (Tortosa), Corella (Rapitenca B), Felipe (Amposta) i Monforte (La
Sénia). L’equip bàsic ha sofert
les baixes de Gustavo, que ja
no va jugar els últims sis partits, Munta (podria tornar), el
golejador Nacho que va tenir
una altra vegada oferta de la
Rapitenca però que finalment
va fitxar pel Tortosa, Cristian
Arasa i Pau Castro (S Bàrbara),
Ion i Rovira (Perelló) i Yassine
que deixa el futbol. Segueix el
65% de l’equip bàsic però es

seva localitat va preferir fitxar
per la Rapitenca. Aquest any
l’Amposta s’ha reforçat molt
bé, i amb barreja de gent jove i
veterana, molt bona defensa i
bon atac amb Kader, Ferreres,
Miki, Guillem i el juvenil Gervais amb molt talent. L’equip
quedarà segur en les primeres
places però haura de competir
amb rivals potents Rapitenca i
Tortosa. Després de dos anys
amb èxit, la passada temporada fou una decepció, malgrat
la reacció de l’equip amb Cid.
En aquesta hi ha obligació de
no decebre a l’afició.

perden jugadors importants
que van arribar a la segona Volta. Obi, Reolid i Moha
van tenir ofertes, però es van
quedar. El president Josep
Queralt porta 4 anys i la seva
mà dreta, Mario, 20. Segueixen al club.
No obstant, ja van anunciar
que serà per una temporada
més i punt.
Només queden cinc jugadors
de fa tres campanyes. L’única
meta és salvar l’equip. Falta
un fitxatge.
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CD ROQUETENC
BONS FITXATGES

Equip que ha estat a Segona
catalana i Preferent però en la
2013/14 va baixar a la tercera
i porta 5 campanyes i amb 4
entrenadors en les 5 últimes:
Poy, Subi, Jordi Vallés i Guillermo Camarero, que va decidir
no renovar, i ara arriba Andreu
Fibla que debuta al futbol amateur i porta entrenant 11 anys al
futbol base (Alcanar, Ulldecona
i 4 anys a Vinaròs). 4 baixes:
Marc Alegre per retirada, Manel Ventura (Ebre Escola), Genaro i Òscar Camarero, màxim
golejador amb 21 dianes, per
motius laborals. Altes: Quim

Martínez que torna dues temporades després, Kim Sancho
(Benicarlo B), Sergio Arevalo
que prové del futbol madrileny
i la passada lliga va estar a la
Rapitenca i a l’Olimpic, Chimeno que després de dues lesions
molt greus arriba amb il.lusió
(24 gols amb l’Alcanar 14/15,
Ulldecona 34 dianes 15/16 i en
la passada campanya després
de la seva recuperació va fitxar
pel filial de la Rapitenca). Només una baixa en l’equip bàsic,
bons fitxatges i si Ximeno està
inspirat pot donar guerra. Quedarà en el lloc 8/10 mínim.

CF SANTA BÀRBARA
UN PROJECTE CADA COP MÉS LOCALISTA
Va tornar la il·lusió a aquest club
i el 100 aniversari ha donat ales
al fet que sigui un equip amb
aspiracions a la Tercera Catalana. I la passada campanya
ho va demostrar quan va estar
fins al final a prop de la promoció. Segueix com mister Parra,
serà la seva segona campanya
i aquesta ja és la seva segona
etapa al club, ja va estar en la
campanya 2015/2016. Només
dues baixes de l’equip bàsic:
Agustí Garcho i Ahmed i les
altes superen en escreix als
jugadors que van marxar. Dos
jugadors arribats de l’Ulldeco-

na, Pau Castro, que portava allí
4 campanyes i Cristian Arasa
que en les últimes quatre campanyes ha militat en cadascuna
en un equip: Catalònia, Masdenverge, Ulldecona i aquesta
propera a Santa Bàrbara. Amb
tot, el Santa té un bon equip,
una barreja de jugadors veterans i 12 jugadors de la localitat i és dels conjunts que ha fet
menys canvis en la plantilla. Un
equip que donarà guerra i que
intentarà fer un bon paper. Repetir el mateix de la temporada
passada ja seria un èxit. Falta un
fitxatge.

UE ALDEANA
Des de la seva descens de la segona catalana a 2010/2011 s’ha
establert a la Tercera on ja porta 8 temporades amb l’actual i
en les últimes cinc ha quedat
sempre entre els cinc primers i
dues vegades en el tercer lloc.
És dels equips que ha tingut
menys moviment en les banquetes en els últims sis anys:
Toni Sánchez tres campanyes,
Subi mitja temporada i Bartolo que va estar en el període
2016/2018 i va tornar la passada perquè li ho va demanar la
directiva. I ha renovat pel club
del seu cor. De l’equip bàsic

BONES EXPECTATIVES
tres baixes: Didac (Rapitenca
B), Toni (Perelló), Versiano i a
més Vizcarro (Ametlla), Ortiga,
Mimi i Redu. Altes: Aleix López,
(Tortosa
juvenil),
Yassine
(Ametlla) i encara falten dos
fitxatges. Es va fitxar a Corella
però al final va a l’Ulldecona.
El porter Sergio Auré ja porta 6
campanyes. Es el referent. Va
rebre ofertes de la Rapitenca i
La Sénia. Un equip aspirant un
any mes per estar en les posicions de dalt però molt difícil
l’ascens però no impossible.
Bartolo és el mister i Albert, el
seu germà, el secretari tècnic.

OLIMPIC

CONTINUITAT A LA BONA FEINA

Des del seu ascens de 4a catalana, aquest equip ja porta
cinc temporades a la Tercera
i la passada fou molt competitiu per aspirar al màxim. I, tot
i quedar sisè, la promocio va
estar a tres punts, amb opcions
fins la darrera jornada.
Segueix tot l’equip bàsic, només dues baixes: Isaac Marin
i Jordi López, a més de Sergio
arevalo (Roquetenc) i segueix
el seu màxim golejador Imanol que va marcar 35 dianes.
Segueix per segona campanya
Jordi Roca com a mister Andreu Cano com a secretari tèc-

FLIX

Mini terratrèmol a aquest club,
el president Quintana volia donar crear una nova estructura
i es va fitxar al secretari tècnic,
Ito, que havia fet campió al J.
i Maria. La seua decisió de no
renovar a diversos jugadors locals, va alterar l’entorn i va fer
que Ito presentés la dimissió al
demanar-li que rectificara sobre les baixes, a poques hores
de presentar al nou entrenador
que anava a ser Cristian Torta
(Jesús i Maria). En 24 h es va
trencar el nou projecte. Un club
particular, com tants ebrencs, i
només cal veure en les últimes

El Flix ha estat un equip punter
a la categoria, entre els anys
2012/2016 sempre va quedar
entre els cinc Primers. Però
després va arribar el descens
i es va haver de regenerar. Va
assolir l’ascens i la lliga passada
va estar a punt de fer la promoció. Arriba un nou míster,
Manel Landa, home de la casa.
La passada campanya va estar
al juvenil i ha entrenat a Batea,
Vilalba i Benissanet.
Es va renovar la columna vertebral de l’equip amb Marc
Andreu, Pere Martínez, Luis
Garcia, Xixo, Nacho i Amador

sis temporades s’han assegut
7 entrenadors: Narcís, Capera,
Curto, Marc Vilabrú, Subi i l’últim Josep Maria Rovira. Segueix
el bloc de l’any passat. L’entrenador serà Ivan Romeu, que fou
12 anys de porter i entrenava a
futbol base. Mister amb gran
futur. Destacar les renovacions
de Sam, i Fages que tenien importants ofertes i part del bloc
de la passada campanya. Altes:
Parada (Ampolla), Beltran (R-Bítem), Vizcarro (Aldeana), Ivan
(Ginestar), Roger Rius (J i Maria)
i Nelson (Vila-seca juvenil nacional). S’esperen 2 fitxatges.

RAPITENCA B

SEMPRE ENTRE ELS MILLORS

SCER L’AMETLLA
A REFER-SE DESPRÉS DEL CULEBRÓ D’ESTIU

JOAQUIN CELMA

ANÀLISI DE TERCERA CATALANA (2)
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nic, sent també el mister del
juvenil B de la Rapitenca.
El porter Òscar Nogales va rebre una oferta del Móra la Nova
però va decidir continuar a
l’Olímpic, sent, un any més, un
dels puntals de l’equip per les
seues condicions sota els pals.
Un gran porter. Altes: Alvaro
(Cambrils), Oriol Prat (J i Maria)
i David (Ginestar). Segueix el
mister, Jordi Roca, que complirà la seva segona campanya
havent fet una bona feina en
la primera. Fou entrenador del
Corbera, Ascó B, Santa Bàrbara
i Batea. Falten dos fitxatges.

ANY DE CANVIS
Voces.
De l’equip bàsic, sis baixes importants: Pere Jordà (Ascó),
Dani Robles, Tini (Camarles),
Ángel De Diego (Jesús i Maria), Arnau de la Prada, Carles
Salinas i Yuri. Altes: Cristian
Barajas (Arnes), Xavi Revuelta
(Olimpic), David Voces, Giorgi
Apistauri, Alejandro Prats (Batea) i Eric Fernández, que ha
marcat tretze gols en cadascuna de les dues temporades
que ha estat a Sant Jaume. El
Flix estrena un nou president,
Albert Alberich. Falten dos fitxatges per tancar la plantilla.

Aquest equip enamora, si fa
dues temporades va ser campió a la quarta catalana amb
145 gols, la passada com vaig
predir va ser un dels equip revelació i només va quedar a
7 punts de la promoció i fou
el segon equip més golejador
amb 85 dianes i sinó va estar
en places d’ascens va ser perquè va ajudar al primer equip.
L’única missió del filial és la
de donar oportunitats als jugadors locals i del planter i
així es va fer: 34 jugadors van
jugar la passada campanya i
van debutar 12 juvenils, cap
equip ebrenc va tenir aquesta ràtio. El seu míster Ramon
Sancho després d’actuar com
un pare i entrenador passa al
primer equip quan ja va tenir
l’ocasió de fer-ho durant la
segona volta de la lliga passada. Arriba un nou míster Joan
Subirats ex del Santa Bàrbara i que va fer miracles amb
el Godall i Sant Jaume per
salvar-los. L’equip està consolidat a la tercera catalana,
donarà guerra un any Més. Té
potencial per estar en els sis
primers llocs, molta joventut i jugadors amb ganes de
córrer. Segueixen 14 jugadors
de la passada campanya i,
de l’onze ideal, gran part del
bloc: Àlex López, Josep Reverte, Josep Ramon, Richard,
Hans, Piqueras i Carceller.
Nou altes: Didac Rius i Albert Lucas (Aldeana), Dennis,
Royo, Cristian Adell (Juvenil),
Sergi Castaño, Guillem Casanova i Sergi Gilabert (la Cava),
Eric Safont (Masdenverge),
Yuri (Benicarló) i Albert Sánchez (Tenerife).
Entre les baixes, Marti Palomares (Borges del Camp) i
Chimeno jugador que ha fitxat pel Roquetenc i que hagués estat puntal important a
l’equip.
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gastronomia

AMANIDA D’ARRÒS
INTEGRAL

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

250 g d’arròs integral
4 tomàquets grossos, madurs i durs
2 pebrots verds
2 cebes tendres
40 g d’olives verdes
40 g d’olives negres
orenga o alfàbrega (opcional)
6 cullerades soperes d’oli
d’oliva
sal

PREPARACIÓ:
Es posa a coure l’arròs en
una olla amb el doble de volum d’aigua i una mica de sal.
Quan arrenca el bull es baixa
el foc, es tapa i es cou fins que
ha absorbit l’aigua completament. Es refreda sota l’aixeta.
Es netegen els tomàquets i els
pebrots. Es tallen a daus petits.
Es pelen i es netegen les cebes,
i es tallen a rodanxes fines. Es

barreja l’arròs amb el pebrot,
el tomàquet, la ceba, les olives, l’oli i la sal. Es deixa refredar a la nevera com a mínim
30 minuts abans de servir.
Suggeriments:
Es pot complementar amb
ou dur tallat, formatge Feta
a daus o tonyina esmicolada
i tota mena de verdures que
tingueu a mà.

serveis
I M M O B I L I À R I A
ES LLOGA

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

LOCAL DE 700M2
PER A MAGATZEM
A REMOLINS.
INTERESSATS
TRUCAR AL

- 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

678877868 O
AL 977440312

COMPRO

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.

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

tlf: 686 979 513

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

OFERTA
3 MASAJES
COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

florestajardi@hotmail.es

NOIA DE 30 ANYS
AMB EXPERIÈNCIA,

S’OFEREIX PER A CUIDAR
GENT GRAN, CUINAR I FER
LABORS DOMÈSTIQUES.
DEDICACIÓ EXCLUSIVA SI
FA FALTA.
PREFERENTMENT A
TORTOSA. INTERESSATS
TRUCAR AL TELÈFON
642 86 62 17 (JOANA).

23

DIARI MÉS EBRE • divendres, 12 de juliol / 2019

/ /

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
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...
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.

617 888 344

àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Mercuri retrògrad,
passant pel sector
dels amors, pot fer
que posis el fre amb
una història que comença. Potser sents
que cal valorar-ho
millor, abans d’apostar fort.

balança
24/09 al 23/10
Segueix el període
d’opcions professionals. Per poder
accedir-hi, molt possiblement, hauràs
de deixar enrere
algunes pors, que
arrossegues. Confia i
dóna’t l’oportunitat.

cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Poses el focus en
preparar les vacances, que ja estàs
pensant a prendre’t.
Els trànsits per la
Casa III, també
poden inclinar a un
canvi o posada a
punt del vehicle.

Pots sentir-te
generós, tant amb
tu mateix, com amb
els que estimes i
oferir-los algun regal.
Desitges compartir, no solament
qüestions materials,
també el millor de tu.

Et sents amb ganes
d’ajudar a una persona amiga que passa
per un moment delicat. Si tenies possibilitats d’ascendir, en
l’àmbit professional,
ara es poden donar
oportunitats.

Mercuri a Lleó, es
posa retrògrad i
t’inclina a la reflexió.
Cal aprofitar per fer
un exercici d’acceptació i responsabilitat. Si pots tornar
a intentar-ho, serà
millor.

Pots tenir somnis
on connectis amb
situacions passades,
per aplicar alguna
cosa útil, en les
teves circumstàncies
actuals. Et preocupa
tot el que té a veure
amb el descans.

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

L’oposició del Sol a
Plutó, pot ampliar la
teva perspectiva de
les coses i conèixer
persones interessants, que col·laboraran en la teva
evolució i filosofia,
personal.

Pots tendir, a protegir-te emocionalment, i a practicar
certa reserva del
que sents. Experimentes més necessitat de silenci, per
posar una mica en
ordre els objectius.

Mercuri retrògrad
per Casa VIII, pot
fer que un tema
econòmic visqui importants variacions
i hagis de redefinir
els plans. Algú pot
enamorar-se de tu, i
t’ho farà saber.

Mercuri retrògrad, a
la Casa de la parella,
pot portar alguna
experiència de retrocés, o que sentis
que s’ha de tornar a
parlar d’algun tema
que ja semblava
oblidat.

En el terreny laboral,
es pot donar la situació que hagis de
rebutjar una oferta,
que no compleix les
teves expectatives.
Entres en un període
de necessària formació.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

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

112

24
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a l’última

PRESENTACIÓ DELS
ESPECTACLES DE
LA FESTA DEL RENAIXEMENT
D

el 18 al 21 de juliol,
Tortosa viurà una
nova edició de la Festa del
Renaixement.
Serà la vint-i-quatrena vegada
que la ciutat recordarà el seu
passat, mitjançant una festa de
recreació històrica centrada en
l’època del segle XVI que mobilitza una part molt important de
la població. En aquesta edició, la
Festa del Renaixement comptarà
amb un total de 15 espectacles
de pagament i d’aforament limitat. Alguns, tan clàssics com ‘La
Taverna d’Enrico’, de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, o la ‘Cantina Cantorum’, del
Cor Flumine. Altres s’incorporen
al programa, com la companyia
francesa Le Théâtre des 33, que
representarà ‘El Grande Teatro
Toboso’ a la plaça de l’Absis, o
com els que ha preparat, per
partida doble, el grup La Companyia, anomenats ‘Domus Horribilis’ i ‘La Mandràgora’. Molts altres repeteixen, i entre aquests, el
ballarí i coreògraf tortosí Roberto

LA FESTA DEL
RENAIXEMENT
COMPTARÀ
AMB QUINZE
ESPECTACLES
D’AFORAMENT
LIMITAT I
MÉS DE 20
ENTITATS

Les companyies en la presentació dels espectacles, ahir a la plaça de l’Ajuntament.

Olivan no només recupera l’obra
‘Meraki’, que ja va presentar l’any
anterior, sinó que a més n’estrenarà una altra de la mà del ceramista Joan Panisello: ‘Socarrel’.
La compra d’entrades ja es pot
fer per internet a www.festadelrenaixement.cat o físicament
al punt habilitat a la plaça de la

NOVETATS
Com a novetats, s’incorporaran espais com la plaça del
Platge, al call jueu, escenari
d’un dels espectacles; també
altres zones com la plaça Gerard Vergés o el carrer Montcada, per on passaran alguns
espectacles itinerants, o el
convent de Santa Clara. Tot
plegat, mentre ja es comença
a configurar l’edició del 2020,
que suposarà el 25è aniversari.
Domingo Tomàs ha remarcat
que per a aquella edició, que
serà especial, podran incorpo-

Cinta, 3.
Són només alguns exemples
de la producció que es genera
al voltant de la Festa del Renaixement, i que ahir dijous es van
aplegar a la plaça de l’Ajuntament (a la imatge).
Allà es va fer la presentació dels
espectacles així com de la imat-

ge que il·lustra la vint-i-quatrena
edició de la Festa, creada per Alberto Lamote, de l’empresa Globals.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, i el regidor de Festes, Domingo Tomàs, van donar la benvinguda a totes les companyies
i en van destacar la contribució

rar altres espais del nucli històric
ara en obres, com la plaça de la
catedral, els carrers Sant Felip
Neri, Mercè o plaça dels Estudis, o el nou passeig que s’està
construint als peus de la Suda.

de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo.
“D’aquesta manera mantenim
l’agraïment que hem volgut
fer al CSIT i a la UCEC per haver confiat en Tortosa per dur
a terme els WSG fa tot just una
setmana”. D’altra banda, l’encarregat d’inaugurar el Taulell al
Carrer serà el nou president de
la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, mentre que
l’estendard de la Festa enguany
serà portat pel col·lectiu de Famílies Nobles, una de les entitats més actives, que “ajuden
a fer gran la Festa ja des de la
tercera edició”.

Pregoner
L’alcaldessa ha anunciat, també,
el nom del pregoner d’enguany.
Finalment, el president del CSIT
Bruno Molea, a qui Meritxell
Roigé havia convidat la setmana
passada durant els World Sports
Games, no podrà viatjar a Tortosa per motius d’agenda del
govern italià i en el seu lloc s’ha
convidat el president de la Unió

que fan a la festa de recreació
històrica.
Roigé va remarcar que el cartell d’aquesta edició visualitza
tots els estaments de la societat
tortosina del segle XVI, des de
la noblesa fins al poble, passant
també pels elements de defensa
de la ciutat.

Jaume Domingo, pregoner.

