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Festa del Renaixement
D

es d’ahir i fins diumenge, Tortosa recorda el seu passat mitjançant una festa
de recreació històrica centrada en l’època del segle XVI.

El Club Patí l’Aldea
és campió del Món

E

l Club Patí l’Aldea es va proclamar aquest dissabte campió del món. Sota la coreografia ‘Whithout the
Sun’, inspirant-se en el món dels vampirs, el club aldeà ha vist recompensat el treball dels últims anys
amb una merescudíssima i històrica medalla d’or. (Plana 24)
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H

eroïna per a algunes
persones, criminal per
a altres, la dona que va
desafiar la política migratòria
d‘ultradreta del ministre de
l‘Interior Matteo Salvini, es diu
Carola Rackete i és la capitana
del „Sea-Watch 3“ i la persona
que va rescatar a 41 migrants
atrapats prop de Lampedusa,
una illa italiana situada davant
de la costa de Tunísia.
Carola, va esperar 16 dies al mar i
farta d’esperar una solució política que no arribava mai, va decidir
desobeir al Govern italià per posar rumb al port de Lampedusa
amb 41 immigrants a bord i acabar amb una farsa política que
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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

durava des de feia temps. “Els
ports d’Itàlia no estan tancats”,
així ho va confirmar la jutgessa
donant-li la raó. Una resolució
demolidora contra el decret Salvini però tenint en compte lo que
recull explícitament l’IMO (International Maritime Organization):
El capità d’un vaixell que estant
al mar rebi informació, de la font
que sigui, que li indiqui que hi ha
persones en perill a la mar, està
obligat a acudir a tota màquina
en el seu auxili. La pregunta és: si
existeix l’obligació de prestar assistència a les persones en perill,
però no es pot forçar l’obertura
de ports, que en diu la comunitat
internacional? Carola és una heroïna o una criminal?.

AQUEST ESTIU, VISITA AMB DEGUSTACIÓ PER DESCOBRIR EL DELTA DE L’EBRE

MÓNNATURA DELTA DONA A CONÈIXER LES TRADICIONS I COSTUMS DEL
DELTA AMB LA VISITA TEATRALITZADA “CONTALLES DEL DELTA”

A

vui divendres 19 de juliol
comença a MónNatura
Delta de l’Ebre una activitat
especial per als vespres
d’aquest estiu, que s’allargarà
fins el proper 14 de setembre.
Sota el nom de “Contalles del
Delta”, l’equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera descobreix els costums, les tradicions i la gastronomia del delta
de l’Ebre.

El Delta de l’Ebre és un territori
especial que amaga moltes sorpreses. Un dels seus tresors és el
tardet, el moment en què el paisatge es transforma i es tenyeix
amb els colors de la posta de sol.
Amb aquesta visita teatralitzada s’aprecien de gran manera els
canvis de colors del paisatge del
Delta mentre un personatge errant parla de la gent, del paisatge
o els plats típics del Delta.
Els visitants són rebuts per
aquest personatge a la seva arribada al centre. De la mà del seu
relat, es descobreixen trets tan
característics de la zona com la
sal o els arts de pesca. Explicant
les vivències d’un antic mestre
saliner, els visitant poden veure
tot el procés de la producció de
la sal, i fins i tot provar-la in situ.
Al peu de les salines del centre,
es dona a tastar la flor de sal,

amb una barreja que els mateixos
visitants preparen amb romer, farigola i oli.
La gastronomia té un paper important a “Contalles del Delta”. En
la part final de la visita, i mentre
s’explica la història de la masovera
que cuidava aquest espai, s’ofereix un tast de diferents plats i
productes gastronòmics que són
fruit del territori. En el mateix moment que es gaudeix de la màgia
de la posta de sol, els assistents
poden degustar els famosos musclos del Delta, i descobrir el gust
especial de les torradetes amb
anguila fumada i del pernil d’ànec,
maridat amb una copa de vi.
L’experiència de la visita es completa amb l’espectacle que suposa contemplar les aus de la
Tancada i de les antigues salines
de Sant Antoni, que es poden observar tranquil·lament amb els telescopis instal·lats al Mirador 360
graus, a tocar de la Llacuna de
la Tancada, vora de la mar i amb
vistes que arriben fins als Ports i la
Serra del Montsià.

MónNatura Delta de l’Ebre
MónNatura Delta de l’Ebre és un
projecte de la Fundació Catalunya
La Pedrera, inaugurat el 2012, que
convida a fer un viatge que combina terra i mar, aigua dolça i aigua
salada, peixos i aus excepcionals.

Situat a la llacuna de la Tancada,
en un paratge únic per a la concentració de fauna, MónNatura
Delta de l’Ebre permet descobrir
un entorn natural de gran riquesa
en una de les zones humides
més importants de l’Europa occidental.

La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa amb la
preservació i gestió del patrimoni
natural i treballa per la sensibilització i l’educació ambiental. També
ofereix oportunitats als que més
ho necessiten, fomenta el talent,
la creació, l’educació, i la cultura.

CONTALLES DEL DELTA - VISITA AMB TAST

Divendres i dissabtes del 19 de juliol al 14 de setembre.
Preu: 17€ (8,5€ nens fins a 12 anys).
Hora: a partir de les 19 h
Lloc:
MónNatura Delta de l’Ebre
Carretera del Poblenou a les Salines, s/n
43870 Amposta

a portada
BREUS
MILLOR FESTA DE
L’ESTAT
Avui divendres (11 hores),
dos representants del portal
de cases rurals https://www.
clubrural.com estaran a Tortosa amb motiu del lliurament
del reconeixement que acredita la Festa del Renaixement
com la millor festa popular
de l’Estat.

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. Els fets van
ocórrer el passat 30 de juny
quan diversos testimonis van
alertar al telèfon d’emergències 112 que un home circulava per la carretera C-44
i C-12, fent avançaments
antireglamentaris amb total
menyspreu per la seguretat
de la resta de conductors.
Poc després, mossos de
trànsit de Móra d’Ebre van
aturar el vehicle a la C-12 a
l’alçada de Garcia. Els agents
van observar que el conductor presentava símptomes
evidents de trobar-se sota
els efectes de l’alcohol. El
resultat de les proves va
determinar una taxa de 0,72
mg/l en aire expirat.

TROBADA
INSTITUCIONAL
D’ESQUERRA
La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana va fer
aquesta setmana la I Trobada
Institucional d’Esquerra Republicana de les Terres de l’Ebre.
El president de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra i diputat del
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24 ANYS
Tortosa fa un salt en el temps i es transforma
durant quatre dies en una vila del Renaixement
D

es d’ahir i fins diumenge,
Tortosa viurà un dels caps
de setmana més peculiars
de l’any amb la celebració
de la Festa del Renaixement.
Enguany és la 24ena
edició
Durant quatre dies, la capital
del Baix Ebre recordarà el seu
passat mitjançant una festa de
recreació històrica centrada en
l’època del segle XVI, amb música, teatre, dansa, cultura popular, art i animació que ompliran els carrers.
Ahir, a la Plaça de l’Ajuntament,
va tenir lloc l’acte inaugural i
el lliurament de l’estendard de
la Festa del Renaixement. Així

mateix, es va fer la cerimònia
de jurament dels procuradors
de la Ciutat, presidida per la
Molt Magnífica Procuradora en
Cap, na Meritxell Roigé i Pedrola. Jaume Domingo, president
de la UCEC i membre del CSIT,
fou el pregoner. Avui divendres
(19.30 h), a la Cambra de Comerç, s’inaugurarà lo Taulell al
Carrer.
Entre altres actes institucionals
previstos, cal destacar el de diumenge (12 h) a la Plaça de l’Ajuntament, quan els i les membres
del Govern de la Ciutat, l’actual
Consistori, es vesteixen tal com
ho feien els magnífics senyors
procuradors al segle XVI. Més

tard (12.30 h), Missa d’època a la
Catedral i per la tarda, la Gran
desfilada (19.30 h) i la cerimònia
de Tancament de Portes (21 h)..
A més, com cada any, hi haurà

un gran nombre d’actuacions i
espectacles que transformaran
novament la ciutat durant uns
dies en què recorda la seua pròpia història.

MEDI AMBIENT
L’abocador de Riba-roja és inspeccionat per
decidir sobre la revisió de la llicència ambiental
E

l Departament de Territori
inspeccionarà durant els
pròxims deu dies el dipòsit
de residus industrials no
perillosos que es construeix al
terme de Riba-roja d’Ebre per
poder decidir sobre la revisió
de la llicència ambiental que el
podria fer inviable.
El delegat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha revelat que inspectors de la Generalitat van revisar aquest dimarts les
obres al camí d’accés a l’abocador. A partir del resultat d’aquestes dues accions, ha avançat, es
prendrà la decisió final al respecte després que aquest mateix

dimecres caduqui formalment la
vigència de la llicència.
D’altra banda, tal com ahir informava el Diari de Tarragona, el
dipòsit de Riba-roja ja ho té tot
a punt per a començar a rebre
residus. L’empresa ha presentat
la declaració responsable a l’ACA
conforme la nova infraestructura ja pot començar a operar.
L’Ajuntament considera que la
infraestructura té “grans contraprestacions; amb més activitat
als comerços i serveis del poble, a més de 14 llocs de treball”.
Des de Riba-roja tenen “màxima
confiança amb la Generalitat i el
Departament de Territori i Soste-

nibilitat. Ens consta que al nostre
país, amb aquests tipus d’instal.lacions, es fan les coses bé.
Nosaltres som els primers que
volem que així sigui i que tot es
faci correctament. El projecte ha

Parlament, Alfons Montserrat,
va explicar que “després del salt
efectuat, en les darreres eleccions, tenim al territori un pes institucional important i l’objectiu
és millorar encara més la coordinació interna i, amb trobades
periòdiques, es pot aconseguir,
amb una clara vocació de ser
més útils, treballant amb més
eficàcia, amb els objectius ben
marcats, buscant solucionar als
problemes i tirant avant els nous

reptes”.
Adam Tomàs, diputat a la Diputació i alcalde d’Amposta, va dir
que “quan Esquerra ha tingut representació institucional a l’Ebre,
l’ha transformat. Va ser així a la
delegació de Govern. Ara, la representació és considerable en
les institucions i hem de seguir
treballant en la mateixa Línia. I
aquesta mena de trobades possibilita fer-ho, tenint molt més
contacte entre nosaltres”. Res-

pecte al pes a la Diputació
Tomàs va informar que “la voluntat, entre altres objectius, és
modificar els percentatges de
distribució de recursos que hi
havien entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre,
sense que pugui haver-hi discriminació al nostre territori.
Aquesta és la voluntat i poc
a poc anirem exercint la força des de la Diputació cap a
l’Ebre”.

creat molta oposició a la comarca riberenca, per això Territori
està revisant tot el seu procés.
Aquest posicionament contrasta amb les opinions que veuen
prosperitat amb el projecte.

Alfons Montserrat.
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MÉS
NOTÍCIES
REOBERT EL
TRÀNSIT AL VIAL
QUE CONNECTA
EL PASSEIG
DE L’EBRE I
L’AVINGUDA
LLEIDA
Aquest dimecres ha quedat
obert al trànsit el nou vial
construït a la confluència del
passeig de Ribera i l’avinguda de Lleida, on abans hi
havia l’antic Club de Rem.
Els treballs han permès
urbanitzar l’entorn, una
vegada enderrocat l’antic
edifici, i ampliar el passeig
arbrat i per a vianants a tocar del riu. L’actuació suposa
una reordenació del trànsit
en aquest punt: des d’ara,
el flux principal de vehicles
queda definit per la continuïtat del passeig de Ribera
amb l’avinguda de Lleida, de
tal manera que s’agilitzarà
la circulació per entrar o
sortir de la ciutat pel pont
del Mil·lenari. Això comporta un canvi de prioritat
viària pel que fa als vehicles
procedents del passeig de
Joan Moreira: en aquest cas
hauran de fer un stop obligatori abans d’incorporar-se
a l’avinguda de Lleida.

INCENDI ALS
PORTS
La intervenció dels GRAE i els
ADF de Roquetes, juntament
amb els Bombers del parc de
Tortosa va poder controlar i
més tard extingir un foc que
no va tenir conseqüències,
aquest dimecres, al Parc
Natural dels Ports.

EL CONSELL
PER AL DEBAT
CONSTITUENT
ES DISSOLDRÀ
DILLUNS I
ENCETA LA FASE
PARTICIPATIVA

tortosa

PER A PODER NAVEGAR
El Govern demana a la CHE un increment del
cabal al tram final de l’Ebre
E

l Govern ha demanat a la
Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) que
desembassi un cabal suficient
al tram final per poder
desenvolupar amb garanties
els actes de la cinquena Via
Blava de demà dissabte, que
inclou una ruta turística pel
riu amb la participació d’una
quinzena d’embarcacions.
Aquest ha estat algun dels aspectes que s’han abordat en la
reunió d’aquest dimecres al matí
del Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat, a Tortosa. La manca
de cabal al tram final, de fet, va
obligar aquest dimarts l’Institut

per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (Idece) a
aconsellar no navegar pel tram
final del riu amb embarcacions
per raons de seguretat. Durant
els últims dies, el cabal de l’Ebre
ha baixat a nivells inferiors als 80
metres cúbics. «Un desembassament en època d’extrema sequera és complicat», ha admès
Pallarès, tot criticant l’excés de
poder de les companyies hidroelèctriques a l’hora de regular els
cabals. Malgrat això, ha explicat
que esperen resposta de la CHE
sobre la petició d’un cabal que
permeti navegar aquest cap de
setmana. La reunió, d’altra banda, ha servit també per continu-

ar abordant les valoracions de
danys de l’incendi de la Ribera
d’Ebre que aporten comunitats
de regants i municipis. Segons
Pallarès, encara no es disposen
de totes les dades completes
i s’està delimitant les àrees fo-

restals dels terrenys agraris. En
qualsevol cas, ha assumit que el
Govern demanarà la declaració
de zona d’emergència —anteriorment coneguda com a catastròfica— si els ajuntaments
afectats així ho demanen.

NOVA IMATGE GRÀFICA
L’àrea de Serveis a les Persones reforça la
campanya contra les agressions sexuals
L

’Ajuntament de Tortosa,
a través de l’àrea de
Serveis a les Persones, i en
coordinació amb les regidories
de Seguretat, Festes i Joventut,
ha reforçat la campanya de
prevenció de les agressions
sexuals i comportaments
sexistes a la ciutat amb una
nova imatge gràfica.
La campanya incorpora un missatge al lema anterior que incidia
en el fet que ‘Només un sí és un
sí’, remarcant que no hi ha cap
excusa que justifique aquestes
actituds: ara, doncs, apel·la a que
‘Mira-t’ho com vulgues... Només
un sí és un sí’, i juga amb diver-

ses imatges que volen transmetre
que, malgrat qualsevol premissa,
aquestes accions són intolerables
en tots els casos. La nova campanya arriba coincidint amb el
període de màxima activitat festiva a la ciutat, especialment pel
gran moviment de gent durant la
Festa del Renaixement i les festes
de la Cinta, tot i que el missatge
s’estén a qualsevol àmbit festiu
(ja siga per les festes dels barris
o en l’entorn de l’oci nocturn) i,
en general, a qualsevol àmbit de
vida a la ciutat. Tot i això, tant la
regidora d’Acció Social, Igualtat i
Drets Civils, Mònica Ripoll, com
el regidor de Festes, Domingo

El cantautor i exdiputat Lluís
Llach, juntament amb la tortosina Montse Castellà, va ser
aquest dilluns a Tortosa per explicar què és el Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social per
al Debat Constituent.
Es tracta d’un grup de personalitats del món acadèmic i
polític que tenen l’encàrrec del
president Torra d’impulsar un
debat obert als ciutadans per

determinar “les línies mestres
d’una futura constitució catalana”.
Durant la presentació a Tortosa, dilluns passat, Lluís Llach
va anunciar per sorpresa que
el Consell es dissoldrà dilluns
vinent perquè, a partir d’ara,
segons el president de l’organ,
el debat s’obri al territori, amb
l’inici de la fase participativa.
(ebredigital.cat)

Tomàs, han destacat el caràcter
preventiu d’aquesta campanya,
ja que no hi ha constància que

s’haja produït cap denúncia durant la Festa del Renaixement o
la Cinta.

amposta
LLOGUER SOCIAL
Entregades les claus
dels 64 habitatges

A

mb l’entrega d’aquestes
claus, “Amposta inicia les
seves polítiques d’habitatge
públic”.
Són paraules de l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, en l’acte
d’entrega de les claus d’habitatge assequible i social d’una promoció de 64 pisos divendres 12
de juliol. Presidit pel conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’acte es va celebrar
a l’auditori de la Unió Filharmò-

nica. D’aquests 64 pisos, la Generalitat n’ha cedit 16 a l’Ajuntament per atendre urgències
socials i els 49 restants els ha
adjudicat l’Agència de l’Habitatge per sorteig a famílies del municipi. Els habitatges, que formen part d’una promoció que
Incasòl va adquirir a finals del
2016 per atendre les demandes
d’habitatge públic del municipi,
estan al carrer de la República,
números del 27 al 47.
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MÚSICA DE CAMBRA
DeltaChamber Music,
Festival internacional

L

a quarta edició del
DeltaChamber Music
Festival aposta pels artistes
internacionals sota el títol
d’Exòtics.
Al DeltaChamber l’exotisme és un
nexe d’aprenentatge, descoberta,
inspiració i alegria on es convida
al públic a gaudir d’un programa
i una combinació d’instruments
que no són habituals a les sales
de concerts. El festival de música
de cambra tindrà lloc el 2, 3 i 4

d’agost al Museu de les Terres de
l’Ebre.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha reiterat la voluntat de
l’Ajuntament d’Amposta de tirar
endavant propostes culturals que
situen la ciutat al mapa de la Cultura.
“Amb el DeltaChamber Music
Festival ens convertim en capital de la música de Cambra, posant-nos a la primera línia internacional, d’una extrema qualitat”.

5

BREUS
* Manel Masià, regidor de
JuntsxAmposta, ha advertit
aquesta setmana que “el
govern actual està creant un
ajuntament ‘low cost’. Dins
de la legislatura del rodillo,
se governa per populisme.
El govern d’ERC no actua
de manera generosa, com
s’hauria d’esperar després del
resultat obtingut. S’han augmentat les remuneracions un
6% per a govern i s’ha baixat
com a mínim un 20% als de
l’oposició. S’ha modificat de
manera implícita el ROM,
sense haver començat els
tràmits”.
* Per la seua part, des del
grup socialista d’Amposta,
s’ha dit que “Adam Tomàs
exerceix el poder de manera
autoritària. És la nova majoria. Ja portem 2 mesos des
de les eleccions i els primers
passos d’aquest govern estan
sent un menysteniment al
nostre grup polític, la nova
majoria absoluta l’està
utilitzant per fer-se l’amo de
l’ajuntament”.

6

baix ebre
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DELTEBRE

DELTEBRE DANSA

NOTÍCIES
Rock N’ Riu torna en el Nominat a ser Festival BREUS
SERVEI D’ATENCIÓ
marc dels Food Trucks Europeu de l’any
CIUTADA A
ROQUETES

E

l proper dissabte 27 de
juliol torna el Rock N’ Riu
de Deltebre, un festival de
música local que aquesta
vegada s’englobarà en el cap
de setmana dels Happy Food
Trucks que se celebrarà al
Parc del Riu.
La regidora de Foment Cultural,
Igualtat i Gènere, Anna Giménez,
ha explicat que “el retorn del
Rock N’ Riu s’emmarca en l’objectiu principal de posar en valor
els grups de música local. Des
del govern municipal seguirem
treballant per promocionar la
cultura al nostre municipi donant
veu als diferents autors i autores
locals”. El Rock N’ Riu, que s’iniciarà a les 21 hores, comptarà

L’Ajuntament de Roquetes ha
informat que la nova ubicació
del servei d’atenció ciutadana
i registre de documents serà a
la planta baixa del consistori.
Horari de 9 a 14 hores.

amb l’actuació de quatre grups
de música local: Crator, Juno,
Shunky’s i La Mangrana. Aquesta vegada s’aprofitarà la infraestructura existent del Happy Food
Trucks, amb servei de menjar i
beure, per donar continuïtat a
un cap de setmana que permetrà acollir diferents concerts i esdeveniments al Parc del Riu.

L’AMETLLA

E

l Deltebre Dansa ha estat
nominat finalista per al
premi Effe de l’Associació
Europea de Festivals que
distingeix la qualitat dels
certàmens i el seu impacte
al territori en el qual es
desenvolupa.
Segons notícia de La Vanguardia, el Deltebre Dansa ja ha estat

reconegut des del 2015 amb el
Segell Effe, i ara és l’únic d’Espanya que opta al premi juntament amb 24 festivals finalistes
més.
El Festival tancarà diumenge
una quinzena edició que està
sent un nou èxit, superant les
expectatives en tots els sentits.
Foto: Vicenç Llurba.

L’AMPOLLA

“Sentències heretades Servei de vigilància de
de la gestió anterior” platges amb bicicleta
S

egons va informar La Cala
Ràdio, en les darreres
setmanes, l’Ajuntament ha
fet efectius els pagaments de
410.000 euros als promotors
de Port Olivet i de 541.000
euros a l’empresa d’aigües de
la urbanització Les Tres Cales.
En el primer cas, “el consistori havia d’assumir l’any 2008 un
10% dels costos d’urbanització
de Port Olivet. L’impagament es
va portar als tribunals que van
fallar a favor dels propietaris. Tot
i això, l’actual govern va recórrer la sentència aconseguint una
reducció. En el segon cas, els

“TALENT URV
EMPREN”
El President de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Francesc
Faiges, acompanyat d’empresaris que formen part del
plenari, va rebre el passat dilluns 15 de juliol, a l’equip
responsable de les càtedres
d’emprenedoria i del Centre
de Transferència Tecnològica i

pocs arguments amb els quals
es va municipalitzar l’any 2011
l’aigua de la urbanització Les
Tres Cales, obliga el consistori a
pagar els beneficis que va deixar
d’ingressar l’empresa propietària
del servei. Un total de 704.000
euros, si comptem els interessos que s’han d’abonar durant el
pròxim any”. Per tot, Antonio Espuny, regidor d’Hisenda, ha criticat que “s’hagin de destinar prop
d’un milió d’euros a pagar les
conseqüències de la mala gestió
dels antics governs convergents.
Amb els diners s’haguessin pogut realitzar inversions”.

L

Innovació de la Fundació de la
Universitat Rovira i Virgili, Xavier
Cámara i Lourdes.
El president de la Cambra Francesc Faiges, va agrair als ponents la presentació per a les
empreses del nostre territori tot
afegint que: “són moltes les empreses de diferents sectors que
estan innovant en processos,
productes i gestió empresarial.
Anar de la mà de la nostra uni-

versitat, és un avantatge competitiu que aporta valor i hem de
saber aprofitar”. Un programa
que té com a objectiu vincular
el teixit empresarial del Territori
amb el talent i les tecnologies
que surten de la URV. “Cerquem
empresaris que apostin pel territori i pel seu talent. Empresaris
interessats en conèixer els projectes i tecnologies que sorgeixen de la URV”.

a Guàrdia Municipal de
l’Ampolla ha posat en
marxa aquest mes de juliol
un servei de vigilància de
platges amb bicicleta.
L’objectiu és oferir proximitat a
la ciutadania i apropar la Guàrdia Municipal als turistes, visitants i habitants de l’Ampolla.
En diferents franges horàries
de matí i de tarda, el Guàrdia
Municipal patrullarà per les diferents zones costaneres del
municipi amb una bicicleta
habilitada per donar el servei a
la ciutadania que el pugui requerir”.

NOU EDIFICI
CULTURAL A
CAMPREDÓ
Es tracta d’un espai amb capacitat per a 500 persones que
acollirà activitats culturals i de
lleure. Segons l’alcalde, Damià
Grau, era una necessitat pel
poble, ja que no disposava de
cap lloc per a poder organitzar esdeveniments a cobert.
L’espai començarà a fer-se a
servir a partir de setembre.
D’altra banda, Campredó ha
augmentat els pasos de vianants i el nombre de places
d’aparcament. Una mesura
que pretén millorar la seguretat vial i peatonal. La velocitat
dins del municipi també s’ha
modificat, passant de 50km/h
a 30”. (ebredigital.cat).

COMISSIÓ
COORDINADORA
DE MOVEM
ROQUETES
Els afiliats de Movem Roquetes han escollit per unanimitat
la llista encapçalada per Ximo
Valldeperez (President) i Cristina Cervera (Secretaria/Tresorera) com a Comissió Coordinadora i caps de la Comissió
Executiva.

especial
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PATRIMONI EN ACCIÓ
El Castell de Miravet, la gran fortalesa dels templers
catalans, com mai abans l’havies conegut
L

a nova senyalització
i els nous continguts
museogràfics milloren
l’experiència de visita i faciliten
la comprensió de la història del
monument. Entre els meandres
de l’Ebre s’alça imponent el
castell de Miravet, un dels
principals centres de poder
cristià a la península Ibèrica.
La gran fortalesa dels templers
catalans és un dels millors
exemples de l’arquitectura
militar catalana dels segles XIIXIII i de l’arquitectura de l’orde
del Temple a Europa.

“El castell de Miravet és un dels
millors exemples de l’arquitectura militar catalana dels
segles XII i XIII i de l’orde del
Temple a Europa”
Ara, gràcies a les actuacions que
s’estan portant a terme en el marc

PROGRAMA
PATRIMONI
EN ACCIÓ
Les actuacions a Miravet estan
emmarcades en el programa
Patrimoni en Acció, una inici-

del programa Patrimoni en Acció,
podem endinsar-nos en la ciutadella emmurallada com si fos un
rusc medieval i passejar de nou per
les cavallerisses i els magatzems,
contemplar la cuina i el refetor, o
admirar l’arc triomfal i la volta de
canó de l’església romànica.

ativa conjunta de l’Obra Social “la Caixa” i del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, a través de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural,
amb l’objectiu de fomentar l’ús
i el coneixement del patrimoni
cultural català.

“La consolidació d’una millor
perspectiva narrativa, els nous
continguts museogràfics i la
nova senyalització interpretativa ofereixen una experiència
única de visita i ens ajuden a
entendre millor com va ser la
vida dels templers”

!

i

© Rafael López Monné · Agència Catalana de Patrimoni

CASTELL DE MIRAVET
Camí del Castell, s/n
43747 Miravet (Ribera d’Ebre)
T. 977407368
miravet.cultura@gencat.cat
http://monuments.mhcat.cat/castell_de_miravet

La consolidació d’una millor
perspectiva narrativa i els nous
continguts museogràfics ens
ajuden a entendre millor com
va ser la vida dels templers a
casa nostra. A més, la nova senyalització interpretativa dels
elements arquitectònics, amb

LES ACTIVITATS
DEL CASTELL
El Castell de Miravet
contempla també diferents
activitats per a tot tipus de
públic. Hi destaca el taller

recursos de text en diversos
idiomes i recreacions 3D, ofereix una experiència única de
visita que ens situa en el context històric i fa especial atenció a la seva funcionalitat.

familiar “Mr Stone i el misteri
dels templers a Miravet”,
una activitat que es du a
terme el primer dissabte
de cada mes a les 12 h i a
les 17 h per descobrir qui
eren els templers i a què es
dedicaven.

© Rafael López Monné · Agència Catalana de Patrimoni

VISITES GUIADES
Dissabtes, diumenges i festius
Telèfon de reserves: 977638329
Horari de reserves: de dimarts a divendres
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
Durada de la visita: 45 minuts
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NOTÍCIES
BREUS
REGIDORIA
DE CAMINS DE
CAMARLES
La regidoria de Camins de
l’Ajuntament de Camarles ha
iniciat els tràmits per resoldre com més aviat millor, les
problemàtiques dels carrers
adjacents de l’església dels
Lligallos. Al mateix temps,
s’està realitzant revisions a
tots els camins per veure el
mal estat i poder resoldre el
problema.

L’AMPOLLA
ACULL UN CAMP
DE TREBALL
INTERNACIONAL
L’Ampolla ha acollit de l’1 al
15 de juliol el Camp de Treball
Internacional Mediterranean
Amphibians: restoration of
aquatic habitats. Els treballs
han tingut com a objectiu
recuperar hàbitats aquàtics
per a amfibis de les Terres de
l’Ebre a través de la construcció d’una bassa satèl·lit
al costat de l’actual Bassa
de Fornós de l’Ampolla. En
l’activitat hi han participat
14 joves voluntaris d’entre
18 i 29 anys provinents de
Catalunya, Rússia, Turquia,
França, Bèlgica, Dinamarca,
Mèxic i Itàlia.

HOMENATGE A
LES SECCIONS DE
FESTES DE JESÚS
Dissabte passat, dia 13 de
juliol, un dels darrers actes de
les Festes de Jesús van ser els
focs d’artifici. Posteriorment,
en el transcurs del ball, es va
fer un emotiu reconeixement
a totes les persones que han
format part de la Secció de
Festes des dels seus inicis. Cal
recordar que Jesús celebrava
enguany la commemoració
dels 30 anys de les seues
Festes Majors a l’estiu. Va ser
un acte carregat de sentiment i també de records per
part dels protagonistes de
l’organització de tres décades
de festes.

XAVIER FAURA, NOU PRESIDENT
“El Consell ha de ser l’espai on consensuem el
model de creixement de la comarca”
E

l republicà Xavier Faura,
tal com vam informar, és
ja oficialment el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, amb el suport
dels 11 consellers comarcals
d’Esquerra i els 2 de Movem,
fruit de l’acord signat entre
els dos partits per garantir
la governabilitat a l’ens
comarcal.
“El Consell ha de ser l’altaveu reivindicatiu del territori, per això us
proposo que sigui l’espai de debat on alcaldes i càrrecs electes
consensuem el model de creixement del Baix Ebre”, va manifestar Faura. Millorar la qualitat de
vida de la ciutadania, dinamitzar

econòmicament la comarca,
evitar el despoblament, fer del
Baix Ebre un referent en termes
de sostenibilitat i ecologia i treballar per l’equilibri territorial de
forma mancomunada amb la
resta de comarques ebrenques
són els principals objectius del
pacte de govern firmat entre Esquerra i Movem. “Encetem una
nova etapa que volem que sigui
de consens polític. Tenim una
majoria política que garanteix el
suport de l’acció de govern, però
amb això no n’hi ha prou”, va assenyalar el president del Consell,
que es va comprometre a cercar
amplis acords amb la resta de
partits i institucions del territo-

ri. Durant el seu discurs, Faura
també va denunciar la situació
de repressió que viu el país per la
convocatòria del referèndum de

l’1-O. Xavier Faura és advocat de
professió i, actualment, portaveu
del grup municipal d’Esquerra a
l’Ajuntament de Tortosa.

CAMARLES

EL PERELLÓ

Andy & Lucas, únic
concert a Catalunya

Estiu 2019: cap de
setmana Jove

C

amarles inicia la seua
festa major.
I demà dissabte, encetant la
setmana festiva, ‘Andy y Lucas’
presentaran el seu nou treball:
‘Nueva Vida’. El concert, que
tindrà lloc demà a la localitat del
Baix Ebre, és l’únic que ‘Andy y
Lucas’ faran al nostre país en el
seu Tour ‘Nueva Vida’. Serà al
recinte de festes de Camarles.
Obertura de portes: 22h. Concert: 23h.
Fins avui divendres 19 de juliol es poden comprar entrades
a l’Ajuntament de Camarles i
www.camarles.cat.

EXCAVACIONS
AL JACIMENT
DE L’ASSUT DE
TIVENYS
El Grup de Recerca Seminari
de Protohistòria i Arqueologia
(GRESEPIA) de la URV ha fet
aquest mes de juliol la vintena campanya d’excavacions al

D

ins de les activitats de
l’Estiu 2019, demà dissabte
el Perelló viurà la Festa Jove.
Per la tarda, a les 18.30 hores,
Holi Party + Festa de l’Escuma, al
pati de l’Escola de Música. A les

poblat ibèric de l’Assut, al terme
de Tivenys, uns treballs que van
finalitzar el passat divendres. En
aquesta actuació, els arqueòlegs
han treballat en dos sectors del
jaciment i han descobert noves
estructures en forma de torre,
associades a la muralla defensiva que tanca el jaciment. En un
cas almenys, aquesta possible
torre estaria a la part exterior de
la muralla. “És molt estrany per-

què normalment les torres sempre formen part de la muralla. El
nostre repte és investigar quin ús
tenia la torre i perquè està fora
de la muralla”, explica Jordi Diloli, director de les excavacions
i professor d’Història Antiga de
la URV. Concretament, aquest
edifici es troba a la part alta del
jaciment, molt a prop de la gran
torre circular que va funcionar
de forma aïllada al poblat.

22 hores, Correfocs!!! ‘Foc a la
Metxa i Festa de l’Aigua.
I, posteriorment, a partir de la
mitjanit, a la pista del camp de
futbol, Festa Imagina, “una festa
gratuïta i per a totes les edats”.

montsià
LA RÀPITA
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CONFRARIA

BREUS

Presentació dels actes
Inici de la Festa
Major, avui divendres del seu centenari

D

issabte passat, amb l’acte
de proclamació de la
Reina de Festes, les dames
i les pubilles infantils, i
l’actuació del grup La Kinky
Band, es va viure l’avantsala
de les festes, que començaran
avui divendres dia 19 de juliol
amb el tradicional llançament
de coets, 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
dels correfocs, i amb la primera
revetlla, a la plaça 1 d’octubre,
amb el camarlenc Joan Rovira
en concert.
Deu dies festius a la Ràpita, des
d’avui, amb 110 actes per garantir moments de diversió des
de diferents àmbits i gustos, i
que estan contemplats en el
programa de Festes Majors de
Sant Jaume d’enguany.

L

a Confraria de Pescadors
Verge del Carme de la
Ràpita va presentar dilluns els
actes de commemoració del
Centenari d’aquesta entitat de
referència del sector pesquer
a Catalunya.
Un centenari que se celebrarà amb diverses accions en els
propers mesos, incloent la renovació de la imatge corporativa,
la inauguració d’un monument
al pescador, la publicació d’un

9

llibre amb la història gràfica,
dades i anècdotes de l’entitat i
actes d’agermanament pesquer
amb altres confraries vinculades
a la rapitenca. La presentació
dels actes es va fer en el marc
de la festivitat de patrona que es
va celebrar dimarts amb la tradicional processió marítima com
a acte central. Una comissió
específica del centenari se n’encarregarà durant d’organitzar el
programa.

* El rapitenc Mario Vizcarro,
secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries
de Pescadors i assessor jurídic
de la Confraria de Pescadors Verge del Carme, serà
enguany el pregoner de les
Festes Majors de la Ràpita.
L’acte serà demà dissabte a
les 22.30 h. a la plaça del Cóc.
* El sector pesquer està en
negociacions amb el Ministeri
per intentar canviar els termes de la reducció dels dies
de pesca que vol imposar la
nova política pesquera europea, una proposta que s’està
negociant a Madrid i que fa
que confraries i pescadors se
senten castigats. La pretensió
europea és aplicar un màxim
de dies de pesca, que implica
una reducció de fins al 30%
en tres anys.
* El rapitenc Miquel Reverté
ha guanyat el XXVII premi de
poesia “Flor Natural” Ciutat
de Benicarló.

10
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NOTÍCIES
BREUS
DETENEN DOS
HOMES I UNA
DONA PER
ROBATORIS AMB
FORÇA A LA SÉNIA
Els Mossos d’Esquadra, amb
la col·laboració de la Policia Local de La Sénia, van
detenir entre el 4 i 8 de juliol
dos homes i una dona per
quatre robatoris amb força
a l’interior d’establiments
comercials, en concret en
tallers mecànics i un centre
de formació professional.
Els detinguts tenen entre 21
i 25 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de la
localitat. Un dels detinguts
va intervenir en les quatre accions. Forçaven els
accessos i a dintre robaven
gran quantitat d’eines de
taller mecànic amb un valor
pròxim als 20.000 euros.
Els investigadors han pogut
localitzar gran quantitat
dels objectes robats en un
magatzem abandonat de La
Sénia.

ACTUACIÓ
EN CAMINS
D’ALCANAR I
ULLDECONA
Aquesta setmana, l’alcalde
d’alcanar, Joan Roig Castell
i l’alcaldessa d’Ulldecona,
Núria Ventura Brusca,
acompanyats pels responsables de la brigada dels dos
ajuntaments, han visitat un
seguit de camins on s’actuarà ben aviat. Segons l’alcalde
canareu, Joan Roig, “fem
una avaluació de l’estat de
conservació de la xarxa de
camins Municipals. Els tècnics de la brigada estudien
quines actuacions cal emprendre perquè tots els veïns
i veïnes puguen accedir a les
seues finques amb comoditat. Sovint aquests camins
van més enllà del nostre
límit municipal, per això és
necessari coordinar les actuacions amb els responsables
dels ajuntaments veïns”, ha
dit Roig.

CONSELL COMARCAL
Constituït el nou ple, amb l’alcalde d’Alcanar
Joan Roig com a president de l’ens comarcal
D

illuns, 15 de juliol de 2019,
es va constituir el nou
ple del Consell Comarcal del
Montsià. Després de prendre
possessió els consellers i
conselleres comarcals, es
va procedir a l’elecció de la
presidència que va ser per a
l’alcalde d’Alcanar Joan Roig
Castell, tal com es va informar
la setmana passada.
Segons la nota de premsa, la
corporació estarà integrada pels
següents grups polítics: Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, amb 13 membres,
Candidatura de Progrés, amb 5
membres, Junts, amb 5 membres, i en Comú Guanyem, amb

2 membres.
El nou president de la corporació,
Joan Roig, va estendre les mans
a tots els grups de l’oposició per
treballar conjuntament per als
montsianencs i montsianenques,

tot posant èmfasi a l’agermanament de tots els pobles de la comarca, lluny de sigles polítiques
i d’interessos partidistes, tot i la
majoria absoluta que té Esquerra
Republicana a l’ens comarcal.

Els bons resultats de les eleccions municipals del passat 26 de
maig han permès a Esquerra Republicana governar amb majoria
absoluta en aquest Consell Comarcal.

SANTA BÀRBARA

SANT JAUME

“Defensarem la festa
com sempre s’ha fet”

Tret de sortida a la
Festa Major

L

’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha sortit al pas
de les “mentides publicades”
arran d’un comunicat
d’Animanaturalis que ha
“tergiversat la informació”.
El comunicat planer, entre altres
punts, i en resposta a la informació que deia que “Santa Bàrbara
s’ha quedat sense bou capllaçat infantil per una denúncia
dels animalistes”, aclareix que
“el manset capllaçat hem estat
l’únic poble que l’hem realitzat
durant 7 anys, i amb la llei que
regula els correbous a Catalunya
34/2010 i els seus buits legals es

DETENEN UN HOME
ACUSAT D’UN
ROBATORI AMB
FORÇA EN UN BAR
DE LA RÀPITA
Els Mossos van detenir l’11 de
juliol un veí de la Ràpita de 40
anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor del

fa difícil determinar la definició
de -participació activa-. És per
aquest motiu que aquest any
hem decidit no fer-lo; quan la
llei sigui més concreta en tornarem a fer… I no un…els que facin
falta…”. “També volem remarcar
que el pressupost de l’Ajuntament pels actes taurins d’aquestes festes és el mateix que els
anys anteriors. També volem que
ningú dubti que nosaltres defensarem la festa com sempre hem
fet i no deixarem que vinguin de
fora a dir-nos el que hem de fer.
Santa Bàrbara és taurina i ho seguirà sent”.

robatori amb força que va tenir lloc el 19 de juny en un bar
d’aquesta localitat. El cop va ser
perpetrat per dues persones,
que van forçar la porta d’entrada, van entrar al local, van trencar a cops les càmeres de seguretat i es van endur els diners de
les màquines escurabutxaques,
de la del tabac i de la caixa registradora, segons explica la
policia. Els Mossos van iniciar
una investigació que ha permès

D

issabte van tenir els
actes institucionals que
marquen l’inici de les Festes
Majors 2019.
Al saló d’actes de l’Ajuntament
es va procedir a la signatura al llibre d’honor per part del Membre
Honorari de la Corporació, José

concloure que un dels autors
del robatori és l’ara detingut.
La detenció es va practicar en
un domicili del municipi. La investigació continua oberta per
identificar la segona persona. El
detingut, que segons la policia
ja tenia nombrosos antecedents
per altres fets delictius contra el
patrimoni, va passar a disposició
del jutjat d’instrucció de guàrdia
d’Amposta, i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Masià, del Premi Tallador 2019
Juan Pardo i del Pregoner Lluís
Soler, alcalde de Deltebre. Després, a la plaça 23 de juny es va
fer la presentació de les pubilles
i pubilletes i els hereus. És el tret
de sortida d’unes festes que van
començar ahir, fins el dia 28.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
TREBALL,
AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES
INVERTIRÀ 1,6
MILIONS D’EUROS
EN ELS MUNICIPIS
AFECTATS PER
L’INCENDI
El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies invertirà a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) un
total d’1,6 milions d’euros
en els municipis afectats per
l’incendi de les darreres setmanes a les comarques de la
Ribera d’Ebre, les Garrigues i
el Segrià, i beneficiaran fins a
211 persones, entre contractacions i oferta formativa. El
conseller Chakir el Homrani
ho va anunciar en una visita
a Flix on es va reunir amb
els alcaldes dels municipis
afectats.

LA SUBDELEGACIÓ
DEL GOVERN
ESPANYOL A
TARRAGONA
TAMBÉ OFEREIX
AJUTS
El subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, Joan
Sabaté, s’ha reunit aquest
dilluns amb els alcaldes dels
municipis de la Ribera d’Ebre
afectats per l’incendi i els ha
ofert el seu recolzament institucional. El govern espanyol
ofereix tres línies diferents
d’ajuts, des de mesures
fiscals a través del Ministeri
d’Hisenda, a altres ajuts que
poden reclamar a Interior i
Agricultura des de la Generalitat. Es tracta d’ajuts a unitats familiars i corporacions
locals, que són d’immediata
aplicació, per danys personals, materials i despeses
d’emergència. El Ministeri
d’Agricultura pot emprendre
també una actuació d’emergència a la zona afectada
pel foc si, prèviament, ho
demana la Generalitat, que
en té la competència.
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POLÍTICA
Lluís Soler serà el president del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona
L

a Junta de Govern de la
Diputació, formada per 10
membres, tindrà a 3 ebrencs.
Segons la notícia del portal
ebredigital.cat, són Lluís Soler,
l’alcalde de Deltebre que es
converteix en el gran referent
polític en ser també el vicepresident segon, i el president
del Patronat de Turisme; l’alcalde d’Amposta Adam Tomàs
com a vicepresident tercer i una
important àrea de govern (que
no especifica la primera nota
de premsa de l’ens provincial);
i l’alcalde de Paüls Enric Adell,
que es confirma com un polític de molt pes polític a ERC,
partit que tindrà la presidència

a la reusenca Noemí Llauradó.
El plenari va confirmar el que va
avançar el diari digital ebredigital.cat: Lluís Soler serà el polític
de referència de Junts per Catalunya, ja que a més de ser l’únic
diputat provincial ebrenc del seu
partit, ha assolit quotes de poder
mai aconseguides fins ara des
del restabliment de la democràcia.
Tindrà molt a dir, tant en els 150
M€ anuals que té la Diputació
com a pressupost, així com amb
els 8 M€ que té de pressupost el
Patronat de Turisme per gestionar les 2 marques turístiques de
la província: la Costa Daurada i
les Terres de l’Ebre.

RIBERA D’EBRE

Lluís Soler, Adam Tomàs i Enric Adell formen part de la Junta de Govern de la Diputació.

ALFARA DE CARLES

Iceta visita els terrenys Defensa dels temptejos
afectats pel foc
turístics al municipi
D

esprés d’interpel·lar el
president de la Generalitat
i la Conselleria d’Interior,
sobre la gestió de l’extinció de
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el
Segrià i les Garrigues, el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta,
ha presentat aquest dimarts,
des de Flix, les resolucions que
duran a votació la setmana
vinent, al Parlament.
Les mocions inclouen més d’una
vintena de propostes “constructives” sobre la manca d’equilibri
territorial, la gestió dels boscos i
la millora de la prevenció i extinció d’incendis. Iceta ha visitat la

‘A LES FOSQUES’
GUANYA EL V PREMI
TERRES DE L’EBRE
DE PERIODISME
El documental “A les fosques.
La memòria de la Tortosa bombardejada”, dels periodistes
Andreu Caralt, Oriol Gracià i
Esther Benet i de l’antropòloga

L

zona afectada pel foc a la Ribera
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues i,
a la vegada, s’ha sumat a les veus
que apunten que cal reconduir la
problemàtica del despoblament.
També ha ofert el suport del PSC
per treballar en el rescabalament
dels danys provocats pel foc.

Maite Hernández, s’ha emportat
el V Premi Terres de l’Ebre de Periodisme atorgat per la Demarcació del Col·legi de Periodistes.
Els altres dos finalistes han estat
el documental “Desconnectats”,
dirigit i elaborat per Toni Royo,
Santi Valldepérez de Films Nòmades i l’empresa de disseny
ABS; i la sèrie d’articles sobre el
maqui Francisco Serrano, publicats a l’Ebre per Òscar Meseguer.

’exalcalde d’Alfara, Josep
Mas, creu que la sentència
del Tribunal Constitucional
(TC) de 2016, anul·lant la
prohibició de les curses de
braus a Catalunya, empara
també la celebració de
temptejos turístics sense mort
de l’animal per part de les
ramaderies.
Així s’ha pronunciat aquest dimecres al matí al jutjat número
5 de Tortosa, on ha acudit com
a investigat per prevaricació per
avalar amb un informe municipal
la celebració d’aquests espectacles en una ramaderia del mu-

nicipi malgrat la sentència d’un
jutjat de Barcelona de 2015 que
els prohibia. Aquest dimecres
també estava citada la ramadera
també investigada, Àngela Mur,
però finalment s’ha posposat la
seva declaració. Nota i foto: acn.
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LA PARÀLISI DE
LA TAULA DE
MOBILITAT DE
L’EBRE MANTÉ
BLOQUEJADES
MILLORES DE
TRANSPORT AL
TERRITORI
La Taula de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre s’ha reunit dos
vegades des de la seva creació,
la darrera fa nou mesos. La
plataforma Trens Dignes insisteix que és un òrgan de gestió
de la mobilitat ferroviària i
per carretera menys “eficaç i
funcional” que les Autoritats
de Mobilitat Territorials (ATM)
i que la seva paràlisi manté
bloquejats molts dels objectius pendents. La coordinació
dels nous horaris i freqüències
per quan es posi en marxa la
variant de Vandellòs, l’ampliació del servei d’Euromed cap
al País Valencià, la intermodalitat de l’estació de l’Aldea, la
reducció dels temps de viatge
o la millora de freqüències
matinals a l’R15 són algunes
de les reivindicacions de la
plataforma que segueixen
enlaire. La plataforma segueix
denunciant que el territori
necessita un pla de mobilitat
per articular-se i tenir eines
per lluitar, entre d’altres,
contra el despoblament. En
sis anys i mig, Trens Dignes es
congratula per haver aconseguit, amb pressió des del
carrer, l’aturada de l’Euromed
a l’Aldea –un servei que demanen mantenir i ampliar cap
al País Valencià-, la rebaixa
de les tarifes a l’R15 i R16, la
incorporació de freqüències
nocturnes a l’R16 i la millora
dels combois - amb els trens
449 i 447-. També a l’R15 la
pressió de Trens Dignes va
frenar la retallada d’aturades
de dos freqüències que arriben
fins a Casp (Baix Aragó Casp),
i que s’ampliés fins a Riba-roja
d’Ebre dos freqüències més,
així com millores en manteniment en una línia que patia
greus despreniments que
perjudicaven durant dies i setmanes els usuaris. Però queden molts objectius pendents.
La conselleria de Territori s’ha
compromès a mantenir una
reunió durant aquest mes de
juliol amb la plataforma però
la Taula segueix sense convocar reunions.

terres de l’ebre

MEDI AMBIENT
Tretze ports catalans tindran punts de
càrrega per a vehicles elèctrics
P

orts de la Generalitat
ha licitat el projecte per
instal·lar estacions de càrrega
de vehicles elèctrics a 13
ports arreu del litoral català
per afavorir una mobilitat
neta i eficient.
El subministrament començarà
a partir de la tardor i les estacions es posaran en vies públiques
o llocs d’accés garantit permanent pels usuaris. L’actuació
preveu tres punts de recàrrega
ràpida als ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles
de la Ràpita que permeten disposar del 80% de la bateria en
uns 20 minuts, amb possibilitat
de recàrrega en corrent continu
a a 50kW i, en altern, 45kW. Els

altres 10 punts seran semiràpids
i se situaran a Llançà, el Port de
la Selva, Roses, l’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de
Mar, l’Ametlla de Mar, Deltebre i
les Cases d’Alcanar.
En aquests casos, el vehicle es
carrega en unes 3 hores, amb
potència de corrent altern de
22kW. Els usuaris podran activar
el servei amb una aplicació mòbil, a través d’un codi QRs o un
sistema similar. L’actuació forma
part del Pla d’inversions 20192022 de Ports i compta amb un
pressupost de 218.000 euros.
El Gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez ha dit
que la mesura és un “pas endavant en la política del Govern per

lluitar contra el canvi climàtic
perquè la mobilitat sostenible

minimitza l’impacte ambiental i
acústic”.

ATEMPTATS DEL 17-A
Alcanar exigeix al govern espanyol ‘màxima’
transparència en la investigació
L

’Ajuntament d’Alcanar
ha reclamat al govern
espanyol “la màxima
transparència” i una
“investigació en profunditat”
sobre els atemptats del 17-A i
l’explosió prèvia d’un xalet a
Alcanar-Platja en dia.
L’alcalde canareu, Joan Roig, ha
qualificat d’”escàndol” les revelacions periodístiques efectuades pel diari digital ‘Público’,
segons les quals el CNI havia
fet un seguiment i escoltava les
converses dels terroristes fins a
cinc dies abans de l’atac o que
el cervell de la trama, l’imam de

Ripoll, Abdelbaki es-Satty, era
confident dels serveis secrets
espanyols. “Reclamem al govern de l’Estat que faciliti la informació sobre aquests atemptats i que aclareixi si és que
feia un seguiment dels terroristes que preparaven l’atemptat en un xalet d’Alcanar-Platja.
L’Ajuntament d’Alcanar i la policia local no en sabíem absolutament res”, ha assegurat en
un comunicat. L’alcalde considera que el silenci per part del
govern espanyol és una falta de
respecte a la ciutadania i reclama la creació d’una comissió

d’investigació. A la indignació
generada per les notícies sobre
les relacions de l’espionatge espanyol i els terroristes se suma
ara, també, la revelació de que
Fiscalia no reconegui les explosions d’Alcanar-Platja com

PALLARÉS,
‘PERPLEXE’ SOBRE
LES RELACIONS
ENTRE ELS AUTORS
DE L’ATEMPTAT I EL
CNI

rès s’ha sumat a les reaccions
de perplexitat sobre les notícies
aparegudes sobre les relacions
entre els autors de l’atemptat
de l’agost del 2017 i el CNI.
“Com a mínim, necessitem una
explicació: per aquelles persones que van perdre fills o persones estimades o que tenim
avui de baixa, com un Mossos
d’Esquadra que no pot treballar. Volem saber què va pas-

sar”, ha assegurat, sumant-se
la reclamació d’una comissió
d’investigació.
Així mateix, el delegat també
considera “sorprenent” desvincular l’explosió del xalet
d’Alcanar Platja d’un acte terrorista quan, recorda, “està
demostrat que preparaven allí
els explosius per perpetrar els
atemptats”, ha dit el delegat
Pallarés.

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier Palla-

un atemptat terrorista, segons
ha publicat ‘Diari de Tarragona’
aquest dimecres. “És una decisió errònia que deixa els veïns i
les veïnes desprotegits a l’hora
de rebre indemnitzacions”, ha
assegurat Roig.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
PRIMERA
PRESIDENTA A LA
TERRA ALTA
Neus Sanromà és la primera presidenta en la història
del Consell terraltí. A més,
lidera un canvi històric de
l’ens comarcal, amb un canvi
de govern per primer cop.
La setmana passada vam
informar d’un plantejament de
revertir el pacte existent, amb
un plantejament de JxCat de
Gandesa (força més votada) a
ERC per trencar-lo. No ha estat
així i els acords s’han mantingut i Sanromà és la presidenta.
En qualsevol cas, el president
sortint, Carles Luz (Junts per
Catalunya), ha felicitat la nova
presidenta i ha assegurat que
el seu grup practicarà una
“oposició constructiva, responsable, ferma i dialogant, ja que
hem vingut per a treballar per
a la gent de la Terra Alta”.

LIDERATGE D’ERC
Els quatre consells comarcals
ebrencs s’han constituït aquest
dilluns i Esquerra Republicana
ocupa la presidència de les
quatre institucions per primera
vegada en la història.

FESTA MAJOR
D’ARNES
Des d’avui divendres i fins el dia
25 de juliol, Arnes viu la seua
Festa Major. Coincidint amb
Sant Jaume, hi ha més municipis
ebrencs que gaudiran de la
Festa, és el cas de Tivissa, Xerta,
Campredó o Benissanet.

EBREFOLK
El castell de Móra d’Ebre va ser
l’escenari de la sèptima edició de
la Nit d’Enversadors, organitzada pel campus de música i
dansa tradicionals Ebrefolk, que
es va celebrar a Móra d’Ebre i a
la Jana. La nit de cant improvisat
va estar dedicada a homenatjar
el cantant i poeta de la Catalunya del Nord Joan Pau Giné
(Bages de Rosselló, 1947 – 1993),
fill d’exiliats de la Serra d’Almos
(Ribera d’Ebre).
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POLÍTICA
Neus Sanromà és la nova presidenta del
Consell Comarcal de la Terra Alta
N

eus Sanromà és la nova
presidenta del Consell
Comarcal de la Terra Alta.
Ha estat elegida aquest dilluns
en la sessió plenària de constitució del mandat 2019-2023
de l’ens amb el suport de 10
consellers comarcals dels grups
d’ERC (6), Unió per la Terra Alta
(2), Entesa (1) i Federació d’Independents de Catalunya (1).
Neus Sanromà és regidora de
l’Ajuntament d’Arnes i aquesta
setmana s’ha convertit en la primera dona que presidix la institució comarcal terraltina.
En les seues primeres paraules com a presidenta comarcal, Sanromà ha destacat que el
pacte que l’ha portat a la presi-

dència implica 8 dels 12 alcaldes de la comarca, la qual cosa
li garanteix un ampli suport. Tot
i això, ha manifestat que el nou
govern té la “porta oberta” a les
aportacions i propostes que pugui fer el grup de Junts per Catalunya, a l’oposició, per a tirar
endavant la comarca.
En el seu discurs, Neus Sanromà ha assegurat que és persona de “conviccions clares” i
identificada amb la filosofia del
cooperativisme. Ha destacat els
seus orígens humils, filla d’una
família pagesa, senzilla, i ha manifestat que ha decidit viure a
Arnes, a la comarca de la Terra Alta, a la qual se sent molt
unida. Segons la presidenta, en

aquesta nova etapa “no volem
desacreditar a ningú”, tot i que
s’ha mostrat partidària de canviar les dinàmiques, les polítiques
i les metodologies de treball

del Consell Comarcal després
de trenta anys de governs convergents. La sessió plenària s’ha
celebrat en un ambient de cordialitat i cortesia institucional.

POLÍTICA
Gemma Carim renova el càrrec de presidenta
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
G

emma Carim Gironés,
alcaldessa de Vinebre,
ha estat proclamada nova
presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
L’elecció de Carim, que renova
en el càrrec de presidenta de
l’ens comarcal, ara amb Esquerra, ha tingut lloc en un acte celebrat a la seu del Consell Comarcal a Móra d’Ebre, en el qual han
pres possessió els 19 nous consellers i conselleres de la nova
legislatura 2019-2023. Carim ha
rebut 18 vots favorables de 19
possibles de tots els consellers,
excepte del representant de la

ES PRESENTA LA
SISENA EDICIÓ
DE ‘LES NITS A LA
BARANOVA’, DE
TIVISSA
L’alcaldessa de Tivissa, Montse
Perelló, va presentar, dimecres
passat, als mitjans de comuni-

Federació d’Independents de
Catalunya, que s’ha abstingut,
i marca l’inici d’una nova etapa
per “assolir consensos a la Ribera d’Ebre”. L’acte de constitució
del nou Consell Comarcal ha
començat amb la creació de la
Mesa d’edat, formada per Xavier
Sabaté Ibarz, el conseller electe
de major edat, i Vera Llombart
Sanjuan, la consellera més jove.
Tot seguit, tots els consellers i
conselleres han jurat o promès
el seu càrrec, i s’ha procedit a
l’elecció de la presidenta a través de votació a mà alçada.
La nova presidenta, Gemma

Carim, ha pres posha exposat,
“coincidim tots en un moment
crucial que viu la Ribera d’Ebre,
i amb la necessitat d’unitat per

cació la programació i les novetats més destacades de la sisena
edició de la iniciativa cultural ‘Les
nits a la Baranova’.
La iniciativa cultural ‘Les nits a la
Baranova’ té l’objectiu de recuperar una tradició molt arrelada
que converteix aquesta plaça tivissana en un espai de convivència lúdico-festiva, propiciat per la
fresca i la bona climatologia estiuenca que hi ha als capvespres.

La plaça de la Baranova és un
indret privilegiat, mirador de les
comarques de la Ribera d’Ebre,
la Terra Alta i el Priorat. La iniciativa cultural, ja consolidada,
permet sentir la música, descobrir la història i enamorar-se de
la lírica.
D’altra banda, comentar també que Tivissa comença avui la
seua Festa Major, fins el diumenge dia 28 de juliol.

arribar a consensos i els màxims
acords possibles en una legislatura que apostarà per una Ribera viva i activa”,
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Jordi Fabregat, nou
mister de l’Arandina

QUI PUJARÀ I QUI
BAIXARÀ?
Amb la present edició de
Més Ebre inicio per quart any
consecutiu la presentació
de les plantilles del futbol
ebrenc. I en les següents tres
setmanes faré una anàlisi
de cada categoria des de la
primera catalana fins a la 4a.,
amb estadístiques, ràtios i
dades històriques de cada
categoria. El trist d’aquesta
campanya, després de quinze
anys, per primer vegada ni
un equip ebrenc a la Tercera
divisió. Com fa anys, també
veuran els meus pronòstics
dels candidats als ascensos i
als descensos (l’encert cada
any és d’un 80%) però amb
la credibilitat que al final de
temporada poso els meus encerts i errors. Qui baixarà de
Primera, qui quedarà campió
a Segona i qui serà el segon
classificat. Els que poden ser
els cinc primers i els equips
ebrencs que estaran pel
descens descens. A la Tercera
catalana, hi haurà un sol favorit o molts per ser campió?
Cinc opten per a la promoció
i cinc per al descens. A la 4
catalana, dos equips clars per
a l’ascens i molts conjunts per
fer-los ombra. Estiguin preparats per llegir cada setmana
un informe de les categories. N’hi ha que no estaran
d’acord, però en la jornada 34
veuran que els meus encerts
són molts. Michel diu que sóc
un Pitoniso. Jo només dic:
treball, treball i treball.

UN PERSONATGE
Cada any se supera. És
complicat però ho fa. A 600
quilòmetres, no deixa de
sorprendre. Encara estàvem
al mes de juny, i ell ja informava d’un gran nombre de
fitxatges d’equips ebrencs.
I sent molt fiable. Ha pogut
haver algun error, però el
percentatge d’encerts, de
fitxatges que s’han acabat
produint, és molt gran. Ara,
quan encara estem al juliol,
ja presenta l’anuari de la
propera temporada amb les
plantilles (vegeu planes 19,
20 i 21). I fa pronòstic sense
haver començat la pretemporada....Estic parlant de Joaquin Celma. Segurament que
no a tothom agradarà la seua
metodologia i la insistència
per ‘pescar’ un fitxatge. O
per saber una notícia. Però
cal destacar com treballa des
de la distància i l’anticipació
que té sobre el que passa en
el nostre entorn esportiu. És
un privilegi tenir-lo a prop. A
més, jo que el coneixo de fa
anys, sé de la seua capacitat
humana. També és cert que
en ocasions veiem les coses
de diferent manera. Admeto
que és dur de pelar. I les
tenim. Però és ell, és Celma.
Tot un personatge. La meua
pregunta és: què passarà
el dia que es cansi?. Potser
alguns estaran satisfets.
Però crec que pot haver-hi
un buit informatiu, complicat
d’omplir. Gràcies per tot, una
vegada més.

TORTOSA-RAPITENCA
La primera jornada a 2a catalana (8 de setembre), tindrà un gran
derbi: Tortosa-Rapitenca. La resta de partits: Ulldecona-Bonavista, la Sénia-Riudoms, Pobla B-Camarles, Ampolla-Gandesa,
Montblanc-Borges, Canonja-M Nova, Roda-Perelló i Cambrils
Unió-Amposta. A Primera, l’Ascó comença a Almacelles.

BREUS
FE D’ERRATA
La setmana passada informàvem del nou entrenador del
Jesús i Maria, David Garcia. A la
notícia parlàvem de que també
han hagut canvis en la presidència. El president que deixa
el càrrec del club de l’Aube és
Juan José Gilabert, i no Alcalà
com vam posar per error. Juanjo
Alcalà va ser president del club,
però fa anys. I el nou president
és Mingo Alcalà.

REGOLF, A LA
RAPITENCA B
Fabregat, amb el president de l’Arandina, en la presentació. Foto: Diario de Burgos

J

ordi Fabregat ha fitxat amb
l’Arandina, de la Tercera
divisió grup 8.
L’equip de Burgos torna a apostar per l’ascens a la Segona B,
després del descens que va viure
fa tres temporades. Ha intentat
pujar en les dues darreres lligues,
sense èxit final, i ara torna a fer
un projecte, amb el mister tortosí, per recuperar la Segona B.
Fabregat substitueix a Javier Álvarez de los Mozos, entrenador
a qui dilluns se li va rescindir el
contracte amb el club d’Aranda
de Duero. Des dels mitjans de
Burgos s’ha destacat a Fabregat

per la seua experiència a la Tercera divisió, i a la Segona B, amb
el Conquense, Jumilla i Guijuelo.
És un nou repte per a l’entrenador ebrenc. Destacar que el
secretari tècnic de l’Arandina és
Luis Mezquita, que fou jugador
del Tortosa als anys 70.
D’altra banda, lluny de l’actualitat
esportiva de l’equip, els darrers
dies, Aranda de Duero és notícia
per una suposada agressió sexual que va poder patir una menor
per 3 exjugadors de l’Arandina.
Això va passar fa més d’un any,
però l’afer segueix a l’espera del
judici.

DAVANTER COTITZAT
Uri Labella fitxa amb
el Torreforta

EL PORTER
ESCRICH, AL
BATEA
El porter Carlos Escrich, que va
estar al Tortosa, R-Bítem i la
Cava, entre altres, i que la lliga
passada jugava a l’Albí (Lleida),
és nou porter del Batea. Un
porter experimentat i és un bon
reforç per a l’equip de López.

ION SEGUEIX A
L’ULLDECONA
Ion, jugador esquerrà de l’Ulldecona, havia tingut diverses
propostes d’altres equips i fins
i tot semblava que anava al
Perelló. Finalment, seguirà a
l’equip faldut.

ALBERT TORRES
TORNA A JUGAR
Albert Torres, central i capità
del Jesús i Maria, en l’etapa dels
ascensos a Primera catalana,
tornarà a jugar amb el J. I Maria.

U

ri Labella, un dels
golejadors de la Tercera
catalana de la província, ha
fitxat amb el Torreforta.
La lliga passada va ser pichichi al
Corbera. Allí va coincidir amb el
tècnic Jorge Párraga, que és el
proper entrenador de la Cultural
Torreforta. Jorge ja va anunciar
que no podia seguir a Corbera,
per temes personals que li impedien poder desplaçar-se lluny de
casa seua. Finalment, va arribar
a una entesa amb el Torreforta,
club del que es va dir que hi havia incertesa per a poder continuar competint. Però ho farà. I
el tècnic té la feina d’apuntalar la
plantilla. Una plantilla que comp-

Cristian Regolf, davanter
ampostí que la lliga passada
estava a l’Ampolla i que va
fitxar, durant la mateixa, amb
l’Amposta B, ha fitxat ara amb
el filial de la Rapitenca.

SOUFIANE , A
L’OLÍMPIC
tarà amb un davanter de luxe
per a la categoria. Uri Labella ha
estat, durant aquest estiu, un jugador cotitzat perquè ha tingut
nombroses ofertes d’equips de
la provincia, sobre tot de les Terres de l’Ebre. Per motius de feina,
Uri es queda a Tarragona i jugarà
al Torreforta.

Soufiane, pichichi del campió,
el J i Maria, és nou jugador
de l’Olimpic. Un fitxatge que
donarà més potencial ofensiu a
l’equip, amb qui continua Imanol. Oriol Prat (J i Maria), també
S’incorpora. A les planes 19, 20 i
21, Celma presenta les plantilles
dels equips.
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BREUS
CURSA I
HOMENATGE
QUAN FA 10 ANYS
DE L’INCENDI
D’HORTA
Diumenge, 21 de juliol, es
compleixen 10 anys de
l’incendi d’Horta de Sant
Joan, en el que van perdre la
vida 5 bombers de la unitat
Graf i es van cremar més d’un
miler d’hectàrees, la meitat
al Parc Natural dels Ports. La
plataforma ‘Horta 10 anys’,
formada per familiars, amics,
bombers i entitats, ha organitzat diferents activitats per
homenatjar i recordar David,
Jaume, Pau, Jordi i Ramon.
S’ha organitzat una cursa de
muntanya de 14 quilòmetres
i una marxa de 9 pel Massís
del Port. Començarà a les 8
del matí i passarà per la Zona
0 de l’incendi, on van morir
fa una dècada els 5 companys. A les 12 del migdia hi
haurà un acte més institucional que presidirà el president
de la Generalitat, Quim Torra.
(ebredigital.cat)

PEDRO TORRES,
PREGONER DE
LES FESTES
MAJORS
D’AMPOSTA
Pedro Torres Sans serà
el pregoner de les Festes
Majors 2019. Persona molt
vinculada al món esportiu
ampostí, Torres va ser un
dels fundador del Club Bàsquet Amposta, que enguany
compleix 70 anys.

ENS HA DEIXAT
MANUEL MÉNDEZ
Dissabte ens va deixar Manuel Méndez, que va ser regidor
de l’Ajuntament d’Amposta
durant la legislatura 19871991 amb el grup municipal
del PSC. Manuel Méndez era
una persona molt estimada
a Amposta per ser caràcter
afable i obert. També serà recordat per la seua vinculació
a l’esport, i més en concret al
CF Amposta.

DIADA DEL FUTBOL
El Club de Futbol Santa Bàrbara celebra l’acte
central de la commemoració del centenari
E

l Santa Bàrbara, dins dels
actes commemoratius
del centenari, diumenge va
celebrar la Diada del Futbol.
La Diada va consistir amb la trobada d’expresidents, exentrenadors,
tècnics, jugadors, exjugadors i
membres de directives. La jornada va començar amb un partit
de futbol-7 entre alguns dels jugadors assistents. A les 14 h es
va celebrar un dinar a La llar de
jubilats, amb 185 assistents dels
quals 100 eren jugadors, tècnics i
membres de junta que ha tingut
el club. Entre els jugadors, entre
altres, van ser-hi històrics com
Gamir, Baltasar, Panisello, Dáma-

so, Lazaro I, Lazaro II, Navarro,
Buj, Asensio, Moreno, Aubeso,
Diego, Gombau, J. Carlos, Mingo,
Alfonso, Carles, C. Bernardo, J.
M. Arasa, Bernat... Es van fer reconeixements a jugadors de més
de 80 anys assistents a l’acte: J.
Mª Bernardo i A. Caire. Reconeixements d’aquests últims 50 anys
als tres màxims golejadors: E. Pla,
J. Múria i C. Rodríguez. Jugador
mes regular: Xavi Perolada. Jugadors que ha jugat més temporades: Joan Abella. Jugador que va
marcar el primer gol a Segona i
Primera Territorial: Javier Arasa.
Entrenadors del primer equip:
J.Mª Bernardo, A. Blanch, Bruno,

Carles, Alfonso, Pantoja, Lluis,
Josep Roca, X. Gisbert, Juan J.
Navarro i Parra. Entrenadors de
Futbol Base. A. Zaera, Fco. Tomas,
Santi, Salva, E. Pla, Joel, David Ll,
J. Roig, Andres, Edu, Roda, Ain-

hoa i Ximo. Reconeixement als
jugadors i tècnic que la temp.
91-92, van jugar la promoció
contra el Riudoms.: Delfin, Jose
Juan, Lluis, Salva, R. Pla., Juan J.
Navarro.

DE TIVENYS A AMPOSTA

A SUÈCIA. FA HISTÒRIA

Laura Volpi, guanya
l’UltraEbre 2019

Adam Maijo, a la final
europea dels 3000

L

’UltraEbre és una
travessia d’exactament
30,8 quilòmetres, que és la
distància que hi ha entre
Tivenys i Amposta.
Enguany és la vuitena edició
i el riu ha presentat un cabal
especialment baix, cosa que
ha alentit la competició. Per
primer cop ha estat una dona
qui ha guanyat la cursa. La nadadora italiana, Laura Volpi, ha
pujat al pòdium amb un temps
d’aproximadament cinc hores i
vint minuts.
(ebredigital.cat)

REM OLIMPIC
El passat cap de setmana es va
celebrar a Castrelo de Miño el
campionat d’Espanya de rem
olímpic de les categories dels
més petits, aleví i infantil. El Club
de Rem Tortosa ha obtingut una
“merescuda medalla de bronze
en la categoria més preuada,
l’skiff”. El jove remer Clement

Guez ha quedat tercer en la seva
categoria, infantil masculí.
Per la seua part, els remers del CN
Amposta, han aconseguit, un primer lloc, dos tercers i un sisè lloc,
que li ha permès quedar en quinta
posició en el rànquing dels clubs.
Els resultats a destacar són:
Primers llocs: en Aleví femení 2x
amb Noa Roca Cid i Lola Markova.
Tercers: en Aleví masculí 4x amb
Pau Alegre Garriga, Joan Torta

E

l terraltí, Adam Maijó, a
Suècia, va disputar ahir els
3000 metres europeus, per
accedir a la final.
Adam Maijó es presentava per
primera vegada a una competi-

ció oficial a escala europea amb
una marca de 8:19. L’atleta de
Batea va ser cinquè en la prova
disputada ahir i es va guanyar
l’accés a la final de demà dissabte. Ja ha fet història.

Abueso, Teo Sanchez Batlle i
Hadar Vazquez Cid. En Infantil
masculí 2x amb: Robert Mioaga

Trasca i Sebastia Cano Pacheco.
Sisè lloc. En infantil femení 1x :
amb Noa Guasch Espelta.
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CF AMPOLLA

CF AMPOSTA
PROCEDÈNCIA

P

2
REUS B
2
2
2
POBLA MAF
LA SÉNIA
PERELLÓ
2
AMPOSTA B
2
4
2
FLORESTA JUV
TORTOSA
INACTIU
VILASECA
JUVENIL
AMPOLLA
2
3
2
CAMARLES
BORGES/POBLA

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Manel
Gerard Tomàs
Arnau Beltran
Victor Calsina
Pau Sánchez
Roger Escribà
Raül Istoc
Raül Garcia
Marc Ayuso
Didac Roiget
Marc López
Isaac
Edgar Puchol
Solanellas
Jordi Tomàs
Joel Fdez.
Menacho
Marc Canos
Guillem Nava.
Gervais
Carlos Kader
Ferran Lluis
Ferreres
Miki Torondel

CF LA SÉNIA
JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

PROCEDÈNCIA

Kevin Moreno
5
Andreu Borras
3
Sergi Gasparin
2
Jordi Escubedo
5
Òscar Querol
4
Ramon Centelles
INACTIU
Roger Garcin
RAPITENCA B
Sergi Cid
AMETLLA
Xavi Pomada
10
Pau Andreu
GANDESA
Valentin Pablo
MAR DE PLATA
Gerard Estrella
10
Marc Lleixà
5
Joan Labèrnia
4
David Martin
JUVENIL
Ferran Tiscar
JUVENIL
Javier Pol Sabater JUVENIL
Roberto Marquez
INACTIU
Lluís Capitan
JUVENIL
Jordi Bayarri
JUVENIL
Pol Rodriguez
10
David Callarisa
4
Joan Zaragoza
7
Ivan Capitan
5

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

Selu
Josué Andreu
Sergi Duran
Manolo Puig
Dani Bel
Josep Onghola
Gerard Bes
Alejandro Domi.
Cristian Diaz
Aitor Sales
Uri Benito
Sergi Escoda
Joan Sabaté
Domènec Estorach
Pol Benito
Marc Benito
Samu Blanes
Nacho Nuez
Aleix Salvadó
Marc Garcia

PROCEDÈNCIA
AMPOSTA JUV
LA CAVA
2
3
2
5
10
CAMBRILS
4
2
4
4
4
6
LA CAVA
PASTORETA
CAMBRILS UNIO
AMPOLLA
4

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Ricard Gine
Marc Castellví
Joan Batiste
Alexis Pedraza
Aleix Muñoz
Joan Piqué
Quim Torné
Marc Font
Pau Muñoz
Andreu Torres
Edu Llop
Joan Barrufet
Frede Giné
Marc Vernet
Xavi Fuertes
Roger Martos
Edgar Olvera
Jaume Guiu
Gerard Roigé
Agus Fornós
Yassine Ayadi

PROCEDÈNCIA
3
RAPITENCA
2
4
4
2
2
2
2
JUVENIL
2
2
RAPITENCA
REUS B
2
2
AMPOLLA
ULLDECONA
2
2

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Fran Reolid
Oriol Morera
Àlex Pasalamar
Marc Tena
Moha Hadri
Pau Morera
Xavi Obiol
Marc Fabregat
Fran Corella
Marc Ferreres
Albert Castell
Pere Estellé
Miquel Callarisa
Felipe Guachapa
Alberto Monforte
Ion Oslabanu
Ivan Gonzalez
Ivan Paez
Àlex Mola
Miguel Reverté
Gerard Ruiz

JUGADOR
Aitor Arasa
Jaume Gonzalez
Abraham Exposito
José Luis Rosales
Sergi Curto
Victor Pujol
Victor Reales
Carlos Ivan Rodri.
Roger Benaiges
Francis Infante
Carlos Cabrera
Leo Amador
Pau Sansaloni
Sergi Isma Diaz
Sergi Reales
Jaume Curto
Raul Teixidó
Albert Arranz
Sergi José Moya
Arnau Bertomeu

PROCEDÈNCIA
4
2
2
4
2
4
2
2
VILASECA
MONTAÑESA
2
2
9
2
2
2
5
FLIX
AMPOSTA
AMPOSTA

PROCEDÈNCIA
6
BATEA
3
2
4
2
BATEA
JUVENIL
2
INACTIU
7
3
3
2
3
2
BATEA
2
2
3
4

P
P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV

PROCEDÈNCIA
4
JUVENIL
2
4
4
2
2
ASCÓ
RAPITENCA B
2
6
3
GODALL
AMPOSTA
LA SÉNIA
3
2
2
2
TORTOSA
JUV

JUGADOR
Néstor Vila
Damià
David Flox
Jordi Gilabert
Vicent Brull
Jonatan Llorach
Juanjo Rovira
Didac Subirats
Eric Barberà
Eric Brull
Xavi Anell
Xavi Farnós
Gustavo
Toni Ondazabal
Jack Cid
Marc Martí
Edgar Samper

PROCEDÈNCIA
2
AMPOLLA
7
9
14
AMPOSTA
ULLDECONA
5
5
9
2
2
ULLDECONA
ALDEANA
2
2
LA CAVA

UE ALDEANA
P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

Joan Chorto
Sergi Auré
Albert Alegre
Albert Villarroya
Aleix Samper
Eloi Forastero
Josep Uliaque
Lluc Pepiol
Nicolàs Rios
Àlex López
Ahmed
Flore Alegre
Mikael Dieguez
Raul Salvadó
Tomàs Sentis
Marc Sansaloni
Àlex Alegre
Jonatan López
Robert López
Yassine en Nouny

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV

CE PERELLÓ

C AT M. NOVA
P

CF GANDESA

CF CAMARLES

CF ULLDECONA

CD TORTOSA
P

JUGADOR
Joan Marc
René
Agus Altamiranda
José Luis Torres
Joel Sarmiento
Erik Garrido
Marc Perelló
Àlex Fernández
Òscar Ruibal
Jordi Roca
Gerard Franch
Manolo Abril
David Ramirez
Joan M. Solsona
Roger Santaella
Ramon Llado
Enric Salas
Roger Sola
David Gallego
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David Rojas
Joan Aubanell
Òscar Riba
Jaume Guerola
Josep Domènech
Oriol Vallespí
Josep Ramon
Aleix Cuenca
Enric Ubalde
Carles Llarch
Genis Navarro
Jaume Gumiel
Marc Blanch
Pau Ripoll
Marc Blasi
Pol Clua
Raul Saumell
Javier Dilla

PROCEDÈNCIA
14
2
ASCÓ JUV
4
9
2
ASCÓ
POBLA B
5
2
13
10
2
3
REDDIS
ASCÓ JUV
2
9

UE RAPITENCA
JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Rodenas
Aleix Cobos
Aleix Matamoros
Ivan Gasparin
Barry
Eric Alarcon
Rafa Llop
Pachu
Ferran Buera
Andy Alarcon
Ferran Roig
De la Torre
Marcel Espanya
Carles Tornel
Ricardo Ramirez
Àlex Forés
Brayan
Aleix Alumbreros
Cristian Valcàrcel
Josep Becerra

PROCEDÈNCIA
PERELLÓ
JUVENIL
3
7
2
LA SÉNIA
REUS JUV
4
3
LA SÉNIA
LA CAVA
TORTOSA
2
3
2
7
3
3
MONTBLANC
PUERTO RICO

SCER L’AMETLLA
PROCEDÈNCIA

P

2
6
5
2
4
2
5
7
4
TORTOSA JUV
S. BARBARA
2
3
2
2
2
6
3
5
AMETLLA

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Erik Devadip
Nelson Ivan
Marc Garcia
Florin Taider
Sam Garcia
Xavi Callau
Cristian Paradas
Héctor Benaiges
Sergi Callau
Jordi Boyer
Sergi Brull
Xavi Fages
Ivan Fernández
Roger Rius
Toni Calafat
Jordi Llaó
Ramon Pitarque
Robert Beltran
Aleix Vizcarro
Aitor Pujades

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles.
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter. A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.

PROCEDÈNCIA
3
VILASECA JUV
7
4
2
7
AMPOLLA
8
4
3
5
3
GINESTAR
J. I MARIA
3
7
2
R-BÍTEM
ALDEANA
2

1
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CE ARNES

AMPOSTA B
JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Erik Segarra
Rafa Moreso
Ismael Gelida
Joel Garriga
Marc Subirats
Xavi Baz
Albert Sabaté
Pau Sánchez
Didac Roiget
Edgar Pujol
Alonso Gicena
Roi Miralles
Arnau Bonet
Carlos Curto
Erik Pascual
Ferran Lluís
Òscar Masdeu
Sergi Sánchez
Marc Canos
Sebas Callau
Johan Andrés

PROCEDÈNCIA
2
3
2
4
2
2
INACTIU
3
2
2
JUVENIL
JUVENIL
ALDEANA
SANT JAUME
2
3
3
4
JUVENIL
AMPOLLA
AMPOSTA A

P

JUGADOR

P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Joaquim Miralles
Òscar Gómez
Miquel Piñol
David Blanch
Jordi Farnós
Senhaji Mustapha
Carlos Montagut
Cristian Alvarez
José Luis Amador
Victor Panisello
Pau Rius
Manuel Azuara
Àlex Escarihuela
Sergi Manero
Albert Gordo
Ruben Cuello
John
Quim Bru

EBRE ESCOLA
JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

Izan Placios
Marco Pino
Josep Ma Pellisa
Eric Espuny
Jordi Baucells
Pau Monclús
Pau Galiana
Manel Ventura
Artem
Pau Povill
Robert Pujol
Guillaume
Albert March
Roger Armengol
Pau Roda
Enric Iniesta
Annas Zaaour
Jordi Cirera
Pep Montesó
David Campanals
Dani Porcar

PROCEDÈNCIA

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

P
P
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV

JUGADOR
Sergi Bo
Jordi Borràs
Roger Antó
Ferran Bo
Àlex Pérez
Albert Torres
Isaac Llaó
Pau Marin
Joan Carles Pons
Marc Llambrich
Aleix Zaragoza
Àngel De Diego
Josep Casanova
Jordi Rullo
Gerard Infantes
Adrian Padillo

9
2
4
9
9
JESÚS I MARIA
FATARELLA
2
6
3
4
1
FATARELLLA
4
2
13
VILALBA
J MARIA

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

PROCEDÈNCIA
2
2
LA CAVA
SANT JAUME
JUVENIL
INACTIU
2
JUVENIL
JUVENIL
SANT JAUME
LA CAVA
FLIX
LA CAVA
5
EL CATLLAR
EL CATLLAR

JUGADOR
Gerard Casado
Carlos Escrich
Aleix Almestoy
Eloi Almestoy
Xavi Hurtado
Ferran Balsebre
Òscar Botero
Oriol Figols
Nil Garcia
Jordi Vilanova
Carlos Torres
Ivan Canalda
Adrià Suñer
Paul Abasolo
José Luis Oliva
Renatas Vaisnys
Ferri
Adrià Suñé

PROCEDÈNCIA
GANDESA JUV
ALBI
2
2
2
2
CANONJA
GANDESA JUV
2
7
CANONJA
GANDESA JUV
9
2
3
2
CANONJA
LA FATARELLA

FC GODALL
PROCEDÈNCIA
2
2
2
3
2
4
ARNES
2
2
3
OLIMPIC
INACTIU
BATEA
SANT JAUME
2
4
2
INACTIU

P

JUGADOR

P
D
D
M
M
M
D
DV
DV

Guillem Folqué
J Antonio Alvarez
Ramon Suñé
Àlex Barrena
Lachem Ouhdadi
Aleix Sancho
Manu Sala
Valentin Sala
Enric Domínguez

JUGADOR

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV

Roger Garcia
Àlex Estorach
Guillem Cana
Oriol Ruiz
Oussama Kadri
Pau Gonzalez
Xavi Royo
Ivan Garcia
Aitor Cardona
Hicham Hasoum
Javi Rivas
Joan Canalda
Josep Vives
Miquel Cana
Gerard Reyes
Ferran Doménech
Moha Ouhanni
Alejandro Piñeiro
Yassine Boulaid

2
AMPOSTA
4
2
2
2
2
ROQUETENC JU
2
PINELL/ J MARIA
ROSELL
4
4
6
ROQUETENC
2
SANT JAUME
CORBERA
SAN JAUME

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

OLIMPIC

P

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Josep Navarro
Figo
Michael Ivoirienne
Gueu Curistian
Josevi Emilio
Jaume Canalda
Raimon Fosch
Manuel Antonio
Brayan Bertomeu
David Mora
Ismail Kassemy
Akaffou Evrad
Javier Fernando
Manelet Tomas
Dani Robles
Mustapha Amghar

2
VALLS
COSTA D’IVORI
COSTA D’IVORI
VENEZUELA
3
2
GUATEMALA
JUVENIL
2
BORGES CAMP
MARRUECOS
GUATEMALA
2
FLIX
BORGES CAMP

P
P
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR
Òscar Nogales
Roger Catalan
Alex Cabré
Juan Madero
Quim Vila
Alvaro Martinez
Fèlix Chorto
Andreu Rubio
Dani Calvo
Ramon Ibañez
Sergi Vila
Oriol Prat
Gerard Navarro
Iker Melchor
Arnau Cugat
Imanol Gomez
Joaquin Ripoll
Soufaine Barakat

PROCEDÈNCIA
XERTA
2
GANDESA JUV
2
8
OLIMPIC JUV
GINESTAR
BATEA
2

CF CATALÒNIA

P

CD LA CAVA

UD J. I MARIA
P

PROCEDÈNCIA

JUGADOR
Marc Andreu
Arnau Perez
Amador Voces
Àngel Diu
Arnau Sabate
Pere Martinez
Cristian Barajas
Enric Blanc
Xixo
Nacho
Xavi Revuelta
David Voces
Alejandro Prats
Eric Fernández
Luka Khacchize
Magí Andreu
Luis Garcia
Giorgi Apciauri

CF CORBERA

CF BATEA

JE FLIX

2
TORTOSA
3
3
6
JESÚS I MARIA
R-BÍTEM
ROQUETENC
2
2
3
3
JESÚS I MARIA
RAPITENCA B
R-BÍTEM
TORTOSA
2
2
2
CAMARLES
R-BÍTEM
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Gerard Moreno
Pau Prades
Enric Sebastià
Manu Fernández
Victor Vilalubi
Deco
Edu Penco
Daniel Fernandez
David Cosido
Martí Panisello
Moha Ciss
Nacho Orozco
Josep Sepulveda
Pau Martí
Aleix Robert
Chescu
Leandro Rovira
Lluís Espinach
Marc Prades
Nabil Rachi

PROCEDÈNCIA
2
FILIAL
7
2
4
GODALL
AT VALLS
3
11
9
2
10
FILIAL
AMPOSTA JUV
10
2
11
3
2
FILIAL

RAPITENCA B
PROCEDÈNCIA
4
JUVENIL
4
2
7
CAMBRILS
4
2
6
2
7
J MARIA
JUVENIL
JUVENIL
2
2
JUVENIL
J MARIA

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

Marc Blas
Cristian Adell
Manel Piqueras
Hans Esteban
Sergi Martí
Joel López
Sergi Gilabert
Eric Safont
Sergi Castaño
Josep Ramon
Josep Reverte
José Pedro Marti
Didac Rius
Guillem Casano.
Ignasi Rosales
Albert Sanchez
Dennis Royo
Yuri
Pau Carceller
Richard
Alex López
Xavier Beranuy
Albert Lucas
Cristian Regolf

2
JUVENIL
2
2
3
2
LA CAVA
MASDENVERGE
LA CAVA
2
3
3
ALDEANA
LA CAVA
2
TENERIFE
JUVENIL
BENICARLÓ
3
2
2
2
ALDEANA
AMPOSTA B

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles.
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter. A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS. AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT

Plantilles 2019/20

JOAQUIN CELMA

AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS. AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT

PLANTILLES 2019/20

UD R BÍTEM

CD ROQUETENC
P

JUGADOR

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Àlex Iniesta
Didac Ber
Cesc Julve
Gerard Cid
Maikel FernÁndez
Marcel Piñol
Pere Pitarch
Sergio Arévalo
Aleix Gisbert
Arnau Pallarès
Cristan Ventura
Edgar Roselló
Joel Roig
Jordi Valls
Marti Farreny
Miquel Gasulla
Kim Sancho
Ceesay Sakou
Ivan Arasa
Roger Turch
Chimeno
Quim Martinez

PROCEDÈNCIA
2
2
5
3
5
3
5
OLIMPIC
JUVENIL
3
2
2
3
9
2
2
BENICARLÓ B
2
8
3
RAPITENCA B
CATALÒNIA

P

JUGADOR

P
D
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

Aleix Reolid
Ismael Sastre
Gerard Estorach
Jordi Abelló
Alex Guarch
Jordi Fabregat
Marc Vilarroya
Oriol Martorell
Victor Bartolomé
Pau Valmaña
Braderin Benkiran
Mimoum Haddou
Aleix Chavarria
Edgar Bartolome
Moha Benkiran
Sergi Bel
Eric Vilanova
Pau Abelló
Emili Descarrega
Kevin Flores
Gerard Balada
David Viña

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

Marc Masdeu
Francesc Gilabert
Marc Casanova
Oriol Bertomeu
Raul Arderiu
Jhon Bayo
Genis Vila
Joan Navarro
Abraham
Gustavo Cardona
Joel Cherta
Marc Pardo
Murri
Agustí Valldeperez
Arnau Pardo
Roger Pardo
David Rovira
Sergi Prats

JOVENTUT I IL.LUSIÓ

P

3
MASDENVERGE
2
2
2
EBRE ESCOLA
INACTIU
4
5
INACTIU
2
3
5
7
2
2
DELTEBRE
INACTIU

P
P
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV

a la competició, els entrenadors han estat Cristian Torta
durant 3 anys (la passada lliga
va fer campió el Jesús i Maria)
i Jordi Subirats “To” que complirà la seva segona temporada.
Es manté part del bloc. Baixes:
Ivan Garcia i Josep Curto. Altes: Alonso, Roig Escuin, Marc
Canos (juvenil) Albert Sabate
(inactiu) Sebas (Ampolla) Arnau
Bonet (Aldeana) Carlos Curto
(Sant Jaume) i torna Johan que
estava al primer equip. Equip
molt jove que lluitarà per la
permanència i que s’ha d’adaptar. Però segur que ho farà.

És l’equip dels miracles; anys
enrera va passar en dues temporades de 4a catalana a 2a.
Va baixar a Tercera i porta ja
tres campanyes fent miracles
per mantenir-se; primer amb
un gran treball del míster Joan
Subirats temporada i mitja, la
passada Bartoli va agafar un
equip molt renovat i no va poder acabar la feina i va arribar
Robert Avinyó que va aconseguir un nou miracle. Robert seguirà a la banqueta. Sis baixes
de l’equip titular: Deco (Catalònia), Callarisa (Ulldecona),
Balada (R-Bitem), Royo (retirat)

SANT JAUME

SEGONA REVOLTA

TORNA ANTON
ràs. Altes: Aleix, Antó i Casanova
(La Cava), Ferran i Llambrich (S
Jaume), Pau Marin, Àlex Pérez, J
Carles Pons (juvenil), Àngel (Flix)
i, del Catllar, Padillo i Infante (va
marcar 16 gols a Segona). El fitxatge sorpresa és el retorn d’Albert Torres, ànima durant moltes temporades i que als seus
36 anys torna. El nou míster és
David Garcia, (R-Bítem). Baixes:
Monclús (Ebre Escola), Musta
(Arnes), Oriol i Soufiane (Olimpic), Adrià, Rius i Dani Grau. El
migcampista Salva, que va jugar
al primer equip com a juvenil de
primer any, ha fitxat pel Nàstic.

En la passada campanya, de
l’onze inicial de la jornada 1 al
de la 34, només va quedar un
jugador, Magrinyà. I dels que
van començar la temporada
només van quedar-ne dos al
final. Es va acabar la lliga passada amb només 11 jugadors i
3 cadets i si no va ser pel suport de la incorporació d’Edu
Albacar, que va fer 13 gols,
l’equip potser hauria baixat.
De l’equip bàsic de la passada
campanya només continuen 7
jugadors: Marc Masdeu, Oriol,
Raul, Joel, Marc Pardo, Murri i
Arnau Pardo. Dues baixes molt

JUGADOR
Raul Casanova
Juanjo Centelles
Genis Valls
Xavi Pastor
Pau Castro
Carles Soler
Edgar Esbri
Eric Bernad
Ivan Arasa
Ivan Vallés
Jordi Roda
Saul López
Cristian Arasa
Amado Clotet
Jaume Miravet
José Mulet
Josep Callau
Pau Muñoz
Xavier Arasa

PROCEDÈNCIA
2
2
4
ULLDECONA
4
11
4
2
4
10
2
ULLDECONA
3
6
2
3
3
5

CF CORBERA

L’EQUIP DELS MIRACLES

UD JESÚS I MARIA
El club ha viscut terratrèmols en
els darrers anys. En la 2016/17
va renunciar a la 1a catalana.
La passada, la unió amb Futbol Formatiu de Ebre no es va
acceptar i per això va haver de
dimitir el president i va entrar
una nova junta encapçalada
per Mingo Alcalà. Ito va decidir
no seguir com a director esportiu. Això ha propiciat canvis.
Si la passada campanya, contra
tot pronòstic, va ser campió,
en aquesta és tota una incògnita per la gran revolució. Només segueixen 3 jugadors de
l’equip bàsic, Isaac, Sergi i Bor-

PROCEDÈNCIA

FC GODALL

AMPOSTA B
Al final, aquest equip va tenir
el seu premi després de dos
anys intentant ascendir, quedant classificat 4t i 3r a la 4
Catalana. El fet de no baixar
ni un equip ebrenc de 2a catalana, li va permetre ascendir
a la tercera, categoria en què
va estar quatre campanyes
(2007/2011). Llavors, quan va
baixar, el filial va desaparèixer
durant 4 campanyes i va tornar la 2015/2016. I porten ja
5 temporades consecutives
donant oportunitat als jugadors locals que no les tenen
al primer equip. A la tornada

CF S. BÀRBARA

UE S JAUME

2
2
J I MARIA
TORTOSA JUV
6
5
2
2
7
AMPOSTA
TORTOSA JUV
VILALBA
3
7
3
8
TORTOSA JUV
TORTOSA JUV
17
2
GODALL
TORTOSA JUV

1

MOLTS CANVIS

i Nil. S’ha reforçat bé: Reyes
(Roquetenc), Ivan Garcia, (Roquetenc juv), Alejandro Piñeiro
(Corbera), Boulaid (Sant Jaume), el porter Àlex Estorach
(Amposta), Moha (Sant Jaume),
Hicham (J Maria/Pinell) i Rivas
(Rosell). El problema és que
han marxat els pichichis Balada
i Callarisa, 34 gols en total. Una
temporada més tocarà patir.
Dos entrenadors han caigut
en les tres últimes campanyes:
Bartolí i Alfredo Fuster. Tant de
bo Robert aconsegueixi la permanència i acabi la campanya,
fent un nou miracle.

importants Edu Alcaçar i Eric
Fernández (Flix). Altes: Gilabert
(Masdenverge), Sergi Prats,
Gilabert (Masdenverge), Bayo
(Ebre Escola), Genís Vila, Cardona (Inactiu) i el màxim golejador del Deltebre, David Rovira. Nova etapa en aquest club,
amb un nou president que serà
Ramon Tomàs (president i junta anterior van dimitir) i la tornada d’Antón Flores, que havia
de fer de director esportiu però
finalment, després de gestions
que no han fructificat, serà la
sisena etapa. És una institució.
Falten dos fitxatges, mínim.

Aquesta vinent, serà la 7a
temporada consecutiva a la
4a catalana i en les 4 últimes
amb una mitjana del lloc 12è.
No va renovar el mister Jorge
Párraga i arriba Jordi Barrufet
que va ser tècnic del Benissanet, coordinador del futbol
base de l’Ascó i entrenava al
futbol base del Gandesa. El
Corbera ja fa 6 anys que té a
David Ferré com a president.
Ells i els companys de junta
també fan miracles per tirar
avant el futbol al poble terraltí. Bona feina.
Per la temporada vinent, cal
dir que el Corbera és l’equip
que ha tingut més baixes
d’aquesta Categoria. Només segueixen 5 jugadors
i, a més, no tindrà al màxim
golejador, Uri Labella. S’està
confeccionat l’equip, amb
moltes dificultats (el filial del
Gandesa ha suposat la marxa
de diversos jugadors), però
s’espera poder tenir durant el
juliol la plantilla completa. De
moment sols 4 fitxatges: Ramon Suñé (Gandesa juvenil),
Manu Sala (Ginestar), Guillem
Folqué (Xerta) i Aleix Sancho
(Olí
impic juvenil). El mister de la
lliga passada, que va fer una
bona gestió, no va renovar.
En principi per temes personals no podia seguir entrenant a Corbera, pels desplaçaments. Al final ho podrà fer
més a prop de casa: a Torreforta.
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gastronomia

SOPA DE FARIGOLA
AMB OU ESCALFAT
La sopa de farigola és
un plat molt digestiu i
molt útil per guarir tota
mena d’infeccions respiratòries i intestinals.
INGREDIENTS (2 persones)
•
•
•
•
•
•
•

500 ml d’aigua mineral
natural
2 branques de farigola
fresca
2 ous
2 llesques de pa
1 all
Sal
Oli d’oliva verge extra

PREPARACIÓ:
Escalfar l‘aigua mineral natural en un
cassó i quan arrenqui al bull, apagar el
foc, posar-hi les branques de farigola
fresca i deixar infusionar 10 minuts.
Mentrestant, fer els ous escalfats
(poché). Podem fer-los de la forma
tradicional, posant aigua en una olla
amb vinagre (93% d‘aigua i 7% de vinagre), i quan arrengui al bull, abaixar
el foc i, amb una batedora de mà,
crear un remolí d‘aigua, abocar-hi al
mig l‘ou i esperar 4 minuts fins que la
clara estigui coagulada mentre anem
movent l‘aigua suaument perquè la
clara vagi envoltant el rovell. Quan

l‘ou estigui fet, posar-lo en un bol amb
aigua freda per parar el punt de cocció.
També teniu l‘opció de fer els ous escalfats (poché) per la via ràpida amb film de
cuina. No té tant glamur i el resultat final
no queda tan perfecte, però té menys
riscos si no es domina la tècnica. Per fer-ho de la forma ràpida, en un bol o got
petit, posar-hi un tros gran de film de
cuina a sobre, fer una cavitat perquè hi
pugui cabre l‘ou, untar la cavitat amb oli
d‘oliva amb l‘ajuda d‘un pinzell i posar-hi
l‘ou. Tancar l‘ou amb el film tot recollint
les puntes de manera que quedi com un
saquet. Treure tot l‘aire que hagi quedat
atrapat a dins i lligar el saquet amb fil de
cuina. Coure els saquets amb els ous

durant 4 minuts, submergir-los en
aigua freda per parar el punt de cocció i retirar el film. Torrar les llesques
de pa, untar-les amb una mica d‘all
(no gaire perquè no agafi molta fortor), afegir un raig d‘oli d‘oliva verge
extra, tallar cada llesca en 2 trossos
i disposar-les al plat fons que farem
servir per a la sopa. Posar en cada
plat, al costat del pa, l‘ou escalfat
(poché). Colar la infusió de farigola.
Per servir-la, podem posar-la directament al plat, amb el pa i l‘ou,
o bé portar-la a taula en una gerra i
que cada comensal se la serveixi. La
sopa de farigola amb ou escalfat s‘ha
de menjar ben calenta.

serveis
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I M M O B I L I À R I A
TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

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

678877868 O
AL 977440312

- 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
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.

TEL. 615 24 66 99

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

/ /

S E R V E I S

NOIA DE 30
ANYS AMB
EXPERIÈNCIA,
S’OFEREIX PER
A CUIDAR GENT
GRAN, CUINAR
I FER LABORS
DOMÈSTIQUES.
DEDICACIÓ
EXCLUSIVA SI FA
FALTA.

/ /

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

PREFERENTMENT
A TORTOSA.
INTERESSATS
TRUCAR AL
TELÈFON

PUBLICITAT

642 86 62 17

comercial@mesebre.cat

977 279 290
No t’ho
pensis més!

(JOANA).

OFERTa

florestajardi@hotmail.es

ES
VEN

PIS
2 HABITACIONS,

SE PRECISA
PELUQUERA
con
experiencia

ZONA
TORTOSA

645 888 266

CUINA I MENJADOR, BANY I
TRASTER.

REFORMAT PER
ESTRENAR

Zona Estació
autobusos
TEL.
645 888 266
àries

21/03 al 20/04

COMPRO

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

Màxima serietat. Pere

xxx XXX XXX

tlf: 686 979 513

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

21/04 al 21/05

20€

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

MAESTRO BACEKU

taure

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.

www.florestajardineria.com

AMPOSTA

23

OFERTA
3 MASAJES

AMPOSTA
NOVEDAD

COMPLETOS
EN CAMILLA

CATALANA

DISCRETO

30€

PARTICULAR

9H30 A 20H

NO ESTOY
DEPILADA

50 AÑOS

CARIÑOSA

XXX XXX XXX 722.38.03.38

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Mart, en aspecte
tens amb Urà, avisa
que les presses no
són bones. També
pots aprofitar tota
aquesta energia per
posar-te al dia, en
aquells assumptes
que t’ho demanin.

L’oposició de Venus
amb Saturn, pot
fer que mentre tu
penses en algú del
passat, i establir un
pont, a l’altra banda
pots trobar una actitud menys predisposada al diàleg.

Mercuri, retrògrad,
torna a Cranc i inclina
a una visió de les
coses, més connectada a les emocions.
Període de reflexió
i també per l’opció
a una segona oportunitat.

El retorn de Mercuri
a Cranc, pot fer
que toqui moure
paperassa, o que
t’hagis de tornar a
desplaçar pel que
creies acabat. També
inclina que meditis i
prenguis nota.

FELICITATS! El Sol
entrarà al teu signe,
obrint el període de
recarregar energia
i il·lusions per l’any
que comença. Mercuri i Venus a Cranc
inclinen a comprendre emocions.

Mercuri, retornant
a la Casa XI, et fa
mirar cap al teu
futur, o el dels teus
néts. Pots pensar
en la tornada a un
lloc del passat o la
pàtria que vas deixar
enrere.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Oportunitats per
enfrontar algunes
situacions, sobretot
les produïdes per
mals entesos. Però
tu no podràs tenir la
raó en tot, i t’anirà
bé practicar certa
flexibilitat.

Saturn i Plutó en
trànsit per la Casa II,
demanen contenció
i fer un ús responsable dels recursos.
Això t’orienta cap
a altres facetes de
la vida que potser
havies oblidat.

Dies de conèixer
gent nova, converses
interessants i algun
retrobament amb
persones del passat,
amors inclosos. Segueixes el camí traçat
i no el varies per res,
ni ningú.

La tensió d’Urà amb
Mart, t’inclina a
posar-te en algunes
situacions de les
quals no sabràs com
sortir-te’n. Un excés
de franquesa, podria
espatllar les teves
relacions.

Reps, un excel·lent
suport de Venus que
pot despertar el teu
costat més romàntic.
També hi ha necessitat de perdonar
als qui t’han fet mal
i de trobar un camí
de pau.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Possiblement has
de rectificar algun
objectiu, amb el
retorn de Mercuri
a Cranc, transitant
per la teva Casa X.
Assumptes familiars
no resolts, demanen
la teva atenció.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

ORGULL I EMOCIÓ
EL CLUB PATÍ L’ALDEA
ÉS CAMPIÓ DEL MÓN
“QUAN SURTS I
REPRESENTES UN
POBLE TAN PETIT
EN UN PAVELLÓ
TAN GRAN I
DAVANT DE TOT
EL MÓN, NOMÉS
POTS SENTIR-TE
ORGULLÓS DE
PODER DIR QUE ETS
DE L’ALDEA”

E

l Club Patí l’Aldea va
aconseguir aquest
dissabte l’or en el Mundial
de patinatge artístic de
grups de xou petits. Els
aldeans, amb ‘Without
the sun’, una coreografia
vibrant i amb efectes
especials, inspirant-se en
el món dels vampirs, van
assolir que els jutges els
puntuessin amb notes
per sobre del 9 i, fins i tot,
va haver-hi un que els
va puntuar amb un 9,8.
L’Aldea, que al Mundial
de França va ser tercer, va
aconseguir així superar els
seus resultats dels darrers
anys i penjar-se la medalla
d’or. Manel Villarroya,
coreògraf, patinador i
factòtum d’aquest modèlic
club aldeà, no podia
triar un millor moment
per deixar la seva faceta
de patinador, amb el CP
l’Aldea instal·lat en el
més alt del món. Parlem
amb ell d’un èxit sense
precedents i que situa
l’Aldea i el seu club patí
en la cimera mundial de
l’esport. Un somni fet
realitat. El Club Patí és un
orgull per a l’Aldea i per a
les Terres de l’Ebre.

bones sensacions. L’equip,
la unió, els entrenaments...a
casa, el públic, el Palau Sant
Jordi com escenari. Podia
demanar més? Sabia que
sortiria!

Com vau viure la setmana prèvia?
Una setmana molt ocupada
però a la vegada programada per treure’n el millor resultat. Considerant que Núria Gas tenia la competició
dijous i divendres, i el grup
el dissabte, tot va ser molt
estressant però a la vegada
sortia tot tal i com estava
programat!

Orgull aldeà. Molta emoció i sentiments per la feina i per haver fet tanta
història per a l’Aldea i les
Terres de l’Ebre. És així?
Doncs pensar que quan
surts i representes un poble
tan petit en un pavelló tan
gran i davant de tot el Món,
només pots sentir-te orgullós de poder dir que ets de
l’Aldea!

Després del tercer lloc a
França, en quin moment
vas veure que ‘aquest
any sí’?
A més de que portàvem un
gran programa, dels dos aspectes a puntuar, tècnica i
artística, el dia abans, tenia

Com s’arriba fins aquí?
Sacrifici, hores, dedicació, esforç, ganes, inversió,
temps... hi ha massa coses
necessàries per aconseguir
el que hem aconseguit. Però
va ser un projecte de dos
anys amb grans patinadors/

es i amb un objectiu clar: “els
WRG2019”. A partir d’aquí no
perdíem l’objectiu de vista,
preparació física de 4 dies
per setmana, entrenaments
2 dies més intensius, coordinació de junta, atrezzo, patinadors, equip tècnic...Tot
sincronitzat...i fins aquí.
Sé que ocasions no us
sentiu valorats a nivell
mediàtic però el Club Patí
l’Aldea és un ‘Gran Club’
com diu Ximo.
Doncs sí. No obstant, sóc
una persona que fa les coses que li agraden perquè li
agraden, no perquè ningú
me les reconegui o em feliciti. Òbviament t’agrada que
t’ho diguin i ho facin, però
no ho espero; la satisfacció personal del meu treball
ja és prou reconeixement.
Si els mitjans en fan ressò
millor que millor per tots
aquells que s’esforcen, però

al final si no és així, no és
una preocupació!. Suposo
que els mitjans publiquen el
que interessa a la majoria del
públic.
Futur teu i d’un Club que
ja és històric, i que ha fet
que se’n parli de l’Aldea
arreu del món.
Seguir treballant per formar
grans esportistes i persones
humils, treballadores i responsables. A partir d’aquí el
què vingui serà benvingut!
Núria Gas també ha decidit penjar els patins.
Va ser 6a en el programa
lliure, i era una decisió presa
abans dels WRG. No obstant,
tot i això, és un tema per
acabar de tancar!
Darrera d’aquests grans
èxits del Club Patí l’Aldea, hi ha moltes persones, gent que, amb pocs
recursos, ha treballat en

un llarg camí per arribar
fins al cim mundial. Un homenatge des d’aquí per
tots, amb un excel.lent
equip actual, ple de qualitat esportiva i, sobretot,
humana. Gràcies per ser
tan grans. És complicat
poder nombrar a tothom,
però, en el teu cas, voldries recordar algú?
És cert. Hi ha molt treball,
des de fa anys, de molta
gent. Per la meua part, agrair
a tots els que m’han fet costat en aquest temps, sobretot la meva família, amics,
companys del club, junta,
alumnes...i si pogués, ho dedicaria a la meva cosina que
m’acompanyava sempre en
la meva carrera esportiva i
que ens va deixar just abans
de l’Europeu de l’any passat.
Des de llavors en cada campionat quan he posat el peu
a la pista he pensat que ella
estava amb mi!.

