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L’Ebre en festes
C

oincidint amb Sant Jaume, que fou ahir, el territori ebrenc viu la primera onada de Festes Majors amb localitats que
les celebren o les han celebrat recentment. La Ràpita, Camarles, Sant Jaume, Campredó, Xerta, Benissanet, Tivissa,
Masdenverge, Arnes, Torre de l’Espanyol, La Fatarella i Móra la Nova són municipis que estan en festes.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

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

Q

uants mesos portem
sense Govern? Això
sembla un col·legi fent
vacances, però el cost que
representa estar aquests
dies sense govern entre
sous, viatges, iPad i mòbils
ens costarà uns 13,9 milions
d‘euros!
Quan arrenqui el debat d’investidura, hauran passat mesos des
de les eleccions del passat 28
d’abril i en aquest període tant
al Congrés dels Diputats com
al Senat només han celebrat
una sessió plenària, la de la seva
constitució. Tot i això, les Cam-

bres han pagat puntualment les
nòmines dels diputats des del
29 d’abril. Aquestes han suposat un desemborsament de 4,7
milions d’euros en el cas dels
diputats/ades i 3,76 milions als
senadors/es. En total, 8,4 milions d’euros desemborsats sense haver celebrat ni una sessió
de control o haver-se constituït
cap comissió. A més, totes dues
Cambres també han abonat les
subvencions corresponents als
grups parlamentaris, cosa que
ha suposat un desemborsament
de 3,8 milions d’euros (2,2 del
Congrés i 1,5 del Senat).
Una altra de les despeses en què

ha incorregut el Congrés és en
la renovació de les tauletes dels
parlamentaris. Fa unes setmanes es va adjudicar el contracte
per adquirir 400 iPad per al nou
mandat. En total, 504.673 euros
(uns 1.250 euros per cada dispositiu). Al Senat no hi ha hagut
“tablets”, però sí un nou contracte per renovar els telèfons
mòbils i les línies, adquirint 300
dispositius d’alta gamma i altres
140 de gamma mitjana. En total,
el Senat preveu dedicar a aquest
contracte 1,19 milions d’euros.
A aquest import caldria sumar
els viatges que s’han abonat
als diputats/ades pels despla-

çaments realitzats, una xifra
que es publicarà un cop passi
la investidura. En una situació
semblant a la d’aquest últim trimestre, la qual es va produir entre abril i juny de 2016, només
el Congrés va gastar gairebé
700.000 euros en els desplaçaments dels parlamentaris. És a
dir, sense comptar el cost dels
viatges, que encara no el coneixem, aquests mesos sense govern han suposat un desemborsament de 13,9 milions d’euros
per a unes cambres en les quals
gairebé no hi ha hagut activitat.
13,9 milions d’euros ens ha costat no tenir govern.

a portada
BREUS
L’ATUR A L’EBRE,
PER SOBRE DE
LA MITJANA
CATALANA
L’economia catalana continua
creixent durant el 2018, però
de forma menys accelerada
que l’any anterior. Tots els
indicadors, com el PIB o la
taxa d’atur, així ho demostren. A les Terres de l’Ebre,
en canvi, l’atur es situa
lleugerament per sobre de la
mitjana, tot i crèixer el nombre d’afiliats. Malgrat això,
l’estat de l’economia es difícil
de quantificar perquè moltes
dades no estan territorialitzades. Des del departament
d’economia s’han compromès
a treballar amb l’IDESCAT per
posar-hi remei.

DETENEN
A TIVISSA
UN FUGITIU
RECLAMAT PER
BULGÀRIA
La Policia Nacional ha detingut a Tivissa (Ribera d’Ebre)
un fugitiu búlgar que tenia
vigent una Ordre Europea de
Detenció i Entrega cursada
el 3 de juny per un robatori
amb força comès quan era
menor d’edat. Un jutjat
búlgar el va condemnar a tres
anys de privació de llibertat
l’any 2014. Des de llavors
estava fugit, amagant-se
a Tivisa, fins que ha pogut
ser localitzat i detingut pels
agents. (ACN)

FRACASSA
LA SEGONA
VOTACIÓ PER LA
INVESTIDURA
I SÁNCHEZ NO
REVALIDA EL
CÀRREC DE
PRESIDENT
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SOCIETAT
Bona part
del territori ebrenc
gaudeix de la Festa
Major coincidint amb
el patró, Sant Jaume
S

ant Jaume marca el primer
epicentre festiu al territori.
Un gran nombre de municipis
estan de Festa Major.
I tot i que n’hi ha que la van
acabar ahir o que la comencen
avui, per a la majoria comença
avui la recta final.
Han estat i són dies d’actes populars en el que els bous, en

molts indrets, no falten. Tot plegat, per gaudir-ne.
Sant Carles de la Ràpita, Camarles, Sant Jaume, Campredó,
Xerta, Masdenverge, Benissanet,
Tivissa, Arnes i Móra la Nova
són el gruix de municipis que,
en honor a Sant Jaume, el patró, viuen els seus dies de Festa
Gran.

POLÍTICA
La Diputació completa el cartipàs amb quinze
delegacions i vuit presidències de comissions
L

a Diputació de Tarragona
ha anunciat aquest dijous
que ha completat el cartipàs
amb quinze delegacions i vuit
presidències de comissions,
que se sumen a les quatre
vicepresidències que ja es van
presentar fa uns dies.
La presidenta de l’ens, Noemí Llauradó, ha exposat que el
nou govern estarà regit per valors com el diàleg, el consens, la
proximitat, la participació i posar
les persones en el centre de les
polítiques. A més, ha anunciat
que durant els propers mesos es
treballarà en un nou pla estratègic, que ha de permetre abordar

amb més precisió aspectes com
la problemàtica del despoblament en zones rurals, l’habitatge, les polítiques d’igualtat i el
respecte a la diversitat territorial
i social.
Llauradó ha comentat que volen potenciar el treball en equip
entre les diferents àrees i també amb l’oposició. A més ha
valorat que el món local “ha de
ser proper, participatiu i transparent, uns valors indefugibles
de qualsevol govern del segle
XXI”. També ha posat en valor
la diversitat territorial de la demarcació amb “tres realitats socioculturals, amb un gresol de

necessitats i inquietuds”. Per la
presidenta això és “una gran fortalesa”. A la imatge, la presidenta
de la Diputació, Noemí Llaura-

dó, acompanyada dels quatre
vicepresidents (entre ells, Adam
Tomàs i Lluís Soler, alcaldes
d’Amposta i Deltebre. (ACN)

Pedro Sánchez va perdre la segona votació per a la seva investidura, tal i com estava previst
des de minuts abans d’iniciar-se
la sessió. La negociació entre el
PSOE i Podem va fracassar i els
de Pablo Iglesias no van donar
suport al socialista. Unides Podem –que inclou els diputats
d’En Comú Podem- van optar
per abstenir-se i no donar suport a la investidura, malgrat les

ofertes i contraofertes que van
intercanviar, i la seguretat que un
vot a favor comportaria un govern d’esquerres donada la predisposició d’ERC i Bildu a facilitar la investidura sense haver-la
negociat.
Així les coses, Pedro Sánchez
va marxar de la sessió amb només 124 vots del PSOE i el PRC
a favor, 67 abstencions –entre
les que hi ha els d’Unides Po-

dem, ERC i Bildu-, i 155 escons
en contra que van agrupar a PP,
Cs, Vox, JxCat, Coalició Canària i
Navarra Suma.
Des del punt de vista més català,
els independentistes van votar
per separat. JxCat es va mantenir
en el seu vot contrari a la investidura en considerar que el PSOE
no va tenir en compte el conflicte sobiranista, no va fer cap
oferta per a Catalunya i es con-

tinua rebutjant el dret a l’autodeterminació. ERC, en canvi,
va canviar el ‘no’ de la primera
votació per l’abstenció. Els republicans, junt a Bildu, van voler fer aquest gest per intentar
facilitar un govern d’esquerres
i evitar una nova convocatòria
electoral que pogués portar
una coalició de dretes, apel·
lant així a la “responsabilitat” de
PSOE i Podem. (ACN)
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MÉS
NOTÍCIES
FORMACIÓ PER
A UN LIDERATGE
POLÍTIC AMB
PERSPECTIVA
FEMINISTA
La coordinadora territorial de
l’Institut Català de les Dones,
Carme Valls, ha presentat
aquest dijous el curs “La perspectiva de gènere, estratègia
per dissenyar les polítiques
públiques al s. XXI”. Més de
vint càrrecs, representants de
més de 15 poblacions ebrenques, sorgits de les darreres
eleccions, han participat en
aquesta formació que té per
objecte avançar cap a un lideratge polític amb consciència
de gènere que impulsi societats més justes i igualitàries.

MINUT DE SILENCI
PER LA VÍCTIMA
DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA
La Coordinació Territorial de
l’Institut Català de les Dones
va convocar ahir dijous, 25 de
juliol, a la seu de la Generalitat, Plaça Gerard Vergés, 1, de
Tortosa, un minut de silenci
per l’assassinat masclista de
dimecres a Terrassa.

EXPOSICIÓ
‘CARBÓ PASSIÓ
CROMÀTICA
El Palau Oliver de Boteller de
Tortosa acull l’exposició ‘Carbó: passió cromàtica, tendresa
creativa’. La mostra presenta
una trentena d’obres de Josep
Carbó deu anys després de la
seua mort.

LA UNITAT DE SALUT
INTERNACIONAL DE
L’ICS A LES TERRES
DE L’EBRE DUPLICA
LA SEVA ACTIVITAT
L’atenció a les persones que
viatgen és una mesura preventiva encaminada a reduir

JA PENSANT EN LA PROPERA
Les portes del Portal del Romeu van tancar
una nova edició de la Festa del Renaixement

T

ortosa va tornar al segle
XXI durant uns dies, fins
diumenge.
Diumenge les portes del Portal
del Romeu es van tancar, donant així per finalitzada la la Festa del Renaixement. Enguany,

el la Festa tanca una edició en
la que hi van passar prop de
200.000 visitants i amb molts
espectacles que van esgotar les
entrades.
L’alcaldessa, Mertitxell Roigé,
va valorar la consolidació de la

Festa a nivell de ciutat i l’augment de turistes europeus, així
com la gran participació de la
gent que “una vegada més” va
sortir al carrer.
Ja es pensa en la propera edició que es preveu molt especial

perquè serà el 25è aniversari.
Malgrat les veus crítiques que
diuen que la Festa necessita un
nou impuls, el balanç “ha estat
exitós” amb la previsió de que
pugui ser-ho més encara l’any
vinent.

SUCCESSOS
Detenen un home que tenia retinguda una
dona a Tortosa amb la que pretenia casar-se
E

ls Mossos d’Esquadra han
detingut un home que
tenia retinguda una dona a
un pis de Tortosa amb la qual
pretenia casar-se per poder
aconseguir la documentació
europea.
La víctima, de 42 anys i de nacionalitat eslovaca va trucar la
policia del seu país per informar que un home la mantenia
reclosa en un habitatge contra
la seva voluntat i va explicar que
el raptor pretenia casar-se amb
ella dos dies després. Segons la
víctima, l’home, de 31 anys i nacionalitat paquistanesa, l’havia

amenaçat de mort si intentava
demanar ajuda. Els Mossos van
rebre un avís d’Europol el 17
de juliol, quan es va produir la
detenció. El detingut va passar
a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa el 19
de juliol i el jutge va decretar la
seva llibertat amb càrrecs.
Segons els Mossos d’Esquadra,
la policia va poder localitzar la
víctima perquè la dona els va
informar que des del pis on es
trobava reclosa podia veure un
pont de color vermell sobre un
riu, i que a l’habitatge havia trobat algun paper amb una adreça

de la localitat de Tortosa. Després d’indagacions policials i
una discreta vigilància van poder determinar la ubicació del
pis i van detenir el raptor i alliberar la dona, que portava més
de vint dies retinguda a l’habitatge sense poder sortir, ja que
en les poques ocasions que el
seu raptor sortia del pis deixava
la porta tancada amb clau.
Segons el relat de la víctima, va
conèixer l’home a Eslovàquia
mitjançant el germà d’ella, i
com que els dos havien de viatjar a Espanya per raons de feina
van decidir fer-ho junts. Un cop

a Tortosa l’home li va revelar els
seus plans per tal d’obtenir la
condició de ciutadà europeu, a
la qual cosa ella es va negar.

el risc de patir patologies en
l’àmbit propi de la salut internacional. El programa de salut
internacional de l’ICS integra
totes les unitats existents en
una xarxa que treballa coordinadament en l’assistència integral als viatgers de països amb
epidemiologia diferent de la
del nostre entorn.
A la consulta es donen consells preventius per al viatge,

s’administren vacunes generals i específiques, i es facilita
la medicació estrangera per a
quimioprofilaxi de malària. Així
mateix es fa consulta de patologia importada (postviatge),
és a dir, activitats assitencials
encaminades a abordar tota la
patologia que pugui presentar
tota persona que viatja o nouvinguda.
La Unitat de Salut Internacio-

nal Terres de l’Ebre està ubicada a la quarta planta de
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta i té un horari d’atenció de 9 a 14 hores, dimarts,
dimecres i divendres. Cal recordar, a més, que està acreditada pel Ministeri de Sanitat
per a la vacunació contra la
febre groga. Anualment s’hi
fan al voltant de 1.000 visites, però del maig a l’agost es

dupliquen les visites en relació amb la resta de l’any: 140
visites mensuals, és a dir, s’hi
concentren el doble de pacients.
La sol·licitud de visita pot ferse mitjançant el web de l’Institut Català de la Salut, Salut
Internacional i cal tenir en
compte que durant aquests
mesos hi ha un mes de llista
d’espera per a les visites.

amposta
FUTURO CIUDAD
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FESTA MAJOR

Family Cash compra Presentació de les
el complex comercial pubilles 2019

E

l grup valencià Family
Cash ha comprat el centre
comercial Futuro Ciudad
d’Amposta per uns 3 milions.
L’operació permetrà a la cadena
obrir el seu primer hipermercat a Catalunya, a la mateixa
nau que Carrefour va ocupar
durant menys de dos anys. En
l’operació ha participat una societat immobiliària vinculada al
grup, que ha estat l’encarregada
d’adquirir les instal·lacions així

com la galeria comercial –sobre la qual es poden construir
habitatges fins a 10.000 metres
quadrats-. Els inversors llogaran
la nau a Family Cash, que preveu obrir entre febrer i març de
2020 ocupant unes 85 persones.
Després del fracàs del projecte
original, la propietat de les instal·lacions era d’Aliseda, immobiliària de Blackstone i el Banc
Santander. (ACN)

U

n total de 69 joves,
40 pubilles i 29
pubilles infantils, seran les
encarregades de representar
les diferents associacions i
entitats locals durant els actes
de les Festes Majors d’Amposta.
Entre aquestes noies però, destaca el paper de la pubilla major
i la pubilla infantil major, que es
van conèixer el passat 20 de juliol
durant la presentació de pubilles
al parc dels Xiribecs. Escollides a

sorts, aquest any la pubilla major
és Uma Valldepérez Valldepérez,
representant de la Penya Espanyolista del Montsià. I en el cas
de la pubilla infantil, va ser escollida Anna Bonet Martorell, del
Club Twirling Big Dream Amposta. D’altra banda, Amposta segueix treballant en la millora de
l’accessibilitat de totes les persones, aquest cop des de l’àmbit de
les Festes Majors que seran més
inclusives.
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BREUS
*L’empresa ampostina
Manain Elevació ha comprat
les instal·lacions de l’empresa
Lamicat, que va tancar portes
al 2013 al polígon de l’Oriola.
Tot i que el comprador no
ha volgut revelar públicament el cost de l’operació, la
transacció s’ha tancat per uns
2 milions segons ha pogut
saber l’ACN. Amb aquesta adquisició, Manain preveu traslladar les seves instal·lacions
actuals, també al polígon de
l’Oriola, i així poder ampliar la
seva activitat, potenciant les
vendes en l’àmbit internacional. Dedicada a la compra-venda i lloguer de maquinària d’elevació i construcció,
Manain ocupa actualment 24
persones i factura entre 9 i 10
milions anuals.
*Reconeixement de l’Ajuntament d’Amposta a la remera
Aina Cid pel seu darrer èxit
esportiu. “Avui li hem fet
aquest petit però necessari
reconeixement, que estem
convençuts que no serà
l’últim”, va dir l’alcalde.
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MÉS
NOTÍCIES
CONSELL DE
PRESIDÈNCIA
En la sessió plenària del Consell Comarcal del Baix Ebre es
van acordar els membres del
consell de Presidència, que
són: Jordi Forné, Simón Falcó,
Josep Antoni Navarro, Virginia Borràs, David Poy i Laura
Fabra. Pel que fa al càrrec de
gerent es va nomenar Neus
Guiu. Finalment, el ple va
acordar el règim de dedicacions i indemnitzacions dels
consellers per aquest mandat
2019-2023. El president, que
tindrà una dedicació del 75%
de la jornada, s’ha reduït en
6.000 euros anuals el salari.
També tindrà una dedicació parcial, del 50% de la
jornada, el conseller David
Poy, responsable de les àrees
d’ensenyament i joventut.

ROCK N’RIU A
DELTEBRE
Demà 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 es celebrarà al
Parc del Riu.

PREVENCIONS
DE SALUT PER
L’ONADA DE
CALOR
El Departament de Salut vol
sensibilitzar més encara a la
població de la importància
de prevenir i minimitzar els
efectes que tenen, sobre la
salut de les persones, les
onades de calor. Aquesta
situació meteorològica és
una realitat climàtica de
l’estiu que ja es podria considerar tan preocupant com
la de la grip a l’hivern, raó
per la qual, el Govern vol fer
enguany especial incidència
en conscienciar la ciutadania
de la importància de seguir
uns consells elementals. Per
això, aquesta setmana ha
presentat la campanya ‘Un
estiu sense UFFF’.

baix ebre

POLÍTICA
El ple extraordinari del Consell del Baix Ebre va
aprovar el cartipàs de l’ens comarcal
E

l Consell Comarcal del Baix
Ebre va aprovar el cartipàs,
presidit per Xavier Faura, amb
l’acord entre Esquerra i Movem.
Concretament, s’han creat sis
comissions informatives: Activació econòmica i esports, a
càrrec del conseller Ivan Garcia;
Ensenyament, joventut, cultura i
turisme, encapçalada per Jordi
Jordan; Governació i hisenda,
amb el conseller Jordi Gaseni al
capdavant; Territori, a càrrec de
Maria Cinta Llaó; Gestió ambiental i sector primari, encapçalada per Roger Avinyó i Serveis
a les persones, presidida per
Rosalia Pegueroles. Cadascuna
d’aquestes comissions informa-

tives està integrada per dos representants de cada grup polític
comarcal. També es va nomenar
Ivan Garcia vicepresident primer
del Consell; Jordi Jordan vice-

president segon; Jordi Gaseni
vicepresident tercer; Maria Cinta
Llaó, vicepresidenta quarta; Roger Avinyó vicepresident cinquè
i, finalment, Rosalia Pegueroles

vicepresidenta sisena. Pel que fa
a la composició de la comissió
de govern, l’integren el president i els sis vicepresidents de
l’ens.

CLOENDA
El Festival Deltebre Dansa tanca la quinzena
edició amb més de 12.000 espectadors
E

l Festival Deltebre
Dansa ha tancat aquest
diumenge la quinzena
edició amb més de 12.000
espectadors, que han
gaudit de 49 espectacles de
dansa i circ contemporani
representats al Parc Natural
del Delta de l’Ebre.
El programa ha comptat amb
dues estrenes mundials, ‘Underneath’, de Lali Ayguadé
Company, i ‘Siren Dance’, de
Lilian Steiner. També ha estat
reeixida la vessant social. D’una
banda amb la V Nit Solidària i
del Circ, que va aconseguir recaptar 1.500 quilos d’aliments

REHABILITACIÓ
DEL PAVIMENT DE
LA N-340 ENTRE
EL PERELLÓ I
L’AMETLLA
El Ministeri de Foment ha
licitat el contracte d’obres
per executar els treballs de
rehabilitació del paviment

i productes de neteja i higiene
personal. De l’altra, la Creació Deltebre Dansa va comptar
amb la participació d’un cente-

nar de persones d’associacions
del municipi. A més també s’han
dut a terme una desena de tallers d’iniciació gratuïts, que han

atret unes 300 persones.
A l’acte de cloenda va assistir-hi
el president de la Generalitat,
Quim Torra.

de la carretera N-340, entre el
Perelló i l’Ametlla de Mar.
El tram en el qual s’efectuaran les obres és el que va del
punt quilomètric 1.106 fins el
1.122. Segons publica aquest
dimarts el BOE, el pressupost
de licitació del contracte és de
238.857 euros.
Foment argumenta que aquesta actuació permetrà no només
allargar la vida útil del ferm de

la carretera, sinó que també
suposarà millorar la seguretat

viària i de la comoditat en la
circulació en el tram.

especial
A TIVISSA

LES NITS D’AGOST
A LA BARANOVA
L

a plaça de la Baranova
de Tivissa és un indret
privilegiat, mirador de les
comarques de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el
Priorat, i de les muntanyes
de Prades, el Montsant,
la Figuera, la Picossa,
les serres de Cavalls i de
Pàndols, els Ports, i la serra
de Cardó.

L’Ajuntament de Tivissa, en el
marc de ‘Les Nits a la Baranova’, aposta per apropar els
valors de la lírica a les Terres
de l’Ebre per tal que la gent
del territori gaudeixi d’una
oferta artística de gran qualitat i també afavorir i potenciar la projecció de les millors
veus joves de la lírica del
nostre país.

DIA 2 I 4 D’AGOST

NIT LÍRICA. Recitals de lírica a càrrec
de la darmosana Sara Blanch, soprano,
David Alegret, tenor, acompanyats al
piano de Josep Buforn i el cor The
Beauty Fools.

DIA 9 D’AGOST

NIT ESCÈNICA. Lectures
dramatitzades de l’obra “Frankenstein
sóc jo” de Clàudia Cedó amb Enric
Cambray i Júlia Truyol i després concert
de Paula Grande. (entrada gratuïta)

DIA 17 D’AGOST

NIT CINEMATOGRÀFIA. Projecció del
curtmetratge “Proyecto VIH”, de Carla Simon.
Amb la presència de la directora i alguns
del actors del curt. Després projecció de la
pel·lícula “Estiu 1993”. (entrada gratuïta)

DIA 24 D’AGOST

NIT MUSICAL. Concert. (entrada gratuïta)
Les Nits a la Baranova col·labora amb
la iniciativa #rebrotem, de suport als
afectats de l’incendi forestal que va
afectar a part de la Ribera d’Ebre,
Garrigues i Segrià.
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MÉS
NOTÍCIES
CREIX EL
RECICLATGE A
L’AMETLLA
Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya,
l’índex de recollida selectiva
bruta de l’Ametlla de 2018
se situa en un 43,63%. Unes
xifres inferiors al 51,41 % de
2017, motivades per l’incendi
que va cremar, l’1 de maig
del passat any, les restes
vegetals emmagatzemades
a la planta de tractament de
verds de la deixalleria municipal. Tot i això, les xifres
són positives. Les dades de
reciclatge de les fraccions de
paper i cartró, vidre i envasos
han augmentat entre un 5 i
un 7 % respecte el 2017. En
canvi, l’orgànica ha disminuït
un 4 %.

ACTIVITATS DEL
CAP DE SETMANA
A L’AMPOLLA
Dissabte 27 i diumenge 28
de juliol, durant tot el dia
a la platja de les Avellanes
de l’Ampolla es disputarà el
XV Torneig Mediterrània de
Volei Platja – In Memoriam
Albert Orduña. Dissabte tindran lloc els partits masculins
i femenins de 4X4 i diumenge de 2X2 també d’ambdues
categories. El torneig està organitzat pel Club de Voleibol
Roquetes i el Patronat de Turisme i Esports de l’Ampolla.
D’altra banda, demà dissabte
dissabte, l’Associació Cultural
Sant Jordi de l’Ampolla
organitza la sortida Caminant
sota la lluna per la platja
de La Marquesa i el far del
Fangar. El punt de trobada
serà a les 19.30 hores al passeig de l’Arenal (davant del
Camping Ampolla Playa). Per
a més informació i/o inscripcions es pot trucar al telèfon
649 158 072, les places són
limitades. Així mateix, també
demà dissabte, a les 22.30
hores a la plaça Catalunya,
l’Associació Teatral l’Ampolla
presentarà l’obra de Santiago
Rusiñol “Gente Bien”. El preu
de l’entrada és de 3 euros.

L’ALDEA
Obres d’arranjament de l’avinguda Francesc
Robert Graupera, “amb una vida útil més llarga”
L

’Ajuntament de l’Aldea
va informar la setmana
passada de l’inici de les obres
d’arranjament de l’avinguda
Francesc Robert Graupera.
La millora estava prevista anteriorment, però, segons la nota
de l’Ajuntament, “en estudiar
l’expedient de contractació ens
vam adonar que la rehabilitació de ferm només era en doble
capa de reg asfàltic i això suposaria que en dos anys començaria a deteriorar-se fàcilment.
Vam començar a tenir contactes
amb l’empresa adjudicatària per
tal de rescindir el contracte sense perjudicis econòmics per al
poble i fer una nova adjudicació

que contemplés un arranjament
amb pavimentat en aglomerat
(4cm) i així donar-li una vida útil
molt més llarga. També vam tenir en compte que ja que ens
posàvem a arreglar el ferm ho
havíem de fer com calia i per tant
s’havia d’ampliar aquesta obra
fins la rotonda del camp de futbol i també davant l’Ajuntament
fins al nou ferm de les obres del
pont. D’aquesta manera, la inversió inicial prevista que era de
33.000 € no es realitzarà i es farà
la nova actuació que ens costarà
39.000 €. Amb poc cost de diferència, augmentarem el tram a
rehabilitar i també la vida útil de
la via molt més del previst inicial-

ment”. L’alcalde Xavi Royo afegia
que “teníem el compromís de fer
les obres abans de les Festes, i ho
estem complint, però ho volíem
fer, com ens vam comprometre,
amb actuacions planificades i de
llarga durada, fent una acurada
gestió dels recursos, però a la

vegada amb una visió tècnica de
com s’han d’executar les obres.
Avanço que estem treballant
perquè, si és possible, abans de
final d’any, es faci una altra significativa actuació a la via publica,
que millorarà l’entorn i la imatge
del nostre poble”.

COPATE

LA CALA

Cinquè i últim
tractament de l’any

Botifarrada ‘groga’ a
l’Ametlla de Mar

E

nguany, un altre cop,
la mosca negra s’ha
convertit en un problema
però els retards amb què van
començar els tractaments,
conseqüència d’entrebancs
administratius, ha complicat
reduir la població adulta de
l’insecte.
La reivindicació dels tècnics passa per una millor planificació dels
tractaments, més enllà d’augmentar els recursos econòmics
que també ajudarien perquè són
molt costosos. Fet aquest dimecres el cinquè i últim tractament
al riu Ebre amb el larvicida bio-

lògic BTI, els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE)
seguiran fent mostrejos fins ben
entrada la tardor. La subvenció
de 2019 que el Departament de
Territori i Sostenibilitat atorga al
COPATE es va aprovar el passat
9 de juliol (673.680 euros). Els
tractaments però es fan des de
l’abril, un any en què s’han aplicat massa tard i on ha calgut
acabar abans d’hora, dimecres.
Aquesta és una mostra de les
traves administratives que compliquen la planificació de control
de plagues com la mosca negra.

S

TRENS DIGNES
DESCONFIA DEL
COMPROMÍS
DEL GOVERN
ESPANYOL D’OBRIR
LA VARIANT DE
VANDELLÒS A
FINAL D’ANY

La plataforma Trens Dignes,
després d’una reunió, aquest
dilluns, amb el subdelegat del
govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, desconfia del
compromís de l’executiu central
d’inaugurar la variant ferroviària
de Vandellòs en el quart trimestre d’enguany. La plataforma
es mostra “escèptica” davant
aquest anunci i reclama que la
Taula de Mobilitat de l’Ebre en-

llesteixi “les hipòtesis de servei”
que necessita el territori, aspirant a “millorar i ampliar” l’oferta
actual. També preocupa Trens
Dignes que Renfe dubti de la
viabilitat del servei Euromed a
les Terres de l’Ebre el qual es
planteja substituir per regionals
de velocitat alta Avant. La plataforma reclama al subdelegat a
Tarragona que es mantingui el
servei Euromed a l’Ebre.

erà una nit reivindicativa
on es posarà en manifest
que el principal objectiu de
l’ANC és la independència de
Catalunya.
La festa, que tindrà lloc demà
dissabte a partir de les 21 h a la
plaça Catalunya, s’iniciarà amb
la presentació de la campanya
d’estiu que l’Assemblea ha iniciat de cara a la Diada de l’11 de
setembre. Seguidament tindrà
lloc la botifarrada ‘groga’, on es
serviran botifarres a 1 euro, per
recollir fons que aniran destinats
als empresonats polítics i exiliats,
i les seves famílies. A més, també

es podran fer donatius a la Caixa
de Solidaritat. Després del sopar
popular, es farà l’entrega dels
carnets dels membres de ple
dret de l’ANC i s’obrirà un espai
de micròfon obert.

montsià
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LA RÀPITA

ACTUACIONS

Ports de la Generalitat finalitza les obres de
millora del moll pesquer del port
L’empresa pública Ports de la
Generalitat ha acabat l’adequació del moll pesquer on amarra la flota d’arrosse- gament al
port de Sant Carles de la Ràpita,
per potenciar un sector clau per
al municipi i les Terres de l’Ebre
com és el sector pesquer de
la Ràpita, amb una inversió de
192.000 euros.
El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes,
ha dit sobre l’actuació executada que “les obres del moll s’han
fet per fases per no interferir en
l’operativa del sector pesquer”.
Gómez Comes ha afegit que
”l’objectiu de Ports amb aquesta actuació ha estat potenciar
l’activitat pesquera de la Ràpita,
la més important de Catalunya
en valor de venda del peix a la
llotja”.
El 2018, el sector pesquer de la
Ràpita amb una flota de 91 em-
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barcacions pesqueres va descarregar 2.585 tones de peix
que van tenir un preu de venda
en llotja de 14,2 milions d’euros,
situant-se com a primer port de
Catalunya tant amb flota pesquera com amb el valor de venda del peix a la llotja de la Ràpita.
L’actuació ha suposat el reforç
de l’estructura frontal del moll
i la reposició del paviment a la
superfície de la infraestructura
i la neteja del fons marí al costat del moll. L’equipament del
moll s’ha fet amb unes escales
de salvament d’acer inoxidable
i nous norais i defenses per a
l’amarratge d’embarcacions. Les
defenses estan fetes amb cautxú reciclat per potenciar la reutilització de productes en desús.
L’actuació ha suposat el reforç
de l’estructura frontal del
moll i la reposició del paviment
a la superfície de la infraestruc-

tura i la neteja del fons marí al
costat del moll. L’equipament
del moll s’ha fet amb unes escales de salvament d’acer inoxidable i nous norais i defenses

per a l’amarratge d’embarcacions. Les defenses estan fetes
amb cautxú reciclat per potenciar la reutilització de productes
en desús.

El moll pesquer s’ha dotat de
dues càmeres de videovigi·
lància amb fibra òptica per
tal de reforçar les mesures de
seguretat al recinte portuari.
A més, s’ha instal·lat un nou
enllumenat públic amb llu·
meneres amb tecnologia LED,
una tecnologia més respectu·
osa amb el medi ambient que
optimitza els recursos del port.
De fet el nou sistema permet
un 50% d’estalvi energètic,
incrementa la vida útil de les
làmpades, permet la teleges·
tió, disminueix les despeses
de manteniment i minimitza
la contaminació lumínica. En
aquest sentit Joan Pere Gómez
i Comes, gerent de Ports, ha
explicat que “l’Administració
portuària treballa per mitigar
el canvi climàtic, amb actua·
cions i mesures que fomentin
l’estalvi energètic. Hem instal·
lat llumeneres amb tecnologia
LED al port de la Ràpita, però
el nostre objectiu és continu·
ar·ho fent en futures actua·
cions a la resta de ports que
estan sota la nostra gestió”.
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HOSPITAL COMARCAL

montsià

ULLDECONA/ALCANAR

Renovació de la unitat Cau una banda que
de mamografia digital estafava gent gran
L

L

’Hospital Comarcal
d’Amposta ha instal·lat una
nova unitat de mamografia
digital que substitueix la que
hi havia en funcionament.
Donat, com en el cas anterior,
per la Fundació Amancio Ortega,
es tracta d’un equipament d’úl-

tima generació, equiparable al
de la resta de centres. L’Hospital
Comarcal ha aprofitat la donació
per renovar també arquitectònicament la sala de mamografia
creant un ambient relaxant i funcional, a més d’habilitar una sala
específica d’avaluació i diagnosis.

AMPOSTA/ULLDECONA

a Guàrdia Civil de Cullera
(València) va detenir a
quatre persones de 22 a 44
anys per presumptament
estafar a gent gran, a través
d’una suposada implicació en
accidents de trànsit simulats,
per a després fer-se passar per
agents d’assegurances i exigir
de 1000 a 4000 euros.
Segons notícia d’Europa Press,
amb el dispositiu policial es van
aclarir delictes a municipis de
València i Castelló i també a Alcanar i Ulldecona. Els implicats
en l’operació ‘Omene’ planejaven un fals accident amb una
de les seues ‘víctimes’. Amb una
trama posterior, i amb un guió

ben elaborat, les quatre persones implicades feien creure als
ancians que havien d’arribar a un
acord amistós si no volien pagar més diners. Llavors, quan els
convencien, anaven al banc per
traure diners per pagar en efectiu la reparació fixada (podia ser
un retrovisor) amb una promesa
de que rebrien un taló amb el
mateix import al dia següent. Un
taló que mai arribava.

SANT JAUME

Detenció per plantació Campanya solidària
de marihuana
“Aliments frescos”
E

ls Mossos han decomissat
els últims dies dos
plantacions de marihuana a
Ulldecona i Amposta, detenint
els seus dos responsables.
A Ulldecona, una patrulla rural
va detectar que sortia una forta
olor d’aquesta substància d’una
finca. Amb la col·laboració de
la policia local van descobrir-hi
un cultiu de 350 plantes en diferents zones de la finca i a l’interior d’un hivernacle. També
van trobar un cubell amb cabdells preparats per distribuir. El
responsable de la plantació, un
veí de 51 anys, va ser detingut.

A Amposta, els agents van descobrir un cultiu de 60 plantes
en un pis que prèviament havia
estat ocupat. Arran de la descoberta, van comprovar que els
sistemes d’enllumenat i climatització per fer-les créixer estaven
connectats il·legalment a la xarxa de subministrament elèctric.
Els Mossos van detenir un veí de
la ciutat de 24 anys per suposat
delicte contra la salut pública i
defraudació del fluid elèctric.
Els dos detinguts van quedar
en llibertat i estan pendents de
comparèixer davant de l’autoritat judicial quan siguin requerits.

MOR UN NOI EN
CAURE DES DE LA
TEULADA D’UN
EDIFICI DE CINC
PISOS A AMPOSTA

L’edifici on va tenir lloc l’accident està situat a la confluència de l’Avinguda Santa Bàrbara, amb l’Avinguda Catalunya,
amb el carrer Brasil i amb el
carrer Xile.
El jove caminava amb un company per la teulada de l’edifici, amb un intent de buscar un
bon lloc per fer una fotografia,
segons la informació que existeix del tràgic succés. I sembla

Un noi va morir la setmana
passada a Amposta en precipitar-se des de la teulada
d’un edifici de cinc pisos.

MÉS
NOTÍCIES
UN PROJECTE
ARTÍSTIC CENTRA
LA MIRADA EN
ELS ULLALS DE
BALTASAR
Dotze càmeres instal·lades
al voltant d’un dels ullals
de Baltasar vigilaran entre
aquest pròxim dissabte i fins
el 15 de setembre la possible
presència d’aquest ésser
mitològic en aquest singular
espai del parc natural del
delta de l’Ebre. El projecte de
seguiment, o com tradicionalment es coneix de caça del
gambusí, és l’obra guanyadora de la quarta edició del
concurs XYZ, que organitza el
Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre – Lo Pati amb l’Ajuntament d’Amposta. La idea,
segons el seu creador, l’artista
Albert Gusi, és posar el focus
en els ullals de Baltasar, un
lloc “singular i únic”, amb
“una altra mirada” en sintonia
a les iniciatives que proliferen
d’hibridar l’art contemporani
amb el paisatge.

PROJECTE HOME
ATÉN MÉS DE 200
PERSONES

L

’Ajuntament de S. Jaume
i l’Obra Social “la Caixa”
col·laboraran en el projecte
“Aliments frescos” del
consistori que vol garantir que
les persones en risc d’exclusió
tinguin accés a productes de
necessitat.
La Directora d’Institucions de

CaixaBank, Tatiana Caro i l’Alcalde de Sant Jaume, Joan Castor
Gonell, han signat un conveni,
que està impulsat per la regidora
d’Igualtat i Atenció a les persones, Carla Quesada, que facilitarà que les famílies en situació
vulnerable incorporin productes
frescos. (ebredigital.cat)

L’ONG per les addiccions Projecte Home Catalunya ha atès
un total de 229 persones a la
província durant el 2018, una
xifra que ha augmentat un
12,8% respecte l’any anterior.
D’aquestes 229 persones, 49
són de les Terres de l’Ebre.
L’alcohol i la cocaïna són les
substàncies majoritàries entre
les persones que demanen
ajuda a l’ONG a Tarragona i
Tortosa.

que ambdós amics saltaven
entre blocs.
La víctima va caure per una

claraboia que no va poder
aguantar el seu pes mentre
passava d’un bloc a un altre.

Els cossos d’emergència no
van poder fer res per salvar-li
la vida.

terres de l’ebre
CONSELL DEL MONTSIÀ
Primer plenari de la
corporació de l’ens
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17-A

MÉS
El CNI “va fallar però no va NOTÍCIES
TALL DE LA
haver-hi conspiració”
CARRETERA
E

A

l primer ple de l’actual
mandat al Consell del
Montsià, es van exposar les
característiques organitzatives
de la corporació.
Àrees de nova creació: polítiques
d’igualtat i LGTBI, medi ambient
i protecció civil, transparència
(accés a la informació pública
i bon govern) i Turisme. El nou
cartipàs està format pels 13 consellers d’Esquerra Republica-

na. Joan Roig n’és el president,
amb els següents consellers/
eres: Èrika Ferraté, Núria Marco,
Miquel Subirats, Alfred Paredes,
Sònia Tomàs, José Tíscar, Joan
Bertomeu, Manuel Crespo, Ester
Martí, Josué Pozo, Ernest Rillo i
Araceli Villalbí.
La rapitenca Èrika Ferraté i l’ampostina Núria Marco seran les
dues vicepresidentes d’un govern dividit en cinc grans àrees.

ULLDECONA

l periodista del digital
‘Público’ Carlos Enrique
Bayo ha assegurat que ell
creu que el Centre Nacional
d’Intel·ligència (CNI) va
cometre un “error” en no
saber o poder aturar els
atemptats jihadistes del 17
d’agost del 2017 a e Barcelona
i a Cambrils.
En cap cas, però creu que hi
hagués una conspiració de l’Estat per parar l’independentisme
català amb un gran atemptat
a la capital catalana. Per això,
creu que caldria fer una comissió d’investigació al Congrés de
Diputats i que els agents que
van fallar en el control d’aquest
imam assumeixin les respon-

sabilitats. Bayo, que ha publicat recentment informacions
que apunten que el CNI coneixia els moviments de la cèl·lula
terrorista fins pocs dies abans
dels atemptats, ha explicat que
els informes que va fer el CNI
van ser “bastant posteriors” als
atemptats però es basaven en
informació obtinguda mentre
els mòbils dels terroristes eren
utilitzats, que tenien monitoritzats i ‘punxats’. De fet, ho afirma
així perquè, segons ell, no tindria
sentit que el CNI fes informes
dels mòbils que ja tenien els investigadors policials i l’Audiència Nacional, i dels que s’obté
informació que seria impossible
obtenir a posteriori.

SANTA BÀRBARA

Obres de rehabilitació OR Bikes agrupa el
de l’antic molí
primer equip femení
M

itjançant decret d’alcaldia,
l’Ajuntament d’Ulldecona
ha adjudicat el contracte de
la segona fase d’obres per a
l’execució de la rehabilitació
integral de l’edifici de l’antic
molí com a oficina de turisme.
L’actuació inclou l’adaptació del
segon pis per poder-hi desenvolupar diverses activitats així com
la millora dels accessos, amb la
instal·lació d’un ascensor, per
superar les barreres arquitectòniques existents actualment i
complir la normativa d’accessibilitat. L’edifici es troba catalogat
pel Servei de Patrimoni Cultural
de les Terres de l’Ebre.

MÉS DE 115
FAMÍLIES DE
DELTEBRE ES
BENEFICIEN DE
LA PRIMERA
TONGADA DELS
AJUTS ALS
TRIBUTS LOCALS

L’Ajuntament de Deltebre segueix consolidant també en
l’actual mandat municipal la
seva aposta per les polítiques
socials i per ajudar a les persones més desafavorides.
En aquest sentit, en la darrera
Junta de Govern Local s’han
aprovat els ajuts als tributs locals els quals beneficiaran a
117 famílies del municipi, un
90% de les quals son natives
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P

rimer equip femení de
ciclisme a les Terres de
l’Ebre.
Dins del marc de les Festes Majors de Santa Bàrbara, el passat
dissabte es van presentar els
equips OR Bikes del municipi,

però que aglutinen persones
de tot el Montsià. Al grup ja hi
consten les modalitats de BTT
i carretera femení que s’afegeixen als equips de descens DH,
Enduro, a més de BBT i carretera masculí.. (ebredigital.cat)

de Deltebre. En total, la quantitat econòmica concedida ascendeix a 21.548€.
L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha explicat que “des del
govern municipal seguirem
reforçant la nostra aposta per
les polítiques socials per tal
que qui menys pugui, menys
pagui”.
Les ajudes aprovades fan referència a les sol·licituds de l’IBI,

la taxa d’escombraries i l’impost de circulació. Cal destacar que a 32 famílies se’ls ha
bonificat el 100% d’aquests
impostos esmentats.
La resta d’ajudes, com són la
participació en activitats extraescolars, l’Impost sobre
l’increment dels terrenys de
naturalesa urbana, les Contribucions Especials, per assistència a l’Escola Bressol, per

T-1050 ENTRE LA
SÉNIA I EL PONT
DE LES CASES

L’Ajuntament de La Sénia
informa que, a causa de les
obres de millora I ampliació
de la carretera T-1050 entre
La Sénia i Rossell en el tram
que uneix la població i el pont
de Les Cases del Riu, el tram
entre la població i el Riu Sénia
quedarà tallat entre el 26
d’agost i el 10 de setembre
(ambdós inclosos). El tall no
permetrà el pas de vehicles
ni persones per la via durant
tots aquests dies. Les vies
alternatives són les següents:
Vehicles tipus turisme/moto/
bicicleta: Camí Vell de les
Cases del Riu mitjançant
semàfors.
Altres tipus de vehicle: han de
donar la volta per Sant Rafel
del Riu.

DELTEBRE: ACORD
AMB L’OBRA
SOCIAL “LA
CAIXA”
La setmana passada es va
presentar un acord de col·laboració amb L’Obra Social “la
Caixa” per seguir enfortint les
accions socials. Aquest acord,
amb una dotació econòmica de 6.000€, servirà per
complementar els recursos
destinats a les famílies del
municipi en els casos concrets
de material escolar i dels
productes bàsics de neteja i
higiene personal tant d’adults
com de nadons.

a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i
per a la Taxa per serveis urbanístics, encara es poden
sol·licitar fins al 31 d’octubre.
A banda, l’Ajuntament de
Deltebre
també
disposa
d’una línia d’ajuts d’urgència
social i d’ajuts a la tarifa social de l’aigua que es poden
sol·licitar fins al 31 de desembre.
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NOTÍCIES
BREUS
MÉS DE 200
PERSONES
PARTICIPEN EN LA
MARXA I CURSA
EN MEMÒRIA ALS
BOMBERS MORTS
Més de 200 persones participaren diumenge al matí de
la marxa i la cursa en record
dels cinc bombers dels GRAF
de Lleida quan, tot just aquest
diumenge, es complia una
dècada de la tragèdia. Una
setantena de participants van
fer uns 14 quilòmetres corrent
mentre que una norantena ho
va fer caminant. Tots ells van
sortir de la zona de la Farinera
i passaren per la zona de
l’atrapament. Un dels veïns
d’Horta, Jaume Chertó, va
explicar que cada vegada que
caça per la zona sent la “impotència” d’aquell moment
que va ser “molt dur”.

OBERTURA AL
JUDICI ORAL
CONTRA ELS DOS
ACUSATS PER
L’INCENDI
El jutjat d’instrucció de Gandesa dicta l’obertura al judici
oral contra els dos acusats per
l’incendi d’Horta. L’Audiència
de Tarragona ha d’assenyalar
ara data del judici sense que
s’hagi fet la transcripció de les
declaracions gravades.

FESTA DE
L’ESPÍGOL I DE
SANT CRISTÒFOL
Demà dissabte, Prat de Comte
celebrarà la Festa de l’Espígol
i de Sant Cristòfol. La jornada
començarà a les 9.30 hores
quan es farà una Segada d’espígol al Centre d’Interpretació.
A les 11 hores hi ha previst un
taller d’espígol. A les 18.30 es
farà la Missa i, posteriorment
(19 h), la benedicció dels
cotxes. A les 21 h serà el sopar
amb una sardinada al carrer
la Font. Tot seguit, Cantada
d’Havaneres.

terres de l’ebre

HORTA DE SANT JOAN
Emotiu homenatge al Mirador dels Ports, deu
anys després de la tragèdia per l’incendi
J

ordi, David, Jaume, Ramon
i Pau. Són els noms dels
cinc bombers dels GRAF de
Lleida que van perdre la vida
tot just fa deu anys.
Són els noms dels cinc bombers dels GRAF de Lleida que
van perdre la vida fa deu anys.
Els familiars, el cos de Bombers
i les autoritats, encapçalades
pel president de la Generalitat,
Quim Torra, han homenatjat
aquest diumenge al Mirador dels
Ports els bombers morts en un
acte emotiu. L’únic supervivent,
Josep Pallàs, ha expressat que
una dècada després “s’han aixecat d’una situació que va ser
molt dura” i ha emplaçat al cos a

mirar endavant. Per la seva banda, el president Torra ha subratllat que ara ja tenen capacitat per
invertir i desenvolupar les con-

ARNES

clusions sorgides de la comissió parlamentària que va investigar aquell foc. A les imatge, el
president Quim Torra, i l’alcalde

d’Horta, Jordi Martín, saludant
les famílies dels bombers morts
en l’incendi del 2009. També el
monòlit en record a les víctimes.

UNIÓ DE PAGESOS

Damià Calvet, pregoner En contra de l’ampliació
de la Festa Major
del dipòsit de residus
E

l Conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va ser l’encarregat
d’obrir les festes d’Arnes com
a pregoner, diumenge passat.
En el seu discurs va mostrar un
record al desè aniversari de l’incendi d’Horta, que es va homenatjar el mateix dia del pregó, i

el també pel recent de la Ribera
d’Ebre. Calvet va mostrar el seu
afecte cap al municipi terraltí,
on ha passat vacances amb la
família, i que es deu a la bona
relació personal que té amb Xavier Pallarés, arnerol que és el
delegat del govern a les Terres
de l’Ebre.

l sindicat Unió de Pagesos
demana que se sotmeti
a un procés d’avaluació
ambiental el Pla Especial
Urbanístic Autònom per a
l’ampliació de la planta de
valorització i dipòsit controlat
de residus de Tivissa i que no
se n’autoritzi l’ampliació.
Aquestes observacions s’han
presentat dins del procés de
consulta obert sobre si cal o no
sotmetre el projecte al procés
d’avaluació ambiental. Segons
el sindicat, el projecte d’ampliació contradiu l’ordre de prelació de criteris de gestió dels
residus, que deixa com a dar-

PROTECCIÓ
CIVIL DEMANA
EXTREMAR LES
PRECAUCIONS PER
EVITAR INCENDIS
FORESTALS

PROCICAT, que es troba en fase
d’ALERTA per la tercera onada
de calor d’aquest estiu i que està
afectant Catalunya. Durant la
reunió s’ha acordat també posar en prealerta el pla INFOCAT
pel risc d’incendi a molts punts
del país. A la reunió s’ha posat
en comú la situació d’onada de
calor i que ha d’afectar sobretot
les comarques de la Noguera,
Segrià, Pla d’Urgell i Pallars Jus-

sà. També s’ha valorat posar en
prealerta el pla especial per incendis forestals a Catalunya INFOCAT, ja que les elevades temperatures, acompanyades de
baixes humitats, han fet elevar
el risc d’incendi que es considera que sigui molt elevat sobretot
al sud-oest del país. Agricultura
ha activat el nivell 3 del Pla Alfa
a 73 municipis de zones elevades de la Conca de Barberà, Se-

E

Aquest dilluns al migdia s’ha
reunit el comitè tècnic del Pla

rera opció l’eliminació. A més,
tampoc té en compte el criteri
de proximitat en la gestió de
residus, ja que es preveu la necessitat de l’ampliació per rebre
residus generats fora de les Terres de l’Ebre.

garra, Anoia, Bages i Solsonès,
on encara s’està segant; i a les
comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Segrià, Garrigues i
Priorat, que presenten un estat
de sequera acumulada i poden
veure’s més afectades per les
difícils condicions meteorològiques. Protecció Civil fa una
crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar
situacions de risc.

terres de l’ebre
8 ESPECTACLES
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GANDESA

CARTIPÀS
Nova edició del Festival Excavació al Jaciment MUNICIPAL
AJUNTAMENT
Ebre, Art i Patrimoni
de Coll del Moro
D’ASCÓ
L

a música pren el relleu a
la il·lustració en l’edició
d’enguany del festival Ebre,
Art i Patrimoni.
Es faran vuit espectacles de petit format on la dansa, la videodansa, l’expressió corporal i les
performances es fusionen amb
el teatre, els llibres, la cultura
popular, l’art o la memòria. Les
representacions es fan en escenaris patrimonials de diferents
municipis de les Terres de l’Ebre
amb l’objectiu de reinterpretar-los. Les activitats són gratuïtes, es fan durant tot l’estiu i es
combinen amb les exposicions i
continguts dels museus i centres
d’interpretació que participen al
cicle. Els espais participants al

festival són el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, el de la
Pauma del Mas de Barberans,
el del Mar a la Ràpita, el centre
d’interpretació de la Terrissa de
la Galera, el de les Barraques del
Delta a Sant Jaume d’Enveja, Ca
Don Joan de Vinebre, el centre
del COMEBRE de Vilalba dels
Arcs, i el Museu de les Terres de
l’Ebre d’Amposta. (ACN)

TIVISSA

A

vui divendres acabaran
els treballs de prospecció
i excavació 2019 del Jaciment
del Coll del Moro.
Cada estiu els arqueòlegs realitzen noves campanyes en aquest
jaciment. Ara actuen en una muralla descoberta en obrir un pas
a la zona baixa. Segons el Diari
de Tarragona, els actuals tècnics
ja no parlen d’un poblat ibèric i
afirmen que es tracta d’una ciu-

tat ibèrica. Al Jaciment es va trobar el trull de vi més antic de tot
Catalunya i espais per comercialitzar productes.
La Comissió de Festes de Gandesa ha preparat un acte conjuntament amb el director dels
treballs Rafel Jornet en què s’informarà de les troballes d aquest
any. L’actes, amb tast de vins
ViOrigen Enoturisme, serà avui
divendres (19 h) al Jaciment.

PAÜLS

Clàudia Cedó va ser la Reconeixement
pregonera de la Festa al futbolista Pol Prats
L

a dramaturga Clàudia Cedó
va fer dimecres el pregó de
la Festa Major de Tivissa.
Cedó, amb la seua obra ‘Una
gossa en un descampat’, ha
guanyat tres premis Butaca enguany. Va nèixer a Banyoles
(1973) però té arrels familiars a
Tivissa. Una pregonera de luxe.
Clàudia també tindrà protagonisme a “Les nits a la Baranova”
que tindran lloc els dies 2, 4, 9, 17
i 24 d’agost a Tivissa amb un seguit d’activitats culturals relacionades amb el món de la música
i l’espectacle creades per gaudir
de la fresca de la Baranova. El dia

BASES DEL 25È
CONCURS DE
FOTOGRAFIA DE LA
TERRA ALTA 2019
El Consell Comarcal de la Terra Alta organitza la 25a edició del Concurs de Fotografia
comarcal, un certamen anual

E

9, la ‘Nit escènica’, amb lectures
dramatitzades de Clàudia Cedó.
Cal destacar també la presència
de Sara Blanch, que anirà acompanyada del tenor David Alegret,
del pianista Josep Buforn i del
cor The Beauty Fools.

l jove futbolista de Paüls
Pol Prats Moragrega,
que ha debutat al futbol
professional amb el Gimnàstic,
serà el responsable de fer el
pregó de la Festa Major el
pròxim dimarts 13 d’agost.
Pol Prats va debutar amb el Nàstic a la segona divisió, a Còrdova, fent un gol i una assistència.
Va jugar els últims partits de lliga com a titular. “El Pol és una
persona jove, que amb molt de
treball i esforç ha aconseguit fites molt importants, per tant, es
mereix ser el pregoner. És una
manera de reconèixer-li tot allò

que està aconseguint, però sobretot perquè continuï amb la
mateixa direcció”, ha manifestat
l’alcalde, Enric Adell.

d’abast nacional. Es convoquen
dos categories, una de fotografies sobre la comarca de la
Terra Alta i l’altra de fotografies de temàtica lliure. El format
de les imatges ha de ser mínim
de 20×30, sobre paspartú de
dimensions 40×50 i gruix màxim 2 mil·límetres. També es
convoquen dos accèssits, dotats amb sengles trofeus donats

per Raimon Fotògrafs, adreçats
als fotògrafs de la comarca, un
dels quals per a jóvens de fins
a 29 anys. Els premis estan dotats d’aquesta manera: 1r premi
categoria Terra Alta: 300 euros
i lot de vins de la denominació
d’origen Terra Alta. 2n premi
categoria Terra Alta: 150 euros i
lot de vins de la denominació
d’origen Terra Alta. 1r premi ca-

tegoria lliure: 300 euros i lot de
vins de la denominació d’origen
Terra Alta. 2n premi categoria
lliure: 150 euros i lot de vins de
la denominació d’origen Terra
Alta. El veredicte es farà públic
durant el mes de desembre de
2019. Les persones interessades poden sol·licitar informació
complementària al telèfon 977
42 00 18.

En la sessió extraordinària
del Ple d’Ascó es va posar en
marxa l’organització municipal de l’Ajuntament fruit
del pacte de govern subscrit
entre els grups municipals de
PER TU i ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. El
govern ha quedat configurat
amb la presència de sis dels
nou regidors que composen la
Corporació i sota el lideratge
de Miquel Àngel Ribes a
l’alcaldia (XTU) i d’Amadeu
Pros com a primer tinent
d’alcalde (ERC). La nova
organització pivota en quatre
grans àrees. l’equip de govern
s’ha organitzat de la següent
manera: Aida Roigé: Participació Ciutadana i Transparència; Dona i Igualtat; Benestar
Social, Gent Gran i Sanitat; i
Joventut. Josep Maria Raduà:
Cultura, Festes i Tradicions;
Educació; i Patrimoni. Carolina
Baiges: Turisme i Comerç; Formació i Treball; Medi Ambient
i Sostenibilitat; i Promoció
Econòmica. Joan Martínez:
Indústria; Noves Tecnologies;
i Brigada i Manteniment.
Amadeu Pros: Agricultura i
Camins; Esports; Urbanisme
i Mobilitat; i Governació i
Protecció Civil. Miquel Àngel
Ribes: Habitatge i Obra Social;
Hisenda, Personal i Gestió
Pressupostària; Tresoreria i
Control Pressupostari. Segons
la nota de l’Ajuntament, els
regidors del govern percebran
entre 20.000 i 28.000 euros
bruts anuals, reduint les xifres
de l’anterior equip de govern
que estava entre els 30.000 i
els 40.000 euros bruts anuals.
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remeis naturals

TIMÓ / FARIGOLA / TOMILLO
THYMUS VULGARIS
1
Miquel Biarnés (Móra d’Ebre) ens parlarà un cop al mes de remeis naturals per la ment i el cos. Biarnés és Naturòpata, Llicenciat i Doctorat en Naturopatia - Medicina Alternativa M.D. (M.A.) Universitat Colombo-Sri-Lanka. Miquel és una persona entusiasta i motivada en aplicacions naturistes
Ment-Cos i conferenciant de remeis naturals en nutrició, emocions i afectacions i teràpies de Biofeedback SCIO. Aquesta secció mensual ens aproparà als remeis naturals amb productes que tenim al nostre abast i que, potser, no valorem. Agraïm la col·laboració d’en Miquel Biarnés perquè la
salut es construeix i perquè lo que no es resol per la ment, el cos ho converteix en malaltia.

DESCRIPCIÓ:
És una herba amb diversos usos culinaris, medicinals i ornamentals.

ÚS I PROPIETATS:
Les fulles, flors i oli essencial son molt bones per baixar la hipertensió, antibiòtic, desinfectant, afeccions pulmonars,
sudorífic, vermífug, diürètic, fatiga crònica, tos i tos ferina, calmant nerviós, dóna energia vital, cardiopaties i circulació, evacuar, bo per l’estrenyiment,
enuresis nocturna (una persona, generalment nens, que s’orini de forma involuntària mentre dormen). Conté minerals de calci, potassi i ferro.

MÈTODE DE PREPARACIÓ:
Fer una infusió o tisana (entre 3 i 5 g per tassa d’aigua de 250 ml.), posant l’herba al cul del got i abocar l’aigua bullint, tapar i deixar reposar entre 3 i
5 minuts. Es recomana prendre beguda una infusió feta en les proporcions de la meitat (125 ml.) al matí en dejú i altra a la nit abans d’anar a dormir.
Tanmateix és coneguda per les “sopes de timó o farigola”que les nostres iaies sempre feien per calmar les digestions. Una altra funció és en edemes, en
infusió o tisana pels casos d’estrenyiment sever. És la solució menys agressiva pel colon i rentat de ferides externes, tant en animals com en persones.

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS:
No li són conegudes, però una advertència important és que en Fitoteràpia (teràpia d’herbes) la sobredosi és més perjudicial que beneficiosa.

ON LA PUC TROBAR?:
Molt corrent a les nostres terres, en zones de matollars, pedrusques, camps de secà erms, zones calcàries i solejades del litoral Mediterrani.

SUGGERIMENT:
Posar una branca de farigola a l’oli sempre s’ha fet, ja sigui per motius aromàtics o de salut. Ara, diferents estudis han demostrat que l’oli d’oliva verge
enriquit amb polifenols de farigola millora la salut.

esports
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PRIMERA CATALANA
Marqués i el porter
Fuertes, a l’Ascó

VISCA ELS FILIALS
Fa quatre anys mentre jo deia
en les meues columnes que a
la Ràpita havien de fer filial, allí
ni se’ls passava pel cap. Avui el
filial és la ‘perla’ d’aquest club,
campió de Quarta i consolidat
a Tercera. Això és, entre altres,
gràcies a Ramon Sancho que
va saber fer d’entrenador i
educador. A Amposta fa cinc
temporades van reprendre el
filial amb jugadors de la casa i
amb Cristian Torta com a mister (ara està To). I en quatre
anys premi amb l’ascens a Tercera. A la 4a catalana, gràcies
a quatre filials, Ebre Escola,
Gandesa, Olímpic i R-Bítem
més el Pinell, on torna el
futbol, la categoria podrà tenir
14-15 equips. És inaudit que
el Tortosa, sent el club amb
més palmarés de la comarca,
mai hagi confiat en tenir un
filial. L’últim fou el 1984. I el
seu germà petit, l’Ebre Escola,
és tot un exemple. Dels 23
jugadors, 19 són de Tortosa i
amb el filial donen oportunitats a la gent que surt del seu
planter i també del Tortosa. Jo
sóc un enamorat dels filials i
la Federació hauria d’obligar a
tenir-ne a tots els equips fins
a 2a catalana i que les fitxes
fossin gratuïtes. Quan els
jugadors acaben la seva etapa
de juvenil, molts han de deixar
el futbol per no tenir cabuda
en l’equip de la seva localitat
i el filial és un salt del futbol
base a l’amateur d’una forma
natural. Visca els filials que hi
ha ara i els que puguin venir.

RAFEL NAVARRO,
AL BARÇA FEMENÍ
Rafel Navarro, fins ara al Reus B, serà el segon entrenador
del conjunt femení del Futbol Club Barcelona, finalista de la
Champions. El tècnic gandesà serà la mà dreta de Lluís Cortés,
míster de l’equip.

BREUS
PAULINO
(RAPITENCA B),
AL R BÍTEM
Paulino, que estava a la
Rapitenca B, i que va jugar al
futbol base del Tortosa anys
enrera, s’ha compormés amb el
R-Bítem.

PEPE MADRID,
A PROVA AMB
L’ASCÓ

NOVA POLÈMICA
AL FUTBOL BASE
Cada any o, millor dit, cada
estiu se sent parlar de la
pugna dels clubs per fitxar
jugadors per als planters.
Per això, joves jugadors, amb
menys de 18 anys, poden
tenir diverses ofertes per a
poder jugar...és la realitat.
Després arriben els que
arriben al primer equip però,
mentre juguen al futbol base,
estan cotitzats per un treball
de recerca esportiva que busca talents. Fa unes setmanes,
recordo a la televisió, a Canal
Terres de l’Ebre, quan va
venir Edu Albacar, ja en vam
parlar del molestos que estaven equips del Delta perquè
un gran nombre de jugadors
marxaven a Futbol Formatiu. Ara, aquesta setmana,
és el Tortosa qui està ‘molt
molest’ perquè 4 cadets
(seran juvenils) i 1 juvenil han
anat a la Rapitenca. Segurament, algú està pensant
que el Tortosa fa el mateix
i que també s’ha emportat
jugadors d’altres equips, o bé
ara o en una altra època. I és
així (enguany dos cadets de
la Rapitenca). Entenc que els
joves jugadors (i els pares)
analitzen les propostes i
decideixen on volen jugar
mirant el que consideren
millor. Jo penso que tot serà
qüestió de resultats, en uns
anys. Si tan de trànsit suposa
un bon nombre de jugadors
per als primers equips, valdrà
la pena. Si no...
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Sergi Fuertes i Xavi Marqués, nous jugadors de l’Ascó.

X

avi Marqués, capità de la
Rapitenca els darrers anys,
ha fitxat amb l’Ascó.
Era una possibilitat que Més Ebre
ja va anunciar a finals del mes
passat. I que aquesta setmana
s’ha confirmat. Marqués, recuperant-se de la lesió, no es va
pronunciar en aquell moment
sobre el seu futur esportiu. Però
ara ja és jugador del FC Ascó a la
primera catalana. Un bon reforç.
Com tabé ho és el porter Sergi
Fuertes, que estava al Cambrils.
Fuertes, que va ser el porter de
l’Ascó en el play-off d’ascens
a Segona B quan l’equip va ser

campió, torna a casa. De fet, enguany, l’equip de la Ribera té 10
jugadors formats a casa i de la
zona, i 5 d’ells són d’Ascó. D’altra
banda, el primer equip de l’Ascó
va començar aquest dilluns la
pretemporada, amb noves tecnologies. El tècnic Jordi Font
comenta que “realitzem proves
físiques gràcies a un acord amb
l’empresa reQsport que fa treballs d’adaptació de les proves
físiques a equips professionals.
Les proves aportaran dades útils
als entrenadors”. L’Ascó jugarà el
3 d’agost davant el Sabadell, a la
Copa Catalunya.

FITXATGE

Pepe Madrid, jugador de
l’Ametlla de Mar, ha començat la pretemporada aquesta
setmana entrenant amb l’Ascó.
Està a prova i els tècnics decidiran més endavant si fitxa.

EDU ESCOTÉ, AL
CATLLAR
El defensa central Edu Escoté,
que estava al Batea, ha fitxat
amb el Catllar.

AHMED, A
L’ALDEANA
El defensa Ahmed, que va jugar al Perelló, Santa Bàrbara i
Corbera, entre altres, ha fitxat
amb l’Aldeana. Havia tingut
diverses propostes, entre
aquestes del Roquetenc.

ALEIX CABALLÉ
TORNA AL
TORTOSA

Sergio Ruiz s’incorpora
al Jesús i Maria

El juvenil Aleix Caballé va
fitxar pel Nàstic. Però torna
al Tortosa on, en principi, pot
alternar entre el primer equip i
el juvenil.

S

46È TORNEIG
MARIANO TOHA

ergio Ruiz, veterà davanter
que la temporada passada
va jugar, en la recta final de
lliga, amb el R Bítem, és nou
jugador de la UD Jesús i Maria.
Sergio reforçarà la davantera d’una plantilla que necessita
apuntalar-se després de la renovació obligada que ha hagut de
fer, una vegada va acabar una
etapa, com a campió de Tercera,
i en comença una altra, amb les
baixes que han existit.
Sergio Ruiz, als 40 anys, serà un
altre dels veterans de la categoria. La temporada passada, formava part del cos tècnic del R.
Bítem, amb David Garcia com
a mister. No obstant, Sergio va

acabar la temporada passada jugant, i aportant gols com el que
va marcar en la darrera jornada.
David Garcia ha fitxat ara com
a tècnic al Jesús i Maria. I, finalment, Sergio ha acceptat seguir
jugant i incorporar-se al Club
de l’Aube. Ruiz va jugar també
al Tortosa, l’Amposta, l’Ampolla,
entre altres.

Diumenge, dia 25 d’agost, a
l’estadi de Tortosa, nova edició
del torneig Mariano Toha, que
organitza el R-Bítem. A les
18 hores hi jugaran el Tortosa
contra el Perelló i a les 19
hores ho faran l’Amposta i el
R.Bítem (semifinals de 45 minuts cadascuna). La final serà
de dos parts de 30 minuts.

MÉS CELMA
Més novetats i anàlisi dels
equips a les planes 19, 20 i 21.
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TOP CELMA LA CADET FOU TERCERA
*Sempre vaig dir que Rafa Navarro arribaria lluny. Ha fitxat
pel Barça femení de primera
divisió com a segon.
*David Blanco, que ha estat
tres campanyes a Ulldecona,
nou fitxatge de la Sénia.

Participació de dues seleccions de les Terres
de l’Ebre a la Donosti Cup 2019

*El capità del Corbera, Ivan
Descarrega, va tenir diverses
propostes. Finalment ha fitxat
per la Riera.
*Que passarà a Reus? No
competirà a la Segona divisió B
i passarà a la Tercera Divisió. El
filial Desapareix. Al final potser
no hi haurà ni futbol; hauran de
començar a competir des de la
4a catalana com el Figueres.
*Emilio Pedrola, que va ser
jugador de Olímpic Móra durant
17 temporades, és el nou míster
del filial.
*El jugador de la Cava Carlos
Favà, que va estar un any
lesionat, podria fer la pretemporada amb la Sènia. Versiano,
ex Amposta i Aldeana, podria
fitxar per l’Amposta B.
*El jugador Ion, de l’Ulldecona, es va comprometre amb el
Perelló. Però des de l’equip del
Montsià van dir que Ion era de
l’Ulldecona i així ha estat. Al
final es queda. Un culebró que
ha durat un mes.
*L’Alcanar vol fer futbol base
en totes les categories possibles. Ja té coordinador. Si ho fa,
es pot veure una mini guerra
amb l’altre club AEFA futbol
base?. O es fusionaran?
*A la Fatarella tenen 130
socis, nova directiva, però ara
falten jugadors. L’Ajuntament
s’ha implicat amb el club poder
tenir-ne. Potser si que competiran a 4a, després de setmanes
d’incertesa.
*El jugador Lucas Sanz, que
jugava en la Fatarella, es va lesionar a principis de temporada i
ha decidit retirar-se. Té 40 anys
però, si no s’hagués lesionat,
seguiria. És un valent. Ha militat
a l’Olímpic, Flix, Móra la Nova
i Corbera. El seu pare, Carlos
Sanz, va entrenar al Masroig,
Olímpic, Mora de Ebro, Flix,
Móra Nova i l’Ascó dels Monzon
i Jack Cid. I va crear la primera
escola de futbol a la comarca.
* Tècnics del Futbol Formatiu: Sergi Ventura (Juvenil),
Gerard Capera, edu Albacar
(cadet), David Català, Aleix
Ventura (infantil), Aleix Castrejon (aleví) i Edgar Castrejon
(benjamí).

D

ues seleccions ebrenques,
cadet i juvenil, baix les
sigles de set11 esports, van
jugar a la Donosti Cup 2019,
una competició internacional
amb 700 equips.
La selecció cadet estava entrenada per Andreu Cano. Segon:

Victor Gómez. El mister de la juvenilfou Xavier Platero. El segon,
Ivan Arasa. El delegat-coordinador dels equips va ser Sisco
Martí.
Les seleccions estaven formades
per jugadors de Rapitenca, Amposta, Tortosa, J. i Maria, Ametlla,

PATINATGE

L’AMPOLLA ATLETISME FLIX

ANOUK VIZCARRO,
BRONZE A
L’ESTATAL

LAIA BALLESTÉ,
NOU FITXATGE DE
L’ALAVÉS

ADAM MAIJO
FA HISTÒRIA A
L’EUROPEU

GRAN FEINA
SOLIDÀRIA DEL
MOTO CLUB

La patinadora del CP l’Aldea
Anouk Vizcarro s’ha emportat
la medalla de bronze al XXVIIè
Campionat d’Espanya Cadet
celebrat a Parets del Vallès. En
la seva categoria, la patinadora
Sira Bella del CP Parets es va imposar, mentre que la segona i la
tercera plaça van estar molt renyides, quedant finalment en segona posició Ariadna Garrasino
del CP Lloret i en tercer Anouk
Vizcarro.
Destacar que Anouk queda classificada per a l’europeu de Harsefeld (Alemanya) del 30 d’agost
al 8 de setembre.

Laia Ballesté s’ha compromés amb l’Alavés Gloriosas, on
coincidirà amb l’altra jugadora ebrenca, la roquetera Emma
Martín, que ja va fitxar la temporada passada pel conjunt vitorià.
La nova defensa de les “Gloriosas” procedeix del València CF B,
club en el qual ha militat les dues
últimes temporades i que competia en el grup VII de la Segona
Divisió Femenina, resultant brillantment campiona en la passada campanya.
L’ampollera és defensa central,
però pot ocupar qualsevol demarcació en la línia defensiva.
(ebredigital.cat)

L’atleta terraltí, Adam Maijó, a Suècia, va accedir a la final de l’europeu a Suècia dels 3000. La final
va tenir lloc dissabte, quan Adam
es presentava per primera vegada
a una competició oficial a escala
europea amb una marca de 8:19.
L’atleta de Batea ja havia fet història, arribant a la final europea.
A la final dels 3000 metres va
acabar en el sisè lloc, sent el representant de la selecció espanyola de l’europeu sub 20 que va
tenir lloc a Boras.
Adam, amb un gran futur per davant, és un orgull per al seu poble,
Batea, i, en general, per a l’esport
ebrenc.

El Moto Club Flix va fer entrega
divendres passat de la recaptació de l’esmorzar solidari que
es va organitzar per contribuir
amb la caixa de solidaritat per
l’incendi de la Ribera. La recaptació, després del bon treball fet
per obtenir els màxims recursos
possibles, fou de més de 6000
euros.
“Com sempre una feina impecable la del Moto Club Flix i un
exemple de com es fan les coses”.

Olímpic, Ascó, Gandesa i algun
jugador ebrenc que està fora
(Vilaseca, Nàstic, Lleida, etc).
Els dos combinats van passar
primers de grup. El cadet va
passar 1/16, 1/8, 1/4 i va caure a les semifinals contra una
selecció de la comunitat de

Madrid (amb jugadors de l’At.
Madrid, R. Madrid, Getafe, etc)
per 2-1. Al final, va acabar en
tercer lloc.
La selecció de juvenils, per la
seua part, va perdre a quarts de
finals contra el CD Madrileño
per 0-1.

esports
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AVUI PRIMERA I SEGONA CATALANA DE LA PROVINCIA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT

PLANTILLES 2019/20
FC ASCÓ
P

JUGADOR

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

Sergi Fuertes
Gerard Domench
J Antonio Velez
Arnau Cervelló
Jorge Granados
Òscar Torre
Eric Roda
Pere Jordà
Alexis Chiriabao
Ferran Meseguer
Nico Diaz
Marcel Meseguer
Joan Roca
Xavi Marqués
Albert Troyano
Alex Fernandez
Quim Cardona
Rendame Chellay
Riki Nogueira
Dani Romero

CATLLAR
PROCEDÈNCIA

CAMBRILS U
ASCÓ JUV
BORGES BL.
REUS JUVENIL
CAMBRILS
CAMBRILS
ASCÓ JUV
FLIX
CAMBRILS
GANDESA
CAMBRILS
2
3
RAPITENCA
INACTIU
VILASECA JUV
ARNES
ASCÓ B
BORGES BL
ASCO JUV

BORGES CAMP
P

JUGADOR

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

Sergi Mas
Mati Palomares
Carlos Crespo
Guillem Tarres
Jonatan Jimenez
Jordi Segura
David Miravete
Moisés Soliño
Iker Gascon
Josep Llaurado
Aleix Vidal
Jordi Lasaosa
Peter Hunday
Ruben Aznar
Victor Mendez
Eric Llorens
Lucas Suarez
Ignacio Rodriguez
Roger Carrio

PROCEDÈNCIA

BORGES
RAPITENCA B
BORGES
BORGES
BORGES
MAS PELLICER
PASTORETA
VILASECA
PASTORETA JUV
BORGES
BORGES
PASTORETA
PASTORETA JUV
RIBER EBRO
BORGES
BORGES
JUV REUS
TORREFORTA
FLORESTA JUV

POBLA B
P

JUGADOR

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

Mohamed
Arnau Cardona
Sergi Cardona
Brian Joel Piñeiro
Joel Robles
José M Navarrete
Eric Fornós
Maxi Recio
Joan Canaldas Ivan
Bruno
Anton Pons
Eric Auñoñ
Òscar Ormachea
Àlex López
Tarik Jadiani Moha
Harouda

P

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

JUGADOR

José Luis Ruiz Francesc Armengol
Denís Coch
Ignasi Abelló
Marc Tarrago
Raul González
Tomàs Garcia
Edu Escuté
Abel Sánchez
Àlex Pedrosa
Jaume Pedra
Marc Vadillo
Lucas Torres
Aaron Mora
Ignacio Velasco
Matthew Clewley
Jordi Prades
Erik González

UE VALLS
PROCEDÈNCIA

RAPITENCA
CATLLAR
CATLLAR
CATLLAR
CATLLAR
CATLLAR
VILASECA
BATEA
CATLLAR
CATLLAR
CATLLAR VILAFRANCA
VILASECA
CANONJA
POBLA B
CAMBRILS
CATLLAR
CAMBRILS

CAMBRILS U
P

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

JUGADOR

Àlex Amores
Àlex Ruiz
Òscar Morell
Adrian Soriano
Dani Tome
Alej. Salmeron
Josu Rigal
Jusi
Ivan Martinez
Òscar Rodrguez
Miki Aguirre
Sergio Rubio
Deiver Valdez
Dani Saez
Samu Garcia
Adrian Ramirez
Adrian Villa
Marc Roldan

PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

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

Victor Contreras
Roger Catalan
Daniel Cruz
Gerard Sole
Guillem Bartolome
Marc Castro
Marc Ruiz
Jose Fernandez
Gerard Sole
Andriy Kaduk
Miguel Fañanas
Miguel Contreras
Sergio Galera
Simó Bouacha
Javi Fañanas
David Some
Ibrahim Boulahya
Iker Latre
Àlex Hurtado
Bilal Charaka

JUGADOR

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

Òscar Pan
Alejo Aguera
Eric Martí
Gerard Batiste Eric
Socias
Riki De Antonio
Arnau Miró
Albert Plana
Arnau Cucurull
Francesc Martinez
Marc Guasch
Sergi Giralte
Dennis Belenans
Raul Garcia
Edu Vives
Joan Torner
Xavi Fabra
Sergi Gómez
Joel Marigot
Òscar Pérez
Ramón Miranda

PROCEDÈNCIA

VALLS
NÀSTIC
VALLS
VALLS
VALLS
ASCÓ
BORGES BL.
VALLS
VALLS
VALLS
VALLS
VALLS
VALLS
VALLS
BORGES BL.
BORGES BL.
REUS B
BINÈFAR
VALLS
VALLS
VALLS

CANONJA
PROCEDÈNCIA

EL CATLLAR
POBLA B
CAMBRILS UNIÓ
AMPOSTA
GANDESA VILASECA
AMPOSTA
PERELLÓ
CAMBRILS UNIÓ
AMPOSTA
EL CATLLAR
REUS JUVEN
INACTIU
PERELLÓ
CAMARLES
S.PABLO JUV
VILASECA JUV
CAMBRILS JUV

RODA BERÀ
TORREFORTA
CAMBRILS
POBLA B
POBLA B
POBLA B
POBLA B
AMPOSTA
TORREFORTA
POBLA B
POBLA B
POBLA B
REDDIS
POBLA B
VILASECA JUV
TORREFORTA
GANDESA

P

C BONAVISTA

P

JUGADOR

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

Manel Martinez
Michel Tea
Adrian Manzanedo
Daniel Trujillo
Ruben Perez
Xavier Tomàs
José Luis León
Eduardo Martin
Mourad Hmimou
Agus Gené
Alexander Guirao
David Molina
David Nieto
Christian Gonzalez
José Castro
Richard Alvarez
Omar Boulmani
Raul Hidalgo
Daniel Maireles

PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

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

Miki Queralt
Aaron Torreblanca
Àngel Gavilan
Arnau Marti
David Durano
Oriol Manzanero
Marc Sabatè
Javi Pérez
Jordi Estivill
Nacho Pajuelo
Pau Vilella
Aniceto
Jonatan Luna
Pau Prados
Àlex Lonita
Raul Vates
Said Kassemy
Farid
Joan Ustrell
Miguel Franch
Sarik
George Leva

JUGADOR

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

Albert Espinosa
Dani Salguero
José Carlos Mota
Adrian Balaguer
Julian Castano
Antonio Callejón
Jesus Fernandez
Mohamed Ouzza
Carlos Diaz
Antonio Jimenez
Jhon Alejandro
Harold Rodriguez
Didac Fajardo
Emilio Sanchez
Marcos Torrente
Francisco Torres
Isidro Merchan
Jacinto Alonso
Marcos San José

PROCEDÈNCIA

BONAVISTA
ESPAÑA CAN.
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
INACTIU
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
VILASECA
JUVENIL
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
BONAVISTA
INACTIU

MONTBLANC
PROCEDÈNCIA

CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
VALLS
CANONJA
BONAVISTA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
CANONJA
BONAVISTA

RIUDOMS
RODA BERA
OLIMPIC JUV
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
NÀSTIC JUV.
RODA BERÀ
RODA BERÀ
VILASECA
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BERÀ
RODA BARÀ
RODA BARA
VENDRELL
VENDRELL

P

P

JUGADOR

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

Oriol Blavi
Marc Munne
Aleix Barrabeig
Francisco Blanco
Héctor Gonzalez
Albert Sabidó
Salvador Blanco
Eric Garcia
Marc Alvarez
Yatma Fall
Manel Peña
Marc Pere
Didac Becerra
Arnau Dominguez
Cristian Invernon
Adrià Romero
Joan Soriano
Francesc Vallverdú
Alej. Palomares
Arnau Gil

PROCEDÈNCIA

MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
VALLS
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
MONTLANC
POBLA M.
VALLS

L’ANÀLISI
PROCEDÈNCIA

RIUDOMS
VILASECA JUV.
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
REDDIS
INACTIU
CAMBRILS
RIUDOMS
RIUDOMS
VILASECA
VILASECA
VILASECA JUV.
CATLLAR
CATLLAR
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
RIUDOMS
BORGES

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.

CAMBRILS U: el seu mister és Alberto López.
Sap treure molt rendiment als seus jugadors
(Morell i Gandesa) i ara segur que també ho
farà al seu nou equip. POBLA: Ivan Cristino
compleix la segona campanya. Si es complica la classificació, l’equip de Tercera divisió
pot ajudar-lo. RIUDOMS: important remodelació. S’han buscat jugadors amb mes
compromís. Tercera campanya de Lucha.
CANONJA: equip sempre combatiu i clàssic
de 2a catalana, cinquè amb més participacions. RODA: Dani Sereno, mister que va
estar al Tortosa i RBítem, és un professional
i molt treballador. El seu actual equip la passada campanya només va perdre un partit i
va fer 125 gols. MONTBLANCH: se’n va anar
la seva estrella Valcàrcel però es confia amb
bona part del bloc de l’ascens. BORGES: un
mister atrevit, Joe, que dóna personalitat als
seus equip. Té millor conjunt que l’any passat
a la Pastoreta. BONAVISTA, va estar a punt
de renunciar a l’ascens. Debut de Sergio
López, que era segon míster.

esports
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INFORME SEGONA CATALANA (1)

PARTICIPACIONS
A LA CATEGORIA

LA RAPITENCA PUJARÀ
I EL TORTOSA PROMOCIONARÀ
La segona catalana aquesta
tempora- da es preveu més
competitiva. S’han fet a prop
de 150 fitxatges per reforçar
els equips. I hi ha hagut canvis d’equips. Dels 18 conjunts
amb més participacions a la
categoria només segueixen
sis i és que mante- nir-se a
Segona no és fàcil. Estem
par- lant de la primera provincial on de 18 equips hi
ha 10 representants ebrencs
amb 180.000 habitants enfront dels 600.000 de la zona
de Tarragona. Més no es pot
demanar. Una lliga amb sang
ebrenca. Més que mai.
7 canvis d’entrenadors: Albert Bel, Ramon Sancho, Teixidó, Guillermo Camarero,
Alberto López, Sergio López
i Joe. Cinc d’ells ja han estat
en aquesta categoria.
El Tortosa és tot un clàssic
de la Tercera divisió. Ha estat 44 campanyes i només el
superen a Catalunya, Reus,
Sant Andreu i Terrassa i és
l’equip número 79 d’Espanya
dels 1658 que han participat
a la categoria. L’Amposta era
a també a la tercera divisió
en la temporada 2011/2012

com la Rapitenca en la campanya 2013/2014. Ara aquests
tres equips militen a la segona
catalana. Són les tres poblacions més grans de les nos- tres
comarques i semblava impossible fa uns anys que els tres
poguessin estar junts a Segona.
El Tortosa, que somiava amb
tornar a la Tercera divi- sió, ja
fa sis campanyes que està a la
Segona catalana intentant l’anhelat ascens. I el va aconseguir
en una cam- panya, però a la
següent va tornar la realitat.
L’Amposta, des que va baixar
de la 1a catalana, ja porta tres
cam- panyes lluitant l’ascens,
la primera va acabar 4rt, la segona va ser segon i va jugar la
promoció (va perdre amb el
Tona) i la passada va acabar
8è. La Rapitenca, que tenia un
equip amb potencial la passada
campanya, va perdre la categoria després de diverses campanyes mastegant el descens.
18 anys després, torna a la Segona cata- lana. Els dos equips
que més campan- yes ha estat
a la Segona catalana no estan
en ella: els històrics La Cava i
Alcanar que han pagat amb escreix els excessos de campa-

EQUIP

nyes anteriors. Però si està el
Gandesa que és el tercer equip
que més campanyes ha militat
en la categoria, amb 26 participacions i en porta 18 de consecutives; i vuit anys entre els
llocs al pòdium sempre dels 7
millors. Com he dit, aquest any
es batrà rècord de participacions d’e- quips ebrencs: 10
equips. Només ha passat 4 vegades en els 34 anys d’història
d’aquesta primera provincial
des que està formada només
per equips de Tarragona.
Molt ha canviat aquesta Segona cata- lana. Si fa vuit campanyes teníem com a representants de la nostra zona al Jesús
i Maria, Gandesa, R-Bítem, Alcanar, Roquetenc, la Cava,
Catalònia, Olímpic i Gandesa,
només un equip sobreviu
aquest darrer. S’han incorporat
nous equips que s’estan consolidant, pujant de Tercera. El
Camarles, que va ascendir la
2013/14, l’Ulldecona (2014/15),
la Sénia (2016/2017) l’Ampolla
i Móra la Nova (2017/2018). La
passada lliga va pujar el Perelló amb un projecte ambiciós.
Aquests sis equips s’uneixen als
3 poderosos, Tortosa, Ampos-

ta i Rapitenca, que aspiren a
estar dalt de tot a la taula, i un
Gandesa que sem- pre està
entre els capdavanters.
Dels cinc equip que puguen,
només un clàssic: el Roda
de Barà que recupera un any
després la categoria de la mà
de Dani Sereno. El Perelló hi
ha estat dues vegades i va
descendir a la següent campanya. I dos equips fa moltes
campanyes que no estaven:
Bonavista (6 temporades),
10 el Montblanc i un debutant Borges del Camp que
mai havia estat en aquesta
categoria i és l’equip número 70 que arriba a la Segona
catalana. Serà una les lligues
més emocionants dels últims
anys, per tenir equips amb
molt potencial. 10 equips
ebrencs generen bons derbis totes les setmanes i el
fet que és una lliga en què
hi ha sempre la pressió pels
descensos tarragonins de 1a.
catalana comporta que cada
partit sigui gairebé una final.
(continua a la plana següent)

(continua a la plana següent)

CAMPIONS, SUBCAMPIONS SEGONA CATALANA I DESCENSOS
TEMPORADA

SUBCAMPIÓ

CAMPIÓ

			

DESCENSOS

2018/2019

Valls

Catllar

Vendrell, Reddis, Vilaseca, Pastoreta i Torreforta

2017/2018

Cambrils U

Amposta

La Cava, Batea, Catalònia, Roda Berà, Torredembarra i Morell

2016/2017

Tortosa

Valls

Segur, La Riera, Catllar i Salou

2015/2016

Cambrils

Tortosa

Godall, Alcanar, Canonja, Torreforta, Ampolla, Catalònia, R. Bonavista i R-Bítem

2014/2015

Vilaseca

J i Maria

Camp Clar, SP i SP, Deltebre, Tancat i Cambrils

2013/2014

Reddis

Morell

Calafell, Roquetenc, Selva Camp i Perello

2012/2013

J. i Maria

Catllar

Cunit, SP i SP, Salou i Camp Clar,

2011/2012

Morell

Torredembarra

Bonavista, Olimpic, Canonja i Vilaseca

2010/2011

Valls

Camp Clar

Ulldecona, Aldeana, La Sénia, Nàstic B, Cambrils Unió i l’Ampolla

2009/2010

Reddis

R-Bítem

Icomar, Hospitalet i Vilaseca

2008/2009

Camp Clar

J Catalònia

Montblanc, Ametlla, Deltebre i Oleàstrum

2007/2008

Torreforta

Vilaseca

Salou, Bonavista i Llorenç

2006/2007

Roquetenc

Catllar

La Sénia, Reddis i Valls

2005/2006

Vilaseca

Catllar

Canonja i San Jaume

2004/2005

J Catalònia

Camp Clar

Perelló, Torreforta i Bonavista.

LA CAVA
ALCANAR
R-BITEM
GANDESA
CANONJA
VILASECA
AMPOLLA
VENDRELL
AMPOSTA
REDDIS
ULLDECONA
CAMBRILS
TORREFORTA
CATALÒNIA
VALLS
RAPITENCA
SP SP1
RODA DE BERÀ
LA SÉNIA
LLORENÇ
AMETLLA
BONAVISTA
SALOU
ALDEANA
CALAFELL
TORREDEMBARRA
CAMP CLAR
POBLA MAFUMET
HOSPITALET
MORA DE EBRO
OLEÀSTRUM
ROQUETENC
CAMARLES
TORTOSA
INDEPEN. REUS
MONTLANC
EL CATLLAR
MORELL
TANCAT
CAMBRILS UNIÓ
BISBALENCA
NASTIC B
OLIMPIC
S BÀRBARA
JESÚS I MARIA
CUNIT
REUS B			
VANDELLÓS
ASCÓ
S JAUME
DELTEBRE
RIUDOMS
PERELLÓ
ALTAFULLA
LA RIERA
GINESTAR
BATEA
POBLA MAFUMET B
MÓRA NOVA
R. BONAVISTA
ICOMAR
SELVA CAMP
SEGUR
ALHAMBRA
PASTORETA
FLIX
ASCÓ ESCOLA
GODALL
BORGES DEL CAMP

ANYS

31
28
26
26
23
20
20
19
19
18
18
17
17
17
16
16
5
15
15
14
14
14
13
13
12
12
11
10
9
9
8
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*Rànking des que la Segona
catalana (Primera regional) està
formada només per equips de la
província (des de l’any 84)
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INFORME SEGONA CATALANA (2)

PODEN DESCENDIR DOS EQUIPS EBRENCS.
GANDESA, AMPOSTA I CAMBRILS UNIÓ ESTARAN EN EL PODI DELS MILLORS

(ve de la plana anterior)

Tot i que hi ha equips potents que dominaran la lliga,
en qualsevol partit qualsevol
equip en posicions de descens podrà guanyar a qualsevol altre com ja es va demostrar la passada campanya
quan els descendits Vilaseca,
Torreforta, Reddis, Pastoreta i
Vendrell donaven sorpre- ses
i guerres cada partit. Si bé la
passada campanya hi havia
un candidat clar per l’ascens,
que va ser el Valls, en aquesta hi ha dos candidats clars:
Rapitenca i Tortosa. I per a
les següents places, Amposta,
Cambrils Unió i Gandesa. El
que està clar és que d’aquests
cinc equips, de ben segur
en la jornada 34 quedaran 4
en les primeres cinc places.
L’equip amb més potencial
de la zona de Tarragona és el
Cambrils Unió, amb un gran
mister, amb caràcter, Alberto

López (Morell, Gandesa). Està
format per jugadors consagrats
que han jugat a 1a i 2 catalana,
set d’ells la passada campanya
van militar en equips ebrencs
(Gandesa, Amposta, Camarles,
Perelló) Tome, Dani Saez, Samu,
Josu, Soriano, Òscar Rodríguez
o Jusi i a més ha incorporat 4 juvenils de qua- litat. Sempre hi ha
l’equip revelació. Si la passada
dels 5 ascendits, 4 van salvar-se,
Móra la Nova, Riudoms, l’Ampolla (a la jornada 17 era tercer)
i un Catllar que va jugar la promoció i va pujar. Però aquest
any no pinta
tan bé per als cinc nous equips:
Borges Camp, Perelló, Roda,
Bonavista i Montblanc. Dos
d’ells podrien des- cendir i fins
a tres, doncs un any més en
aquesta cate- goria el patiment
estarà pels descensos compensats. La mitjana de les últimes
4 campanyes són 6 descensos,

una barbaritat per a una lliga de
18 equips que el 33% baixi. En
la temporada 2015/2016 van
baixar 8 equips Godall, Alcanar,
Canonja, Torreforta, Ampolla,
Catalonia, R. bonavista i R-Bítem. Aquesta campanya es podrien veure de nou 6 descensos. El Valls potser se sal- varà
però Catllar i Ascó entren en les
travesses per bai- xar, amb la
qual cosa, 6 equips poden baixar -cinc sem- pre que l’equip
que promocioni ascendeixi-.
Tot i que la 2a catalana sempre ha tingut un 50% d’equips
ebrencs (per ser exactes, dels
18 equips 8,6 han estat ebrencs
en les ultimes deu campanyes),
als equips els costa pujar a Primera. 11 últimes campanyes,
només dos campions: Tortosa i
J i Maria. I ascensos per promoció, dos: R- Bítem i Jesús i Maria. O el que és el mateix, de les
22 ocasions que equips ebrencs

NÚMERO FITXATGES PER CLUB
I HABITANTS DE CADA POBLACIÓ

HISTÒRIC DELS 18 EQUIPS DE SEGONA EN ELS DARRERS 10 ANYS
EQUIP

Ampolla
Amposta
Bonavista
Borges
Camarles
Cambrils
Canonja
Gandesa
La Sénia
Montblanc
Móra Nova
Perelló
Pobla B
Rapitenca
Riudoms
Roda
Tortosa
Ulldecona

ENTRENADOR

Enric Alaixendri
Xavi Cid
Sergio López
Joe
Kiki
Alberto López
Gregorio Navas
Camarero
Juanjo Serrano
Albert Pérez
Nando Garcia
Teixidó
Ivan Cristino
Ramon Sancho
José Lucha
Dani Sereno
German Inglés
Albert Bel

09

3C
3D
3C
3C
3C
3C
3C
4
14
18
4C
3C
4C
3D
3C
PR
1C
9

10

12
3D
3C
3C
3C
15
12
7
9
3C
4C
3C
4C
3D
3C
1C
1C
8

11

13
3D
3C
3C
3C
14
13
10
16
3C
3C
3C
4C
1C
3C
3C
1C
18

12

3C
3D
18
4C
3C
3C
4
4
3C
3C
3C
3C
4C
1C
3C
3C
1C
3C

han pogut pujar (bé directe o
promocionant) només ho han
assolit 4 vegades, un 18% només de possibilitats. Enguany
es podria trencar aquesta estadística si dos equips ebrencs ascendeixen. Arriba el moment de
fer la meua travessa. Rapitenca
campió, Tortosa promocionarà.
Baixaran 5/6 equips i
d’aquests un de segur ebrenc I
pot ser que fins a dos. I un podi
molt clar per als cinc primers
llocs: Rapitenca, Tortosa, Amposta, Cambrils Unió i Gandesa.
L’ideal seria que no baixés ni un
equip ebrenc; tots s’han reforçat
bé. Igual hi ha miracle i no descendeix ni un i s’ho mereixen ja
que tots els nostres representants han fet plantilles per no
descendir. Ens espera una tempora- da amb molta emoció.
A la jornada 34 analitzarem els
encerts i errors dels meus pronòstics. Cada any ho faig.

13

14

15

16

17

18

19

EQUIP

11
1C
3C
3C
3C
3C
3C
5
3C
3C
3C
3C
4C
3D
4C
3C
6
3C

6
1C
3C
3C
3C
3C
11
7
3C
3C
3C
15
4C
3D
4C
12
3
3C

13
1C
3C
4C
12
13
5
4
3C
3C
3C
3C
4C
1C
4C
13
8
13

14
1C
3C
4C
7
3C
16
4
3C
3C
3C
3C
3C
1C
3C
7
2
6

3C
4
3C
4C
5
3
3C
6
3C
3C
4C
3C
3C
1C
3C
8
1
9

3C
2
3C
3C
4
1
11
3
5
3C
3C
3C
8
1C
3C
14
1C
7

5
8
3C
3C
6
1C
13
4
9
3C
10
3C
11
1C
12
3C
3
7

CAMBRILS UNIÓ
AMPOSTA
BORGES CAMP
RIUDOMS
RAPITENCA
LA SÉNIA
POBLA MAFUMET B
RODA DE BERÀ
ULLDECONA
AMPOLLA
BONAVISTA
TORTOSA
PERELLO
CANONJA
CAMARLES
MONTBLANC
MORA NOVA
GANDESA

RAPITENCA I TORTOSA
LLUITARAN PELS LLOCS 3-5:

AMPOSTA, CAMBRILS UNIÓ I
GANDESA.
INCÒGNITES I POTSER NO BAIXE NI UN:

POBLA B, CANONJA, AMPOLLA, CAMARLES I RIUDOMS.
CANDIDATS EBRENCS PER EVITAR DESCENS:

LA SÉNIA, ULLDECONA,
MÓRA NOVA I PERELLÓ.
CANDIDATS DESCENS:

MONTBLANC,
RODA,
BONA- VISTA i BORGES
CAMP.
D’AQUESTS TRES EQUIPS UN
BAIXARÀ I UN ALTRE POTSER
EQUIP REVELACIÓ:

RODA, PERELLÓ I BORGES CAMP.

GOLEJADORS 2A CATALANA

NÚMERO D’ALTES

HABITANTS

TEMPORADA

16
13
12
13
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4

33.362
20.652
2.080
6.565
15.307
6.225
2.948
6.461
6.987
3.606
TARRAGONA
34.734
3.378
TARRAGONA
3.609
7.384
3.071
3.009

2018/2019

Marigot
Callarisa
Gallego

30
23
22

2017/2018

Dilla
Callarisa
Nacho

36
31
26

2016/2017

Virgili
Dilla
Tini

32
18
15

2015/2016

Chimeno
Mochi
Dilla

32
31
30

2014/2015

Àngel Sánchez
Romero/Teixidó
Javi Asín

27
25
23

2013/2014

Samu Blanes
Romero
Regolf

26
24
21

2012/2013

Aleix Robert
Ivan Gonzalez
Nico

28
23
21

2011/2012

Rosado
Robert
Jaime Llorente

29
25
21

2010/2011

Rosado
Òscar Garcia
Aleix

34
30
29

*Categoria en què estava cada club per temporada. I si era a Segona, la classificació final.

Serrano, tècnic que porta més temporades seguides en un equip.

PRONÒSTICS

FAVORITS:

Teixidó i Alberto López s’estrenen a les banquetes del Perelló i Cambrils Unió.

PICHICHIS

2009/2010 Manel Cazorla
Nico
Marc Baiges/Aleix

GOLS

33
27
26
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gastronomia

AMANIDA D’ARRÒS
I LLENTIES

• Temps: 20 min.
• Nivell de complexitat: Baix
• Nutrició: 228kcal

INGREDIENTS (4 porcions)

· 400 g. arroz integral Montsià
· 60 ml. vinagre de vi negre
· 15 g. fulles de julivert fresc
· 60 ml. oli d’oliva
· 400 g. llenties
· 200 g. formatge
· 2 cebes vermelles
· 1 llimona

PREPARACIÓ:
Primer, tallem les cebes i les
sofregim en una paella amb una
mica d‘oli.
Tot seguit , posem a coure en una
olla gran amb aigua bullint les
llenties, l‘arròs i afegim una mica
de sal. Mentrestant, tallem la
ceba a trossos petits, l‘escalfem
i l‘afegim a l‘enciamera. Passats
uns 15 min de cocció, escorrem
els llegums, l‘arròs i esbaldim
tot amb aigua freda. Ho deixem
escórrer. Afegim els llegums i el
julivert al nostre plat, tallem una
mica de formatge feta a daus.

Finalment, amanim l‘amanida
al nostre gust amb una mica
d‘oli d‘oliva, vinagre de vi i sal.
La deixem refredar i a punt per
menjar-la!

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

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

LOCAL DE 700M2
PER A MAGATZEM
A REMOLINS.
INTERESSATS

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

TRUCAR AL
678877868 O AL
977440312
AMPOSTA
ES VEN
PIS
2 HABITACIONS,
CUINA I MENJADOR, BANY I
TRASTER.
REFORMAT PER
ESTRENAR
Zona Estació
autobusos
TEL.
645 888 266

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
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

MAESTRO BACEKU
Auténtico vidente, curandero, espiritualista
Con poderes naturales y enorme experiencia
en todos los campos de la alta magia africana.
Dotado de don hereditario,
ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas,
divorcios, impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios,
suerte, amor, problemas familiares, atraer clientes, etc...
MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS
MUY DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4
DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS
Y TRABAJOS A DISTANCIA.
TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

617 888 344

COMPRO

taure

21/04 al 21/05

/ /

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

No t’ho pensis més!

Màxima serietat. Pere

R E L A X

977 279 290
comercial@mesebre.cat

OFERTa

tlf: 686 979 513

20€

NOIA DE 30
ANYS AMB
EXPERIÈNCIA,

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

S’OFEREIX PER A
CUIDAR GENT GRAN,
CUINAR I FER LABORS
DOMÈSTIQUES.
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
SI FA FALTA.

XXX XXX XXX

PREFERENTMENT
A TORTOSA.
INTERESSATS
TRUCAR AL
TELÈFON

642 86 62 17
(JOANA).

SE PRECISA
PELUQUERA
con
experiencia

ZONA
TORTOSA

645 888 266

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT

21/03 al 20/04

S E R V E I S

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

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.

àries

/ /
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OFERTA
3 MASAJES
COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

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 a
Júpiter, t’empeny a
voler passar-ho bé.
Dies de celebracions
i de possibles viatges. L’esport també
pot ser una bona
teràpia per equilibrar
energies.

Venus, conjunt a
Mercuri, obre vies
de comunicació amb
persones del teu passat, potser germans.
Pots sentir nostàlgia
d’altres temps i
tornar a llocs que et
porten records.

Mercuri conjunt a
Venus, transitant
la teva Casa II, et
porta a moure’t per
qüestions materials.
Dies de gestions
bancàries o per
aconseguir una nova
font d’ingressos.

Si Mart a la teva
Casa II, ja impulsava
a ocupar-te de les
finances, ara amb
el Sol per aquest
sector, et reafirmes
en els teus valors i
defenses el preu del
teu treball.

El Sol en tensió
amb Urà, inclina a
tenir una posició
massa inflexible i
no voler fer canvis.
Pensa que potser és
bo per tu, adquirir
noves maneres de
gestionar-te.

Amb Mercuri conjunt
a Venus, es poden
viure moments molt
agradables amb els
amics. També la probabilitat d’augmentar
el cercle d’amistats i
de fer alguna sortida
plegats.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Si havies perdut la
comunicació amb
una persona que es
troba lluny, es pot
recuperar. T’aniria
bé sortir una mica
de la rutina i gaudir
de les hores de llum
i de l’estiu.

Sembla que per
mirar cap al futur,
has de tirar un xic
enrere. Si bé pots
tenir la sensació que
retrocedeixes, és
només per agafar
impuls. Tingues fe
en el teu instint.

Amb el Sol i Mart,
transitant per Casa
VIII, sents que has de
mostrar-te contingut
i prudent. Vius un
període de certa espera, però també de
grans aprenentatges
emocionals.

La quadratura del
Sol a Urà, inclina que
hagis de compartir. Pot ser amb la
parella, en un grup
o societat, però
les circumstàncies
porten a un exercici
d’adaptabilitat.

L’aspecte de Mercuri en retrogradació, tornant cap a
Neptú, obre vies
de comunicació
amb els qui estimes. Una persona
del teu passat
afectiu

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Atenció d’assumptes
familiars o domèstics que podien
estar pendents, com
donar una mà de
pintura. També tens
ganes de posar-te al
dia i fer-te algun tractament de bellesa.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24
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a l’última

IGNASI BLANCH

IL·LUSTRA EL LLIBRE-CD
‘LIV ON’ D’OLIVIA NEWTON-JOHN
L

a cantant i actriu
Olivia Newton-John
protagonista de la pel·lícula
Grease, ha estat a diverses
ciutats de l’estat espanyol en
viatge privat i acompanyada
pel seu marit John Easterling.
Primer van passar uns dies a un
petit poble de Galicia, on un
familiar de l’actriu hi viu des de
fa anys. Des de Galicia va viatjar
a Barcelona. Olivia va posar-se
en contacte amb l’il·lustrador
ebrenc Ignasi Blanch per celebrar el projecte creat conjuntament. La trobada a Barcelona
estava preparant-se fa temps
per a promocionar conjuntament el llibre-CD solidari LIV
ON amb l’il·lustrador de Roquetes. Per aquest motiu i acompanyats per amics de la cantant es
van reunir durant unes hores a
un hotel de la capital catalana i
van poder parlar del seu treball,
recordar com va anar sortint el
projecte i algunes anècdotes
entorn als dibuixos creats a llapis i en colors blaus per l’il·lustrador. Ignasi Blanch li va poder
ensenyar unes il·lustracions
que formen part del nou llibre
que ha de sortir al mes d’octubre i li va obsequiar amb una
bossa dissenyada també per ell
per a la campanya MULLA’t per
l’esclerosi múltiple. Olivia es va
interessar per tota la vessant

L’AMISTAT ENTRE
OLIVIA I IGNASI
Ignasi Blanch va conèixer Olivia Newton-John l’any 2009
a Berlín, durant l’estada que
l’il·lustrador va fer a la capital
alemanya coincidint amb el
20è aniversari de la caiguda
del mur.
Blanch va ser l’únic artista, representant de Catalunya i de
l’Estat espanyol, en el projecte
artístic internacional East Side
Gallery sobre el Mur de Berlín.

L’actriu Olivia Newton John, amb l’il.lustrador de Roquetes, Ignasi Blanch.

solidaria de l’il·lustrador i pel
projecte “Humanitzem hospitals” que l’Ignasi Blanch està
realitzant a diversos hospitals
de Catalunya i ha aplicat a hospitals infantils d’altres països
com Croàcia, Colombia i molt
aviat a Alemanya. El llibre LIV
ON de l’Olivia Newton-John i

Posteriorment, en una gira de
l’australiana al Regne Unit, van
tornar a coincidir i Olivia li va
suggerir a Blanch la possibilitat
de posar en marxa algun projecte conjunt en benefici de la
recerca contra el càncer.
Es dóna la circumstància que
Oliva Newton-John ha estat
colpejada durament pel càncer,
havent patit ella mateixa la malaltia.
La cantant és la mecenes d’un
important centre d’investigació
sobre el càncer a seu país, Austràlia.

l’Ignasi Blanch està publicat per
l’editorial Flamboyant i culmina un projecte solidari impulsat
per Olivia Newton-John amb il·
lustracions d’Ignasi Blanch, els
beneficis del qual es dedicaran
integrament a la investigació
del càncer. Blanch ha dibuixat gairebé tots els seus llibres

amb la companyia de la veu de
la cantant australiana. “Ara ja
fa molts anys que dibuixo professionalment i, durant aquest
llarg camí, la veu d’Olivia Newton-John m’ha acompanyat
sempre. Les seves cançons
s’han convertit en la banda sonora del meu itinerari perso-

nal”, explica Ignasi Blanch. Olivia Newton-John reconeix que
aquest és un disc amb “cançons sobre el dolor, sorgides
des del cor”. “Les il·lustracions
de l’Ignasi –a qui qualifica d’artista talentós al seu Instagramencaixen a la perfecció amb les
emocions i les lletres del disc”.

LA PROTAGONISTA
DE LA PEL·LÍCULA
‘GREASE’ ES
TROBA AMB
L’IL·LUSTRADOR
DE ROQUETES, A
BARCELONA

