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Els afectats pel foc de la Ribera
d’Ebre tornaran a tallar la C-12
A

gricultura anuncia una línia de crèdits tous de cinc milions d’euros, però no concreta ajudes a fons perdut. Per aquest
motiu, com diumenge passat, el proper es preveu una nova manifestació en protesta, a Flix. Foto: acn
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Els sous i pensions dels Diputats i Diputades
del Parlament Europeu
L

‘alemana Ursula von
der Leyen és ara la nova
presidenta de la Comissió
Europea i, com tothom, està a
l‘espera del que passi amb el
Brexit.
Però ara per ara, el nou Parlament Europeu segueix comptant amb 751 diputats, dels
quals 51 són espanyols i es segueixen mantenenint les mateixes condicions que en l’anterior presidència: un sou brut
de 8.757 euros bruts al mes, és
a dir, una mica més de 105.000
euros a l’any. Segons el Parlament Europeu, d’aquest import
s’han de descomptar les cotitzacions socials i els impostos
europeus, quedant en un import de 6.824,85 euros al mes.
A aquesta xifra també caldria
descomptar els impostos nacionals. A diferència del que
passa al Parlament espanyol, la
quantia del salari dels eurodiputats no la decideix la pròpia
Cambra, sinó que sempre és un
38,5% de la retribució dels jutges de la Cort de Justícia Europea. A més, a partir dels 63 anys
les persones que han ostentat la
condició d’eurodiputats tenen
dret a una pensió equivalent al
3,5% del salari de cada any per
cada exercici de mandat amb
un límit del 70% del salari anual d’eurodiputat. És a dir, amb
els imports actuals, els eurodiputats aspiren a una pensió
vitalícia de fins a 6.129 euros al
mes si han complert 20 anys de
mandat. Per tant, els eurodiputats que van ser elegits abans de
2009 poden triar entre aquest
sistema o el que tinguin els seus
països per als seus diputats nacionals. Sabeu algunes de les
cares més conegudes dels diputats que tenim al Parlament

Europeu? Per exemple: Vox té
tres diputats al Parlament Europeu, entre els quals està Hermann Tertsch, se’l recorda per
haber dit: «Para ser libre en España hay que perder el miedo a
que te llamen fascista». Pel que
fa al PSOE té 20 diputats/ades
entre ells i elles està Fernando
López Aguilar que és diputat al
Parlament europeu des de l’any
2009. Se’l recorda pels suposats maltractaments infligits a
la seva esposa l’any 2015. Lo
PP en té dotze de diputats/ades
com és Pilar del Castillo Vera
que va ser Ministra d’Educació,
cultura i Esports durant el segon

govern d’Aznar. També tenim a
José Manuel García-Margallo
que va ser Ministre d’Afers Exteriors durant el mandat de Mariano Rajoy i que fou un dels interlocutors amb el govern de la
Generalitat de Catalunya en relació al procés independentista
català. Recordem que un cop va
deixar el càrrec, va reconèixer
que el govern espanyol devia
diversos favors a altres governs
europeus per les seves declaracions en contra del procés. Un
altre eurodiputat és Juan Ignacio Zoido Álvarez que va ser
Ministre de l’Interior del Govern
d’Espanya amb Rajoy, va ser un

dels responsables de l’operació
policial contra el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017. Pel que fa
a Ciudadanos en té vuit d’eurodiputats/ades entre ells, Javier
Nart ( 71 anys). El recordem al
programa TribunalPopular de
TVE (1989-1991). Fins fa pocs
dies, Nart, ha exercit de líder
de Ciutadans al Parlament Europeu però ha deixat Ciutadans
després de la negativa del seu
partit a negociar amb Sánchez.
Malgrat això, Nart seguirà mantenint la seva acta com a diputat
al Parlament Europeu. Aquesta
és una petita part dels nostres
representants europeus...

a portada
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RIBERA D’EBRE
LES
MESURES Pagesos afectats pel foc consideren
insuficients les mesures d’Agricultura
ES DESTINEN
11.5 MILIONS

La consellera d’Agricultura
Teresa Jordà es va comprometre dimecres a estudiar
totes les casuístiques i
idiosincràsies dels afectats
pel foc. Es buscaran també
solucions a aquells que per
edat i falta de relleu, no
poden fer front a crèdits i
préstecs per recuperar els
seus cultius. L’objectiu, va dir
Jordà, és evitar que ningú es
vegi abocat a abandonar les
seves explotacions. Hi haurà
altres mesures a les comarques de l’Ebre i de Ponent,
com l’aplicació d’un pla pilot
de ramaderia extensiva. Es
donarà prioritat als afectats
de la zona en els plans de millora i en altres mesures que
ja té a l’abast la Conselleria,
es desenvoluparà el Banc de
Terres que contempla de la
nova Llei d’Espais Agraris i
s’implicaran altres administracions, com les Diputacions
de Tarragona i Lleida, per
desenvolupar plans d’ocupació i altres accions. “Estem
parlant d’uns 11,5 milions
d’euros que aboquem com
una primera mesura d’immediatesa. El mes que ve
tornarem a venir i parlarem
del que faci falta i de més. És
el que hem pogut preparar i
tenir a punt perquè s’aprovi.
El Govern no podia deixar de
ser al territori tres setmanes després per començar a
explicar les primeres mesures
de xoc. Particularitzarem i
farem el que faci falta”, va
defensar Jordà. Malgrat això,
les reaccions dels afectats no
han estat positives.

MÉS REACCIONS
DELS AFECTATS
Des de l’anunci de la consellera aquest dimecres, els
afectats estan reenviant un
missatge de mòbil als seus
contactes en què els fan saber que estan “cremats” i exigeixen que no se’ls “enganyi”.
Pregunten a la consellera

P

agesos afectats per
l’incendi del juny a la
zona de la Ribera d’Ebre,
les Garrigues i el Segrià
consideren insuficient el
pla de xoc anunciat per la
consellera d’Agricultura,
Teresa Jordà, que va proposar
ajudes directes per la neteja
dels boscos cremats i crèdits
tous pels propietaris de
finques afectades.
El president d’Asaja i portaveu
dels agricultors afectats per
l’incendi de Ribera d’Ebre, Pere
Roqué, diu que els pagesos estan “desil·lusionats” amb la proposta ja que abans de la mesura
del crèdit tou cal primer que hi

hagi una ajuda directa a les explotacions.
Roqué lamenta que des del departament es bloquegi una solució ràpida i es digui que fins al
setembre no es pot parlar d’ajudes directes. “La gent del camp
no marxa de vacances. Estaran
a les explotacions intentant
treure tota la fusta cremada que
tenen”. (ACN)

DESACORD

Els pagesos volen ajuts
directes: “estem
desil.lusionats”

Dimecres, la consellera va presentar les primeres mesures per als afectats.

NOVA MANIFESTACIÓ
Tornaran a tallar diumenge la C-12 a Flix i
exigeixen una nova reunió amb la consellera
M

és d’una cinquantena
de persones van tallar
diumenge passat a la tarda
la C-12 entre Flix i Maials per
exigir que es quantifiquin les
ajudes per als afectats per
l’incendi de la Ribera d’Ebre,
el Segrià i Les Garrigues
d’aquest juny.
Els manifestants també van demanar mesures per evitar el despoblament rural. “Ja n’hi ha prou
de reunions, volem que arribin
els diners per tots els afectats de
l’incendi, perquè si no, correm
el risc de tenir un despoblament
rural gran que ocasionarà, a més
dels incendis, l’erosió de la ter-

ra”. Això va ser diumenge i dimecres la consellera va visitar Flix i
va exposar les primeres accions.
No obstant, aquestes no han
agradat als afectats. “La mesura del crèdit pot ser interessant,
sempre i quan primer hagi una
ajuda directa per tirar endavant,
per a aquelles explotacions que
els calguin més diners a més de
l’ajuda directa”, explica el portaveu dels agricultors afectats per
l’incendi, Pere Roqué. També es
reclama una reunió urgent amb
Jordà la setmana que ve.
I els afectats anuncien una nova
manifestació per diumenge
vinent a les 18 h, a Flix.

d’Agricultura si sap “què vol dir
ser agricultor”.
No entenen que el departament destini diners a netejar
boscos cremats i que en canvi
als pagesos els hi ofereixi crèdits tous.
“No en volem de diners a tornar, volem diners a cost zero
per reactivar les oliveres i finques cremades”, concreten.
Així, li pregunten a la consellera

si s’ha preguntat “de què menjarà el pagès quan li arribin les
factures del reg que ha hagut
de reposar perquè s’ha cremat”
i “què menjarà aquest hivern
quan no tindrà ingressos perquè la seva collita ha minvat”.
Si no hi ha res de nou, els afectats es tornaran a manifestar
diumenge vinent, com van ferho el passat.
(ACN)

Manifestants en el tall de carretera de la C-12, de diumenge passat.

4

tortosa

DIARI MÉS EBRE • divendres, 2 d’agost / 2019

MÉS
NOTÍCIES
FESTES A
VINALLOP
Dimecres van començar les
festes al poble de Vinallop.
La pregonera fou la regidora
d’Esports de l’ajuntament de
Tortosa, Cinta Espuny, que
va recordar els seus anys
com a mestra a l’escola del
poble i va destacar la importància i l’aposta de Tortosa i
Vinallop per l’esport, especialment el ciclisme a Vinallop.
Roser i Paula són les Reines
2019 que representaran al
poble de Vinallop a la Festa
de la Cinta.

XOC ENTRE DUES
MOTOS D’AIGUA
AL RIU
Un home i una dona van
resultar ferits diumenge com
a conseqüència d’un accident
al xocar dues motos d’aigua, cadascuna d’elles amb
dos ocupants. L’accident
va tenir lloc davant del nou
embarcador del Club de Rem
a Campredó. Els ocupants
d’una de les motos van
resultar il·lesos, mentre que
en l’altra van sortir-ne ferits
de diversa consideració, un
home i una dona. La dona
fou trasllada en estat greu
sent evacuada en helicòpter
medicalitzat fins a l’hospital
Joan XXIII de Tarragona.
L’home va ser traslladat en
estat menys greu a l’hospital
Verge de la Cinta.

ATRAPATS EN UN
TREN AVARIAT
ENTRE 		
CAMPREDÓ I
L’ALDEA
Una cinquantena de passatgers van quedar atrapats
en un tren de Renfe que
s’ha avariat aquest dimarts
a la nit entre el nucli de
Camp-redó, a Tortosa, i l’estació de l’Aldea. Finalment,
van poder se evacuats per
Bombers i Protecció Civil, en
tractar-se d’una evacuació
complexa.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU
La nova unitat d’hemodiàlisi atén més de 200
pacients durant el primer any de funcionament
L

a Unitat d’Assistència
Nefrològica de l’hospital
de la Santa Creu de Jesús, ha
complit aquesta setmana el
primer any de funcionament.
Durant aquest temps, més de
200 persones han rebut tractament d’hemodiàlisi en una sala
equipada per prestar l’atenció
als malalts amb unes condicions més còmodes. Actualment
reben tractament 154 persones, repartides en quatre torns.
A aquestes, cal sumar les 3.000
persones que anualment són
ateses a consultes externes.
Coincidint amb l’efemèride, el
personal d’infermeria del centre
hospitalari ha previst una sèrie

d’activitats per celebrar l’aniversari amb els pacients. A més de
decorar l’espai, també duran a
terme esmorzars i berenars més
especials que els habituals, el 2
i 3 d’agost. Seran trobades que
volen tindre un contacte encara
més pròxim entre professionals
i pacients, i a més comptaran
amb animació a càrrec d’un grup
de pallassos.
L’Ajuntament de Tortosa va
construir la unitat d’hemodiàlisi just al costat de l’accelerador
linial que presta servei de radioteràpia. El nou edifici ocupa una
superfície de 1.400 metres quadrats, dividits entre l’àrea d’administració, consultes externes i

àrea de tractament d’hemodiàlisi. Aquesta última disposa d’una
capacitat per a 40 pacients, amb
monitors d’última generació i
llits elèctrics així com altres elements que ajuden a preservar la

intimitat dels pacients i a fer més
amable l’estada. L’equipament va
entrar en servei el 30 de juliol del
2018, i va suposar una inversió
de 3,6 milions, entre la construcció i l’equipació.

INSTAL.LACIONS

SOCIETAT

Renovació de la
pista d’atletisme

Quarta edició del
programa Ujaripén

L

a renovació del tartan,
la superfície de la pista
d’atletisme de l’estadi
tortosí, ja està pràcticament
enllestida.
L’actuació ha suposat la substitució de l’anterior superfície, molt
malmesa en alguns trams, per un
paviment sintètic nou fet a partir
de poliuretà. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada de la regidora d’Esports,
Cinta Espuny, i del vicepresident del club Atletisme Terres de
l’Ebre (ATE), Xavier Andreu, van
visitar la nova instal·lació i van
destacar que l’actuació perme-

DESFILADA
SOLIDÀRIA A BÍTEM
Com cada any, l’Associació de
Dones de Bítem va organitzar
la Desfilada Solidària a benefici de la Marató de TV3.
La desfilada es va fer, com
en els altres anys, amb vestits antics de núvia, pubilla o
de comunió, així com tratges

trà millorar substancialment els
entrenaments dels atletes locals.
No només això, sinó que amb la
renovació ara s’hi podran acollir
competicions per a categories
per baix dels 15 anys.

també antics de nuvi, d’hereu o
de comunió i també amb vestits de paper de Paquita Pagà
que els presta per l’ocasió i que
són els que presenta al concurs
d’Amposta.
Una festa original i que va tornar a comptar amb molta participació.
En la jornada també hi col.laboraren altres establiments de
la població.

U

n lliurament de diplomes
i una festa musical van
cloure la quarta edició del
programa Ujaripén.
El projecte treballa per millorar
la cohesió i la convivència a la
ciutat, incidint directament en

el col·lectiu gitano a través de
diversos àmbits. Un dels més
importants és l’educatiu, per
poder disposar de més oportunitats per al desenvolupament
personal i per millorar la igualtat
per accedir al mercat laboral.

amposta
POLÍTICA
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MELENDI

BREUS

Canvi en el Reglament Més de 4000 entrades
venudes per al concert
Orgànic Municipal

E

n el ple ordinari de juliol,
l’Ajuntament d’Amposta
va limitar a través del
Reglament Orgànic Municipal
(ROM) els temps d’exposició,
rèplica i contrarèplica dels
punts de l’ordre del dia de les
sessions plenàries.
L’alcalde Adam Tomàs defensa
que es volen evitar situacions
“del mandat anterior” on hi va
haver “insults, crits i faltes de
respecte a l’equip de govern i

altres membres de l’oposició”.
Excepte als plens de pressupostos, es limitarà el temps
d’exposició a sis minuts, les
intervencions dels portaveus
municipals a tres, i els torns de
rèplica a dos. El plenari també
va contemplar una modificació
pressupostària per fer diverses
inversions en enllumenat i clavegueram i millores en carrers i
camins i per recuperar la celòquia del Castell.

L

es Festes Majors d’Amposta
(del 9 al 18 d’agost), tenen
preparades més de 100
activitats.
“Hem recuperat un model de
Festes en el qual no centrem
tots els actes només al pavelló,
sinó que incorporem activitats
continuades a altres espais com
la plaça de l’Ajuntament, perquè
siguin més participatives i accessibles per a tots els públics“,
ha dit l’alcalde, Adam Tomàs.

5

El protagonista d’aquest any és
el concert de Melendi, que ja
porta més de 4.000 entrades
venudes. Un esdeveniment que
també comptarà amb l’actuació
d’En&Ton.
Incloent el programa taurí, les
Festes Majors han tingut un cost
de 360.000 euros, una partida
que “és una inversió, perquè les
festes incideixen també de forma directa i indirecta sobre l’activitat econòmica del municipi“.

*El PSC d’Amposta denuncia que el nou Reglament
Orgànic Municipal s’ha fet “de
manera Autoritària. No feia
falta modificar el Reglament
Orgànic a mida de l’alcalde.
Un cop més, l’alcalde ha
tingut una actitud populista
per transmetre de manera
esbiaixada a la ciutadania
que l’oposició no tenim una
actitud correcta al Ple, quan
ell sap que nosaltres sempre
hem estat sempre respectuosos”, ha dit Francesc Miró.
* Una zona d’acompanyament al Punt Lila, més
il·luminació i formació per
al personal d’oci, novetats
d’”Amposta amb respecte”.
El Punt Lila s’establirà totes
les nits a la Zona Jove i al
pavelló firal durant el concert
de Melendi.
*L’exalcalde Manel Ferré, reelegit president del Consorci
de Salut i Social de Catalunya.
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baix ebre

POLÍTICA
El govern municipal de Deltebre respon al
comunicat d’ERC-Més Deltebre
E

l govern municipal de
Deltebre ha respòs al
comunicat que ha fet aquesta
setmana ERC-Més Deltebre.
En aquest comunicat d’ERCMés Deltebre es parla de “la
proposta de règim de dedicació
i retribució dels càrrecs electes
de l’Ajuntament de Deltebre
que es va aprovar el passat 4
de juliol en el ple extraordinari
de cartipàs. Una proposta, que
a part d’augmentar la partida de salaris exponencialment
respecte el 2018, proposava
dedicacions parcials a la majoria de regidores i regidors del
govern municipal d’un 95% de
dedicació”. Durant el transcurs

del ple extraordinari, segons el
mateix comunicat, el portaveu
del grup republicà Joan Alginet
ja va expressar la seva oposició a la proposta i va afirmar
que el que es pretenia fer “era
encobrir dedicacions parcials
com a exclusives, per satisfer
els compromisos personals de
l’alcalde”. Segons el comunicat
d’ERC-Més Deltebre, “els republicans van proposar a l’alcalde
Lluís Soler dedicacions exclusives pels quatre tinents d’alcalde i que la resta de regidors i
regidores cobressin per assistències com passa a la majoria
d’ajuntaments”. Joan Alginet, al
comunicat, defensa ara que els

regidors i regidores cobrin una
retribució per fer la seva feina,
i que “en cap cas es pretén posar en dubte ni la dedicació ni
la feina que es fa, però aquesta
proposta és desorbitada, fora
de tota lògica i que pretén ser
un frau de llei”. Per aquest motiu, segons informen, el recurs
que han presentat els republicans “conté una sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de
la Junta d’Andalusia 23 de febrer de 2018 on una sentencia
parla de que ha d’existir una diferenciació entre una jornada
parcial i total i fixa en un 75%
la jornada parcial màxima. El
recurs de reposició pretendrà

que l’actual govern doni resposta al plenari de l’acord pres
i que al ser suposadament contraris a la normativa local i a la
distinta jurisprudencia s’anul·lin
de ple dret”.
‘Generar demagògia’
Fonts del govern de l’Ajuntament de Deltebre, sobre el comunicat, apunten que “aquest és
un exemple més de la línia d’actuació que està mantenint ERC
Deltebre des de la campanya
electoral per generar demagògia” i lamenten que “des d’aquest
grup no s’inverteixin els esforços
necessaris per tal de treballar pel
municipi”.

RECREACIÓ HISTÒRICA

CONSELL COMARCAL

Festa Romana
‘Ave Perelló’

Programa de Garantia
Juvenil 2019

D

F

emà dissabte tindrà lloc
una nova edició de la
Festa Romana ‘Ave Perelló’.
La jornada festiva perellonenca
es complementa amb el Shopping Night.
Es un tarda-nit de compres,
ofertes, amb desfilades de romans, representacions teatrals,
música, espectacles, botigues
al carrer, ambient romà, degustacions, gladiadors, museïtzació
romana al museu i bacanals musicals.
Una recreació històrica amb ‘Ave
Perelló’ que ja s’està consolidant
perquè arriba enguany a la quarta edició.

HABILITAT UN
NOU ITINERARI
ADAPTAT ALS
ULLALS DE
BALTASAR
El Parc Natural del Delta de
l’Ebre ha inaugurat aquest dimecres un nou itinerari adaptat a persones amb mobilitat

ins al pròxim 1 d’octubre es
pot sol·licitar la subvenció
per l’autoocupació de
persones joves inscrites al
programa de Garantia Juvenil
2019.
Una subvenció que té l’objectiu
de facilitar l’ocupació de joves
com a treballadors autònoms i
garantir uns ingressos mínims a
l’inici de la seua activitat. Per tal
de tramitar aquesta subvenció
us podeu adreçar a Baix Ebre Innova.
Pel que fa a la subvenció pot arribar a un màxim de 10.000 euros, en funció dels mesos que el
jove estigui donat d’alta al règim

reduïda habilitat als Ullals de
Baltasar, amb l’objectiu de facilitar la descoberta d’aquest
espai singular que forma part
del parc des del 2009. El recorregut circular transcorre
pel mig d’un bosc de ribera
plantat el 2013 en una àrea
antigament conreada amb arrossars. Concretament, es van
plantar més de 4.000 arbres
d’espècies de ribera, com ara

xops, oms, salzes, i àlbers. Els
boscos de ribera són escassos
al Delta i només estan present
en punts aïllats i en algunes
illes fluvials (Sapinya i Gràcia).
L’itinerari permetrà apropar a
la ciutadania aquest espai singular al Delta, tant per la raresa
geològica, com per la seva flora i fauna i el bosc de ribera per
on discorre.

especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms
(RETA). L’alta com a treballador
autònom ha d’estar compresa
entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1
d’octubre de 2019.

MÉS
NOTÍCIES
4 HOSPITALS
DE LES TERRES
DE L’EBRE JA
COMPARTEIXEN
PROGRAMARI
El projecte Argos està implantat als quatre hospitals
ebrencs. Es tracta del nou
sistema d’informació hospitalària que permet a l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre,
la Clínica Terres de l’Ebre i
l’Hospital de la Santa Creu
de Jesús compartir el sistema
informàtic amb l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa,
el de referència al territori.
Argos s’utilitza a 22 hospitals
del sistema sanitària públic
català (SISCAT), inclosos 8
hospitals de l’ICS i altres organismes com el Banc de Sang o
l’Institut de Diagnòstic per a
la Imatge. Amb el nou sistema
els professionals podran compartir la informació clínica del
pacient tant hospitalària com
d’atenció primària.

‘UNA GOTA
D’AIGUA’, A
DELTEBRE
La Coral de Maristes de Montserrat estrenarà l’espectacle
“Una Gota d’Aigua” a Deltebre en el marc del calendari
d’actes d’estiu que organitza
l’Ajuntament. Una seixantena
de cantants interpretaran 16
cançons, de diferents estils,
representades en directe
per tres músics. Serà demà
dissabte a la Plaça Europa de
Riumar (22 h). El dia abans,
també al mateix espai i a la
mateixa hora, es realitzarà el
concert de 4 Soul.

especial
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L’ALDEA

baix ebre

L’AMPOLLA

Actuació per ordenar La Nit Màgica és una
el trànsit viari
“Festa diferent”
L

’Ajuntament va informar
que dimecres es va iniciar
l’ordenació de trànsit a la
zona de davant l’Ajuntament i
a l’Avinguda Francesc Robert
Graupera.
“Tal com estava finalitzada
aquesta zona, quan van acabar
les obres previstes inicialment
per part del Ministerio de Fomento, negociades per l’antic
consistori, quedava un problema de seguretat en la circulació
tant del trànsit rodat com les bicicletes i vianants. Davant d’això
i fruit d’una trobada amb diferents tècnics del municipi experts en aquests temes i d’altres
que també vam tractar, farem

una organització de la zona per
tal de tenir un trànsit ordenat i
que els problemes de seguretat desapareixen. Aquesta és
una actuació inicial per acabar
lligant amb una definitiva que
esperem dur a terme en pocs
mesos, però creiem que ja havíem de fer-la per tal d’ordenar el
trànsit viari”

L

es nits a l’Ampolla “són
màgiques”.
L’aroma marina, les llums tènues
i el mar acompanyant tot el passeig marítim donen un aspecte
bucòlic que ens fa sentir
especials. Demà dissabte, 3
d’agost, arriba una de les festes més diferents que es poden
gaudir a l’Ampolla: la Nit Màgica,

on per una nit el passeig marítim
Ramon Pous de l’Ampolla s’omple d’espais que mostren espectacles que deixen bocabadats a
grans i petits. A partir de les 23
hores, els assistents podran gaudir d’espectacles de teatre, dansa, arts visuals i circ, i també de
les taules esotèriques amb els
seus bruixots i endevinadors.

40 ANYS DESPRÉS

ADIF

L’arpella torna a criar
al Parc Natural

Licitació per a vies
d’ample europeu

L

A

’arpella comuna ha tornat
al delta de l’Ebre després
de quatre dècades.
Tècnics del Parc Natural han
identificat els nius de dues parelles d’aquesta espècie rapinyaire diürna després d’observar repetidament “vols nupcials”
a la zona de Vilacoto i l’Encanyissada. També s’ha observat
els mascles portant preses cap
als canyissars on haurien nidificat. L’arpella va desaparèixer
dràsticament del Delta als anys
seixanta, se sospita que a causa
de “pràctiques il·legals” per caçar-les, per la ingestió de perdigons de plom i per l’ús d’es-

PROJECTE DE
“CAÇADORS DE
PLÀSTIC”
El Parc Natural del Delta segueix duent a terme mostrejos
trimestrals dins la campanya
Marine Litter Watch Month. Es
delimiten dues àrees a la platja del Serrallo de Sant Jaume

quers enverinats. Des del Parc
Natural celebren la recolonització d’aquesta au al delta de
l’Ebre com a espècie reproductora. (ACN)

dif ha aprovat la licitació
de les obres per a la
implantació de les vies
d’ample europeu en dos
trams, el de Castelló a Vinaròs
i el de Vinaròs a Vandellòs.
En total són 157 Km, amb un
import de licitació de 81,8 milions i un termini d’execució de
18 mesos. Les obres inclouen el
canvi de vies d’ample espanyol
per les d’ample europeu i es faran en dues fases. La primera
per electrificar i adaptar la catenària, i la segona per fer el canvi
de vies. El tram entre Vinaròs i
Vandellòs, de 67 Km, s’ha licitat
per 33,7 milions. També es faran

d’Enveja i s’inventaria tota la
brossa que els voluntaris han
trobat dins de l’espai confinat.
D’aquest projecte n’han de sortir campanyes de sensibilització
però també ajuda a quantificar
la densitat de brossa que hi ha
en aquests espais protegits. Ara
el Parc Natural treballa per ser
escollit com espai pilot d’un
nou projecte de “caçadors de

plàstic”, el Plastic Busters Project. El Delta és un dels espais
més nets dels analitzats. Després de mostrejar uns 6.000
metres quadrats de superfície,
la densitat d’escombraries és
de 0,05 objectes de brossa per
metre quadrat. A Grècia per
exemple, s’han arribat a trobar
12 objectes per metre quadrat
en algunes platges (ACN).

MÉS
NOTÍCIES
L’ALDEA DIU
PROU A LES
AGRESSIONS
SEXISTES
L’Ajuntament de l’Aldea
s’adhereix al Protocol de
seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci. Des
d’aquest marc, la Regidoria
d’Igualtat impulsa la creació
del Punt Lila aquestes Festes
Majors. El Punt Lila és un
espai d’informació, visible,
accessible i obert a tothom,
que també ofereix un primer
suport a possibles víctimes
de violència sexual. Enguany
s’engega l’acció a Festes
Majors amb la participació
de voluntàries i voluntaris
que estaran al Punt Lila unes
hores determinades. Pilar
Centelles, regidora d’Igualtat:
“Estem molt contents de poder engegar el Punt Lila amb
tan poc temps. És molt important que rebutgem obertament comportaments que
són inacceptables. Esperem
que aquestes Festes imperi la
xalera, des de la igualtat i el
respecte”.

PAÜLS PROMOU
L’ÚS DE GOTS
REUTILITZABLES

obres en 13 Km corresponents
al ramal entre l’Aldea i Tortosa, i a l’estació d’Ulldecona s’hi
adequarà una via per disposar
de 750 m de longitud útil perquè hi puguin parar trens de
mercaderies. També es milloraran les rampes de les estacions
d’Ulldecona, L’Aldea-Amposta i
l’Ametlla.

L’Ajuntament de Paüls eliminarà els plàstics d’un sol ús en
les festes i actes que organitze i promourà la utilització
del got reutilitzable a partir
de la festa major d’agost. En
aquest sentit, l’Ajuntament va
convocar un concurs per elegir
el disseny del got que es farà
servir. I el guanyador del concurs ha estat Samuel Lara.

montsià
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IDECE

POBLE NOU

El rapitenc Albert
Salvadó, nou director

Acord ‘a tres’ per
rehabilitar l’església

E

L

l problema del llapó que
col·lapsa els canals de
reg es posarà sobre la taula
en la nova etapa de l’Institut
pel Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE).
La petició dels regants perquè
es declari aquest tipus de macròfit com a plaga al tram final
de l’Ebre s’estudiarà tot i que
les competències en navegabilitat de l’IDECE s’emmarquen
en el tram del riu entre Ascó i
Amposta. Els regants exigeixen
un pla d’acció urgent contra el
llapó.
D’altra banda, aquest divendres
s’han renovat alguns càrrecs
de l’organisme. El regidor de la

Ràpita, Albert Salvadó, ha rellevat el canareu Alfons Montserrat com a director de l’IDECE, i
l’alcaldessa de Vinebre, Gemma
Carim, és la nova vicepresidenta
primera. (ACN)

a rehabilitació integral de
l’església del Poble Nou ja
té finançament.
El Bisbat de Tortosa aportarà 75.000 euros, la Diputació
de Tarragona 55.000 euros
i l’Ajuntament d’Amposta, la
resta, 105.000 euros.
La setmana passada, van signar
el conveni per tirar endavant el
projecte.
L’any 2014 ja es va intervenir
al campanar. El Bisbat també
cedirà al consistori l’antiga
casa del capellà i els jardins
on es planteja fer-hi un centre cívic. L’alcalde Adam Tomàs ha qualificat l’acord a tres
“d’històric” i ha remarcat que

és “un dels més reivindicats al
Poble Nou”.

Reconeixement a la
trajectòria de Gerard

Troben gossos morts
en una finca

L

L

BÀRBARA I JAUME
DESCOBREIXEN EL
PATRIMONI DE MAS
DE BARBERANS
Els personatges literaris creats per Núria Ibáñez viuen una
nova aventura en “Històries a
cabassos”, el nou conte de la
col·lecció “El Montsià de Bàr-

l’Amposta. Juanjo Serrano, mister del primer equip de futbol
senienc, també va rebre una
menció per les temporades que
porta a la banqueta, amb grans
resultats.

’associació animalista
sense ànim de lucre
‘Engrescat’ ha denunciat,
a través del seu compte
de Facebook, la mort de
diversos gossos que van ser
trobats tancats en gàbies, en
condicions d’insalubritat, en
un recinte que semblava ser
un criador de gossos de raça
American Bully.
Els Mossos d’Esquadra quan van
accedir a la casa es van trobar
11 gossos vius i 5 de morts, tots
tancats en gàbies.
Els voluntaris van poder rescatar
els animals que quedaven vius i
els van dur als centres veterina-

bara i Jaume”, que està dedicat
a Mas de Barberans. La presentació serà el dilluns 5 d’agost a
la vesprada, al Museu de la Pauma. En “Històries a cabassos”,
els dos xiquets es desplacen
al Mas en plena celebració del
Racó dels Artesans per aprendre
a llatar de la mà de les dones i
homes del poble que s’han dedicat tota la vida a aquest ofici.
Precisament, l’obra arriba tot

coincidint amb la Fira de les Fibres Vegetals que se celebrarà
al Mas aquest cap de setmana,
dies 3 i 4 d’agost.
Aquest llibre prossegueix la línia
de la col·lecció “El Montsià de
Bàrbara i Jaume” i busca la difusió entre els més petits de les
tradicions, els costums, la parla,
les festes o la història de la comarca més meridional de Catalunya. (Nota de la Plana Ràdio)

Gerard Estrella.

MÉS
NOTÍCIES
JORNADA DE
SENSIBILITZACIÓ
D’IGUALTAT DE
GÈNERE PER
A CÀRRECS
ELECTES
Avui divendres, a les 10
hores, als Serveis Agraris
d’Alcanar, l’alcalde d’Alcanar
obrirà la jornada de formació
que la secció local d’ERC
Alcanar ha organitzat de
sensibilització d’igualtat de
gènere per a càrrecs electes
i seccions locals de tota la
comarca del Montsià.

NIT DE L’ESPORT SENIENC ALCANAR/LES CASES

a Sénia va celebrar
dissabte passat la Nit de
l’Esport.
Un reconeixement a l’esport
del municipi amb 80 nominats
entre esportistes i entitats. Una
gala multitudinària en la que, a
més de les mencions per cada
modalitat esportiva que es fa al
municipi, va haver una menció a
la Trajectòria Esportiva. Aquesta
enguany va ser pel jugador de
futbol local Gerard Estrella, encara actiu, i que és un dels referents seniencs perquè, a més
de jugar a la Sénia, ha estat a 3
equips importants del territori com el Tortosa, la Rapitenca i

9

ris ja que estaven desnodrits i
deshidratats.
Alguns dels gossos eren de famílies que no podien fer-se’n càrrec, i que els havien dut a aquest
centre amb la premissa que el
seu propietari els trobaria una
nova llar o, si menys no, els cuidaria. Ara l’associació ebrenca
demana la col·laboració ciutadana per tal d’ajudar a fer front a les
despeses econòmiques d’aquest
rescat (La Caixa ES87 2100 1439
58 0200108260), i ha volgut a
agrair als mossos i a l’Ajuntament d’Alcanar la seva actuació
i suport als voluntaris.
(ebredigital.cat)

RETIRADA DE
MATERIALS
D’AÏLLAMENT I DE
LA CONSTRUCCIÓ
QUE CONTINGUIN
AMIANT
L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada,
en origen, de residus de
materials d’aïllament i de
la construcció que continguin amiant. La finalitat de
la subvenció és promoure
i fomentar la retirada de
residus de materials d’aïllament i de la construcció que
continguin amiant, i procurar
que aquesta s’efectuï amb
les òptimes condicions, amb
la finalitat última de millora
ambiental i de la minimització del risc que aquest
material comporta per a la
salut pública. La línia d’ajuts
està dotada amb 1 milió
d’euros. La gran majoria de
residus d’amiant sorgeixen
dels enderrocs.

10
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SANT
JAUME
RÈCORD DE
PARTICIPACIÓ
A LES FESTES
MAJORS
Amb el castell de focs d’artifici es va posar punt i final
a les Festes Majors de Sant
Jaume d’Enveja 2019 “amb
una valoració molt positiva”.
Segons l’alcalde, Joan Castor
Gonell, “unes Festes que han
batut rècords de participació
en molts dels seus actes i
activitats, sobretot aquelles
que depenen bàsicament de
la iniciativa i ganes de fer
festa la ciutadania: concurs
de paelles, taules temàtiques, engalanament de
carrers, concurs de samarretes, berenar popular, dinar
jove...”. L’alcalde volia donar
les gràcies a “tot el poble.
La seva participació fa que
puguem gaudir d’unes bones
festes”. Així mateix, Joan
Castor Gonell, destacava als
que “col.laboreu voluntàriament amb el desenvolupament de molts dels actes
que es porten a terme, a
les entitats, a les pubilles
i hereus, a la quinta del
2001, a tota la joventut del
poble, a les penyes taurines,
a Protecció Civil, a Creu
Roja i a tot el personal de
l’Ajuntament. I, sobretot, a la
Comissió de Festes encapçalada per la regidora Àngels
Garriga, que han treballat de
valent perquè tot estigués
a punt i amb una bona
organització durant totes les
Festes. Intentarem millorar
el que sigue millorable l’any
vinent”.

terres de l’ebre

POLÍTICA
La Crida Nacional per a la República comença
la seva expansió a les Terres de l’Ebre
L

a setmana passada, es
va constituir el nucli
territorial de la Crida
Nacional per la República a
les Terres de l’Ebre. També
es va constituir el nucli local
d’Amposta i de Tortosa.
La Crida comença “forta i amb
ganes la seva extensió territorial i es proposa ser present a
tots els pobles de les Terres de
l’Ebre”. Els representants de la
Crida a l’Ebre seran el Manel Alves, coordinador, el Sisco Vernet, secretari i el Jordi Andreu,
vocal. “Tots tres treballaran a
l’Ebre de la mà d’Irene Negre,
membre del Govern de la Crida Nacional per la República. El

coordinador la Crida Amposta
serà el Rafel Pijoan i el coordinador de la Crida Tortosa el
Joan Josep Martorell”. Negre
apunta que principis d’agost
es constituiran dues territorials

més i així continuaran per tot el
territori. Afegeix que està satisfeta “de la resposta dels socis,
fundadors i adherits a la Crida
i llença un missatge reclamant
unitat per a fer efectiva la Re-

pública nascuda del mandat
de l’1O. El poble s’alçarà cívica
i pacíficament i utilitzarà totes
les eines democràtiques que
calgui per defensar allò que va
votar”.

LA RÀPITA
Demà dissabte arriba el Partinando Show,
amb el concert del grup Llomillo
D

emà dissabte, a l’estadi de
la Devesa de la Ràpita, cita
amb el Partinando Show.
Els protagonistes seran el grup
de Masdenverge ‘Llomillo’.
Fernando Garcia, promotor de
la Festa, sobre l’aposta d’enguany, comentava que “hem
apostat per ells seguint els consells d’un productor musical que
té molt bon ull, JV. I sent de l’estil de les nostres festes Partinando, amb música dels 80, em va
aconsellar que els obrís la porta
i tinguessin l’oportunitat de debutar en format de gran concert”. La nit començarà a les 23
h amb Sisco’s Dj. A partir de les

FESTA DE L’ANTIGA
ESTACIÓ DE
BENIFALLET
El cap de setmana passat es
va celebrar la Festa de l’antiga
Estació de Benifallet. Va ser la
novena edició d’aquesta festa
popular que serveix per exaltar un entorn benifalletenc de

00:30, concert dels ‘Llomillo’ i a
les 2 h. arrancarà la Partinando
Show amb les actuacions grup
de ball Shadows, el debut d’una
cantant amb una gran veu, Nita
i com no, la música de Míster Dj
Fernando Garcia. Tot això serà
entre les 2 hores i les 6 h.
L’any vinent, la Partinando Show
complirà 20 anys. “Estem preparant una nit especial amb un
concert amb un dels grups més
representatius de música pop
espanyola dels 80. Estic segur
que els fans estaran molt contents. Serà molt probablement
el 8 d’agost del 2020”.
Nota i foto: aguaita.cat

gran rellevància històrica i que
es va remodelar aprofitant l’embranzida que va suposar la Via
Verda pel l’impuls turístic. A la
festa va existir molta participació
de veïns i veïnes que “van gaudir
dels actes popular organitzats
per commemorar la celebració”.
Des de l’equip de l’estació de
Benifallet: “especials agraïments
a l’Ajuntament de Benifallet, a

La Campana, a Can Rostit, a Julian i el seu súper súper, a Llorenç per fer-mos la butifarra (I
guanyar-la), a Jèssica i Gemma
que van haver de patir les inclemències del temps, a Hernan
del Terreno per il.lustrar-mos,
al grup de Jotes de Benifallet,
a Dj Axel i a Josep Mestres per
acceptar el repte de ser el pregoner d’aquest any”.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
INTOXICACIÓ
ALIMENTÀRIA A
AMPOSTA
57 atesos per una intoxicació alimentària a Amposta.
Segons informa el Departament de Salut, els primers
símptomes van aparèixer
després d’un dinar particular a
la mesquita. Tots els afectats
han estat ja donats d’alta a
excepció d’un menor de 19
anys que ha estat derivat a
l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa. Salut està investigant l’origen de la intoxicació
alimentària. A partir d’una
inspecció i mostres de femta,
intentarà esbrinar-ne l’origen,
tot i que fonts consultades
avancen que es pot tardar
dies, tenint en compte també
que es tracta d’un servei
particular. No hi hauria així
cap establiment lligat al brot,
ja que per llei, han de guardar
el menjar que s’ha cuinat, fet
que en dificultarà la investigació. (ebredigital)

DELTA CHAMBER
MUSIC FESTIVAL
Amb un gran èxit de convocatòria i amb l’aforament quasi
exhaurit, des d’avui i fins diumenge, el Museu de les Terres
de l’Ebre d’Amposta acollirà
els concerts de la quarta edició del Delta Chamber Music
Festival, dirigit artísticament
per Laura Ruiz Ferreres (catedràtica de l’Escola Superior
de Música de Frankfurt) i
Pau Rodríguez Ruiz, (professor de la Barenboim-Said
Foundation, Ramallah) i amb
el els suport institucional de
l’Ajuntament d’Amposta i del
Museu de les Terres de l’Ebre
que han apostat des de la primera edició. Les entrades que
encara queden a la venta es
podran adquirir directament
a taquilles els mateixos dies
dels concerts. Diumenge 28
de juliol es va donar el tret de
sortida a aquesta intensa setmana musical amb la III edició
del Concurs Internacional de
música de cambra, al Museu
de les Terres de l’Ebre.
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EN 4 ANYS
Ports de la Generalitat preveu invertir al
voltant de 2 MEUR al port de l’Ampolla
E

l gerent de Ports, Joan
Pere Gómez Comes,
s’ha reunit amb l’alcalde de
l’Ampolla, Francesc Arasa,
i el responsable territorial
de la Zona Portuària Sud,
Enric Martínez, per donar a
conèixer a l’Ajuntament les
actuacions previstes al port
aquests quatre anys.
Les principals obres seran el
reforç del dic de recer, l’allargament de l’espigó d’entrada
al port, la millora del passeig
marítim a banda de muntanya,
les noves connexions elèctriques necessàries per instal·lar
un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i la instal·lació
d’un parallamps que forma part

d’una prova pilot. Aquestes actuacions compten amb una inversió d’aproximadament 2 milions d’euros i estan incloses al
Pla d’inversions 2019-2022 de
l’empresa pública. Un dels temes que implica especialment
l’Ajuntament de l’Ampolla és la
nova urbanització del passeig
marítim a banda de la muntanya, per tal d’integrar millor el
port amb el nucli urbà. L’objectiu és fer més permeables les
cruïlles dels carrers que donen
al passeig marítim i millorar les
voreres i els accessos i suprimir
les barreres arquitectòniques.
Aquest projecte es preveu licitar després de l’estiu de l’any
vinent. Joan Pere Gómez ha

dit sobre l’actuació que “potenciem la permeabilitat entre
el port i el nucli urbà, amb la
millora de les zones de passeig
i dels accessos al passeig marítim perquè els “ampolleros”
i “ampolleres” puguin gaudir

més de l’entorn portuari i de la
mar”.
El port de l’Ampolla també es
dotarà d’un punt de recàrrega
per a vehicles elèctrics l’any
vinent, com ja estava previst
per Ports.

ROQUETES
La 26a edició de Tradicionàrius homenatjarà
a tots els cantadors de jota de l’Ebre
E

l Tradicionàrius de les
Terres de l’Ebre arriba a la
26a edició.
Es dividirà en dos caps de setmana amb l’objectiu d’allargar
el certamen. El 24 d’agost, en
la marató de música popular
a Roquetes, Quico el Célio, el
Mut i el Noi de Ferreries, els
amfitrions, han preparat un homenatge als cantadors de jota
ebrencs i als estils de cant que
han caracteritzat tots els mestres de la jota improvisada.
També es podrà veure Coetus
amb un espectacle festiu i de
gran format, i els Cau de Lluna,
que han retornat als escena-

L’ALDEA SIGNA
UN CONVENI AMB
L’ASSOCIACIÓ
MUSICAL VERGE
DELS PRATS
D’aquesta manera, l’Ajuntament “desenvolupa una política dirigida a promoure i fomentar de manera general la

ris per celebrar els seus trenta
anys. El 13 i 14 de setembre,
el Tradicionàrius se suma a la
commemoració del centenari
del naixement de Pete Seeger i
s’han programat una exposició,
un cine fòrum sobre la cançó
social i un concert.
El Tradicionàrius de Roquetes
(Baix Ebre) compleix 26 edicions
carregades d’històries, música
i, sobretot, èxit. Aquesta és una
edició que fa especial l’acumulació d’efemèrides. 50 anys de Joseret i la seva Rondalla, 100 anys
dels naixement de Pete Seeger o
el retorn dels Cau de Lluna, després de 30 anys als escenaris.

cultura musical en el nostre àmbit Territorial. És per això que vol
donar suport a l’Associació Musical per a l’organització i participació de diversos projectes relacionats amb la promoció de la
cultura musical”. El conveni es
signava en presència de l’Alcalde
Xavier Royo, la Tinent-Alcalde
Irene Negre, Asun Baixauli com
a presidenta de l’entitat, i membres de la junta de l’Associació”.

Artur Gaya i el regidor de Roquetes, Sisco Ollé, en la presentació.
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NOTÍCIES
BREUS
TRÀNSIT
AVISA QUE LA
IMPRUDÈNCIA A
LA CARRETERA
POT COMPORTAR
PENES DE PRESÓ
El Servei Català de Trànsit
(SCT) i els Mossos d’Esquadra impulsen una campanya
per advertir que la imprudència a la carretera pot
comportar penes de presó.
Actualment hi ha 467 persones empresonades per actituds “negligents o temeràries” a la carretera, segons ha
exposat el conseller d’Interior, Miquel Buch. L’Associació
Catalana de Muncipis (ACM)
i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) han
signat un acord de col·laboració per donar difusió a la
campanya. El comissari Joan
Carles Molinero ha exposat
que des de principis d’any
ja hi ha hagut 98 víctimes
mortals, 18 de les quals el
mes de juliol i d’aquestes
almenys 11 es podrien haver
evitat amb actituds més
responsables. Molinero ha
destacat les negligències de
dos accidents recents. Pel
que fa a l’accident ocorregut
dissabte a la C-12 a Xerta, on
van morir tres persones, ha
explicat que la nena de tres
anys del vehicle no anava ni
amb cadireta ni amb cinturó
de seguretat.

‘XEIC DE
CLOWNS’, DEMÀ A
GANDESA
Demà dissabte, a Gandesa,
tindrà lloc la segona edició
del Festivalet de Pallasses
i Pallassos de les Terres
de l’Ebre. A partir de les 11
h, amb el Taller de Circ, i
fins la nit, espectacles per
a tothom. Una gran festa.
D’altra banda, avui divendres i demà dissabte al matí,
també a la capital de la Terra
Alta, ‘Mercat al Carrer’ dins
de la campanya ‘Uneix-te al
nostre comerç’.

terres de l’ebre

UN DRAMA
Accident tràgic en un xoc frontal a la C-12 a
Xerta, amb 3 morts, un d’ells una nena de 3 anys
U

na nena de tres anys i el
seu pare van morir aquest
dissabte en un accident de
trànsit a la C-12 a l’altura
de Xerta. Al dia següent es
confirmava la mort del copilot
del vehicle.
El sinistre va passar al quilòmetre
29, on el turisme que conduïa
l’home, de 30 anys i veí de Tortosa, va xocar frontalment amb
un altre cotxe. Arran de la col.
lisió, el copilot del vehicle on
viatjaven les víctimes mortals va
resultat ferit crític, morint posteriorment a l’Hospital Joan XXIII
de Tarragona
A més, el conductor de l’altre
turisme implicat en l’accident

fou evacuat en estat poc greu
a l’hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.
El cap del sector de Trànsit dels
Mossos d’Esquadra de Tortosa, Carles Ferran, va explicar a
TV3 que el cotxe on viatjaven
les víctimes mortals estava fent
un avançament no reglamentari quan es va produir l’accident,
ja que es tractava d’un revolt de
poca visibilitat. Segons Ferran, el
turisme va envair el carril contrari i, quan va voler rectificar
perquè venia un altre vehicle, va
perdre el control i va derrapar
lateralment fins a xocar frontalment amb la furgoneta que circulava en el sentit oposat.

Segons ACN, un dels testimonis
de l’accident, Diego Cid, va explicar que el cotxe on viatjaven
les víctimes mortals circulava
de manera temerària, envaint el
carril contrari per fer avançaments a una gran velocitat, fins
i tot en zones de poca visibilitat.

Cid va dir que va veure com el
turisme derrapava just abans
d’agafar el revolt, on després ja
se’l va trobar “partit en dos”. Segons Cid, la nena de tres anys,
que viatjava al seient del darrere,
no duia cap sistema de retenció
infantil i va morir a l’acte.

FLIX

PINELL DE BRAI

‘Pluja d’estels, vi i
patrimoni’

Homenatge: 81 anys
de la Batalla de l’Ebre

E

l proper dia 12 d’agost, a
les 11 de la nit i al Castell
Nou, tindrà lloc una nova
edició de l’activitat “Pluja
d’estels, vi i patrimoni”.
L’objectiu és poder contemplar
el fenòmen de la pluja d’estels
que es pot observar en aquesta
època de l’any (conegut popularment com les Llàgrimes de
Sant Llorenç), comptant amb les
explicacions de la meteoròloga
flixanca Sarai Sarroca Cervelló.
Al mateix temps, es podrà participar en un tast de vi de la terra
a càrrec de l’Agrobotiga l’Agrari. L’activitat finalitzarà amb un

FESTA MAJOR A
BATEA I VIII FESTA
DEL VI
Batea inicia la seua Festa Major
divendres. Entre molts actes,
cal destacar, per demà dissabte, la VIII Festa del Vi que
s’emplaça en un marc incomparable: els porxos que donen
accés a l’antiga Vila Closa de

concert d’Adrià Cid and The Ciderals. El preu de l’entrada és de
5 euros (1 euro de cada entrada
es destinarà a les afectacions
per l’incendi). Qui vulgui participar en el tast, el preu és de 2
euros.

N

omés 4 supervivents van
participar, la setmana
passada, en l’homenatge
anual que es fa coincidint
amb l’inici del combat de la
Guerra Civil espanyola, la
Batalla de l’Ebre.

Amb 99 anys cadascun, retenen detalls macabres i vivències ferotges gravades a foc. Tots
4 van portar flors tots quatre al
monument de la Pau de la Cota
705 de la serra de Pàndols, al
Pinell de Brai. (ACN)

Batea per acollir la Mostra de
vins de la DO Terra Alta. Això
serà a les 19 h. Posteriorment,
a les 23 h, es farà la proclamació de les pubilles, damisel.les i
hereus 2019. “Aquest any la comissió volem que tothom tingui les mateixes oportunitats,
per això emprenem la I proclamació d’hereus. El vals d’honor
l’inaugurarà la sagala de Martinetes, la Paula Aguiló i lo sa-

gal de Sisinyora, l’Adam Maijó”.
D’altra banda, dins de la informació d’actualitat del municipi
terraltí, l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha tret a licitació
les obres de millora de la depuradora de Batea, en les quals es
preveu instal·lar un decantador
primari, substituir bombaments
i conduccions, i millorar la gestió de fangs.
El pressupost de licitació és de

96.000 euros, i les obres duraran 4 mesos, des de l’adjudicació i la signatura del contracte.
La depuradora de Batea funciona des del 2003 i té una
capacitat de 555 metres cúbics per dia, l’equivalent per
a una població de 3.700 habitants, gairebé el doble del
cens actual del municipi terraltí.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
INSTAL.LACIÓ
DE 135 BOIES
ECOLÒGIQUES
Repsol promou un any més
l’abalisament ecològic de les
platges de la costa tarragonina, mitjançant la instal·lació
de 15 nous biòtops artificials.
Amb aquests, ja són 135 els
biòtops submergits a aquestes platges des que se’n
varen instal·lar els primers,
l’any 2012. Els biòtops artificials són grans peces d’obra
i pedra fetes amb un ciment
natural d’alta durabilitat que
atreuen la flora i la fauna
marines i fan que es formi
un escull. Tenen una alçada
d’entre 1,5 i 2 metres i la seva
amplada acostuma a ser d’un
metre i mig, mentre que el
seu pes és d’entre 1.500 i
2.500 kg. Aquests biòtops
porten una boia intermèdia
que fa que la cadena sobrant
de la boia que hi ha a la superfície per delimitar la zona
de bany, quedi en suspensió i
no malmeti el fons marí quan
hi ha temporal.

TERCER
TRACTAMENT
CONTRA ELS
MOSQUITS
El dijous 8 d’agost, el
COPATE iniciarà el tercer
tractament dirigit a les larves
dels mosquits que es generen
als arrossars perimetrals dels
nuclis urbans i urbanitzats
del Delta. És el darrer dels
tres programats per al 2019.
Els treballs s’inicien a l’hemidelta esquerre per passar
al dret, amb un total de
2.100 hectàrees d’arrossars
perimetrals tractats.
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L’AMETLLA DE MAR

El piromusical, plat fort Líder amb platges
de les Festes Majors
Verges: 7 distintius
D

el 9 al 18 d’agost Deltebre
celebrarà la Festa
Major amb un ampli ventall
d’activitats per a tots els
públics i que tindran, amb la
segona edició del Piromusical
de l’Ebre, un dels punts àlgids
de la festa.
Durant aquests darrers anys s’han
incorporat novetats a la Festa
Major, com són el cas de la baixada dels “AutosLocos”, el gran
tobogan aquàtic i els correbars,
que es mantindran en aquesta
edició. A banda, evidentment, de
les tradicionals nits de ball i espectacles taurins que es realitzaran durant els diferents dies de la
festa. Enguany la pregonera serà

L

Imma Juan serà la pregonera.

Imma Juan i Franch, exalcaldessa entre els anys 2001 i 2006, i
única alcaldessa de la història del
municipi. Lluís Soler, l’alcalde, ha
explicat que “és de relleu posar
de manifest la importància del
paper de les dones de Deltebre i
del Delta en el desenvolupament
del nostre municipi i territori”.

AMPOSTA

’Ametlla de Mar segueix
sent líder amb ‘Platges
Verges’ amb set distintius.
El Torrent del Pi, Port Olivet,
Santes Creus, cala Llenya, l’Estany Podrit, l’Illot i la caleta del
cap de l’Àlia han revalidat el
guardó d’Ecologistes en Acció.
La Cala és el municipi tarragoní
que compta amb més platges
verges al seu litoral. En total,
s’ha atorgat el distintiu ‘Platges
Verges’ a 25 platges d’onze municipis. L’objectiu és convertir
aquest guardó, que enguany
compleix el desè aniversari, en
un símbol ecològic per aquelles
platges que es mantenen en un
estat més natural. A banda de

les set platges caleres, a les Terres de l’Ebre també han revalidat
els distintius la bassa de l’Arena,
la Marquesa i la punta del Fangar de Deltebre; les Timbes i els
aiguamolls de Sòl de Riu d’Alcanar; cala Maria i cala Capellans
de l’Ampolla; el Trabucador de
Sant Carles de la Ràpita; i els
Eucaliptus d’Amposta.

DELTEBRE

Nou institut escola per ‘Es traspassa per
al curs vinent
tancament’

E

l Govern ha aprovat
aquest dijous, a través del
Departament d’Educació, la
creació administrativa al país
de 8 instituts, 25 instituts
escola i un centre de formació
d’adults per al proper curs.
La previsió de la demanda d’escolarització aconsella revisar

l’oferta de places escolars públiques per donar resposta a les
necessitats educatives.
Pel que fa a les Terres de l’Ebre,
l’única novetat es produirà amb
l’inici de l’activitat el proper
curs, al setembre, de l’Institut
Escola Agustí Barberà a Amposta.

ANELLAMENT
DE FLAMENCS
DIUMENGE AL PARC
NATURAL DEL DELTA
DE L’EBRE

400 polls de flamenc, en el marc
del monitoratge coordinat internacionalment per la Mediterranean and West African Greater Flamingo Network. El delta de l’Ebre
és l’únic lloc de Catalunya, i dels
pocs de la Mediterrània, on es reprodueixen els flamencs (Phoenicopterus roseus) amb una colònia
estable, que ha passat dels 250
parelles al 1992, a les 2.176 del

El Parc Natural del Delta de l’Ebre
organitza el proper diumenge 4
d’agost l’anellament de prop de

U

na cinquantena de
comerços de Deltebre han
penjat al juliol el cartell de ‘Es
traspassa per tancament’.
És la nova campanya impulsada per Fecotur, la Federació de
Comerç de Deltebre que pretén
conscienciar la ciutadania de la

2018. La xifra del 2018 està per sobre la mitjana, però per sota de la
de l’any passat quan es van comptar 2.711 parelles. Les accions de
control dels principals predadors
dels flamencs, el gavià argentat
de potes grogues i la guineu van
permetre, a partir de 2013 es recuperessin el nombre d’individus
que viuen i es reprodueixen a la
Punta de la Banya.

importància del comerç local i
de proximitat i amb esta arriscada campanya alerta que molts
comerços podrien arribar a tancar sense el suport dels consumidors segons que ha explicat
Ricard Chopo, vicepresident de
Fecotur. (ebredigital.cat)
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l’entrevista
ISABEL CARRAASCO

CRISTINA
RIBES JULIÀ
“LA CASA NOVA DE L’ÀVIA”
C

els besavis/es puguin conèixer, conviure i gaudir dels
besnéts/ es... és molt enriquidor. Penso que és una gran
herència de records per als
més petits (i no tan petits) de
casa.

ristina Ribes Juliá és
Educadora Social a la
Residència i Centre de Dia
L’Onada Gandesa.

Ets educadora social. Com
va sorgir la idea d’escriure
el llibre “La casa nova de
l’àvia”?
Vaig ser mare al 2015 i després
d’una excedència d’un any,
quan m’havia de reincorporar
a la feina, vaig estar buscant
contes que tractessin el tema
de les residències, per explicar
al meu fill, l’Ibai, on anava a
treballar cada dia. Com que no
vaig trobar cap conte publicat,
ni en català ni en castellà, vaig
decidir escriure’l jo.

Majoritàriament es procura mantenir les persones
grans el màxim temps possible a casa seva. Normalment quan marxen a una
residència és perquè pateixen una situació de deteriorament físic o psíquic?
La majoria d’ingressos sí que
són per aquests motius, però
n’hi ha d’altres. No tenir família, quedar-se vidu/a i no voler viure sol/a... aquestes circumstàncies es donen molt
sovint.

Els protagonistes són un
nen i la seva àvia, i la història comença amb la visita
del nen a la residència on
viu ara la seua àvia. Realitat o ficció?
Tota la història que s’explica al
conte és ficció però té molts
components que són realitat.
El llibre també inclou una
guia.
Sí. La primera part de la guia
explica els recursos que hi ha
per a la gent gran, els perfils
professionals que treballen en
una residència, les característiques dels residents i què fem
els treballadors/es per a evitar
l’aïllament social. La segona
part, dona més informació sobre temes relacionats amb les
residències des d’un punt de
vista professional. També s’intenta desmitificar certes idees
que pot tenir la gent.
Parlem de les il·lustracions

“PER SORT,
EL MODEL DE
RESIDÈNCIA HA
CANVIAT
MOLT; JA NO
SÓN ELS ASILS
D’ABANS”

Les il·lustracions són càlides
i tendres. El que preteníem
era reflectir emocions i sentiments. L’autora és Roser Gay,
de Riba-roja d’Ebre, llicenciada en Belles Arts.
Amb només 29 anys has
basat tota la teua experiència laboral en l’àmbit de la
gent gran, per què?
Des de ben petita tenia molt
clar que volia treballar amb
gent gran, era el que m’atreia i m’agradava la idea. No
m’he equivocat; la gent gran
t’aporta saviesa, tendresa,
molt afecte i sobretot molta
gratitud. Treballar amb gent

gran és vocacional i a mi em
fa molt feliç.
Segons un Informe del
2016 de la conselleria de
Salut de la Generalitat de
Catalunya, les dones catalanes són les europees amb
més esperança de vida (86
anys) i els homes catalans
ocupen el sisè lloc (80,5
anys). Això fa que poden
haver models de famílies
amb quatre generacions simultànies!
Efectivament, l’esperança de
vida és elevada, per això es
donen aquestes circumstàncies. Jo ho trobo preciós, que

Un dels objectius d’aquest
llibre és normalitzar les
residències apropant-les a
la realitat.
Sí, perquè encara que no ho
sembli les residències són un
tema tabú. Jo ho veig com
una manera d’apropar les
residències a la gent i intentar
aportar el meu granet de sorra per a trencar amb certs tòpics. A les residències hi fem
moltes activitats, cada vegada
més; es té molt en compte la
història de vida de cadascú;
l’atenció és la més personalitzada possible... Creem vincles
amb les famílies i/o tutors/es
legals i fem seguiments constantment; tenim molta relació
a diari.

Per sort, el model de residència ha canviat molt; ja no són
els asils d’abans.

esports
CELMA

MICHEL
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ANIRÀ A L’ASCÓ
Pachu no seguirà a la
Rapitenca
P

DESAPARICIONS
En les últimes 14 temporades
cada any ha desaparegut un
club. La suma és de 21. Aquesta temporada és el Deltebre
qui no farà equip, després
de 32 anys. La llista és llarga,
Bot, Benifallet, Tivissa, Horta,
Rasquera, Muntells, Torre
Espanyol, Reguers, Aldover,
Miravet, Vandellòs, Molar,
Garcia, Guiamets, la Galera,
Muntells, Atlas, Venus i ara
Deltebre. Cada any hi ha algun
club amb dificultats per fer
equip aquest any li ha passat
al Corbera i la Fatarella. Equips
històrics com Alcanar, la Cava,
Rapitenca, Amposta i Tortosa,
estan en unes categories que
no concorden amb el seu historial. Però és la nova realitat
del futbol on aquest any veiem
al Reus que no sé sap si podrà
competir. Aquesta estadística
demolidora, de cada any un
club menys, per desgràcia
seguirà per factors que no afavoreixen: menys espectadors,
cada vegada menys jugadors,
absència de directius, menys
espònsors, menys taquilles (de
vegades ni per poder pagar
l’arbitre), la competència del
futbol televisat i un Barça que
és el major enemic del futbol
amateur. D’aquí a 20 anys
potser hagin 15 clubs menys i
potser hagi només una lliga,
l’ebrenca. Cal donar un gir de
360 graus al futbol català.
També dir que, malgrat tot,
aquí a l’Ebre és on més es viu
i on més interés crea el futbol
modest.

UN ALTRE EQUIP A
ALCANAR?
A Alcanar tot és possible. Des
de fora sembla càotic. Potser
des dins es pot entendre
millor. No ho sé. L’any passat,
el primer equip del CD Alcanar
va estar a prop de desaparèixer. Finalment, en temporada
de centenari, es va poder fer
un equip a Tercera catalana.
Un equip que tothom va
destacar pel seu Fair-play i
per l’exemple que va donar,
sense sumar ni un punt en
la lliga. Enrera quedaven els
anys brillants amb Xavi Molas,
Edu Aguilar, Raül Vates...fou
l’època de l’Alcanar gal.làctic
que feia gaudir a l’afició. La
directiva d’aquell temps es
va mostrar en desacord amb
el suport que l’Ajuntament
donava al club i va plegar.
Començava una altra etapa.
Finalment, es va implicar gent
que va salvar el CD Alcanar.
Però ara, després de les
dificultats per fer equip l’any
passat, surt un altre amateur...
des de l’Associació de futbol
base. Quan dimarts m’ho van
dir em vaig quedar sobtat. I,
de moment, és una realitat tot
i que n’hi ha que veuen complicat que hi hagin jugadors
per a tots...per jugar a Quarta
tots dos. Per què no s’uneixen? És un tema polític?. És
personal? És un tema d’egos?
O és de manca d’entesa per
totes les preguntes anteriors?.
Amb tot, també cal valorar la
capacitat de fer clubs i equips
que hi ha a Alcanar.

EL DIVENDRES DIA 9 D’AGOST

El proper divendres, dia 9 d’agost, serà el darrer
número d’aquesta temporada de Més Ebre. Com
cada estiu, descansarem dues setmanes i tornarem
el divendres dia 30.

achu, jugador de la
Rapitenca, comptava en
principi per seguir jugant a
l’equip rapitenc.
Però no serà així. La setmana passada es va informar que
Pachu havia decidit no seguir. El
seu futur serà el FC Ascó. Dimecres passat, el jugador va parlar
amb la Rapitenca, club que no
s’estava del tot conforme “amb
la manera amb la que havia anat
l’afer”
D’altra banda, de l’actualitat
rapitenca, dir que a l’assemblea de fa 15 dies va haver-hi
un moment de tensió amb la
intervenció de l’expresident
Ramon Muñoz que va ser molt
crític amb la junta actual per la
gestió esportiva i va recriminar
també al soci, en general, que
havia estat massa indiferent per
una temporada de descens. Pel
que fa a l’apartat econòmic, a
l’assemblea es va informar que,
tot i el desembós que va efectuar-se amb diversos fitxatges
durant la segona volta passada,
no ha hagut dèficit, principalment pel suport que va arribar
a través del futbol base, amb els
drets de formació del jove bulgar Ivaylo Klimentov que va estar als planters de la Rapitenca i

Pachu.

després va jugar al Nàstic fitxant,
posteriorment, pel Ludogorets,
amb qui va jugar la Champions
en uns partits. Amb els diners
de la formació, la Rapitenca ha
salvat bé la temporada, segons
es va comunicar a l’assemblea.
Una temporada nefasta en què
la gestió esportiva ha esta totalment desencertada amb responsabilitats compartides.
Finalment, dir que l’aportació
que fa el Barça a la Rapitenca pel conveni d’ambdós clubs
s’ha incrementat per a la temporada propera.
La Rapitenca ja ha començat els
entrenaments de la pretemporada, així com el filial.

DEFINITIU
La UE Deltebre no
competirà l’any vinent
L

a UE Deltebre no competirà
la temporada propera.
Ja és oficial. Des de la seua fundació, per primer cop el club no
competirà. Segons Josep Ramon
Salaet, “ha aparegut gent per tirar
el club avant però no hi ha cap
líder per a ser president. Volen
que sigui jo i jo no vull ser-ho.
Jo només vull ser un més. Estic veien que ningú vol aquesta
responsabilitat. Si hi hagués futbol base seria més fàcil poder
competir. Però sense aquest és
cada cop més complicat fer-ho,
i més sense entesa amb els altres
equips del poble. En qualsevol

cas, l’objectiu seria poder fer algun equip de futbol base i això
mirariem de fer”. Salaet afegia
que “si la Cava no hagués fet un
amateur, jo ja ho hauria intentat,
perquè seria més fàcil sent filial i
jugant al mateix camp. Però veig
que molts que podrien fer alguna
cosa no estan fent-la, i no estan
motivats per a dur-la a terme. A
veure si la propera temporada o
durant l’any es pugués formar un
futbol base i així tirariem avant en
el futur d’alguna manera. Confio
amb els joves que han passat pel
nostre club perquè s’impliquen i
puguem tornar més endavant”.
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BREUS
ALCANAR TINDRÀ
UN ALTRE EQUIP
A QUARTA
CATALANA
Aquesta setmana s’ha informat
de que AEFA Alcanar tindrà
un equip amateur. D’aquesta
forma, el municipi canareu
disposarà de dos equips a
Quarta: el CD Alcanar i AEFA.
Una situació complicada
d’entendre, per les dificultats
de fer dos equips, però que
està confirmada, si no hi ha res
de nou. D’aquesta manera, la
Quarta catalana es presenta
més competitiva. La Fatarella,
per la seua part, també esvaeix
tota la incertesa i tindrá futbol
la temporada propera.

DAN REVERTÉ,
AL JUVENIL DEL
NÀSTIC
El porter rapitenc, Dan Reverté, que estava al Vilaseca, ha
fitxat amb el Nàstic juvenil de
Divisió d’Honor. En equips en
categoria juvenil del Nàstic
també hi seran els rapitencs
Pol Rodriguez, David Querol i
Xavi Samper.

ASSEMBLEA DEL
CD TORTOSA
Dimarts, el CD Tortosa va
celebrar l’assemblea de socis.
El president Marià Curto va
fer una bona valoració del
primer any, en el que s’havia
complert amb el pressupost
i s’havia eixugat una part del
dèficit. També es va informar
que hi havia un acord amb els
exdirectius amb els que al seu
dia es va comunicar que el club
els havia de fer uns pagaments. I que, fraccionat amb
quatre anys i amb els acords
establerts, ho aniran cobrant.
Així mateix, es va parlar de
l’afer Advocats Jornet que va
suposar un embargament de
comptes al seu moment i que
els va permetre cobrar deute.
A nivell esportiu, el president
va valorar també la feina del
futbol base i va subratllar que
l’objectiu del primer equip, la
temporada vinent, serà pujar a
la Primera catalana.

MÉS CELMA
Més novetats i anàlisi dels
equips a les planes 19, 20 i 21.
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FCF
La Federació Catalana de
Futbol ha donat a conèixer
quins seran els imports concrets i
les bonificacions de la campanya
‘TOTS SOM UN EQUIP’, amb una
dotació prevista de més d’1,2
milions d’euros. Bonificacions
en la quota d’inscripció: Primera
Catalana: es bonificaran 160
euros. Segona Catalana: 200 euros. Tercera: 150 euros (71,31%).
Quarta: 100 euros (97,20%).
Bonificacions en el cost del rebut
arbitral: Primera Catalana: el 5%
del rebut arbitral (23,6 euros).
Segona Catalana: el 10% del
rebut arbitral (33,2 euros). Tercera Catalana: el 15% del rebut
arbitral (25,7 euros). Quarta Catalana: el 20% del rebut arbitral
(25,6 euros). Ajuts en material
esportiu, amb el lliurament de
tres pilotes per equip amateur.
Bonificacions de 25 euros en les
quotes de mutualitat dels jugadors amateurs (descompte ja
inclòs en les tarifes). Ajut econòmic per compensar una part de
la despesa per desplaçaments.
Promoció del joc net: premis per
al primer (1.000 euros) i el segon
(500 euros) equip amb menys
sancions de cada grup.

NOVENA EDICIÓ, AL SETEMBRE
La fase final del torneig Jordi Pitarque
es disputarà en dos dies, dissabte i diumenge
N

ovena edició del Torneig
Pitarque a l’Ampolla que,
com a novetat, s’ampliarà fins
a tres dies (amb les dues fases,
la prèvia i la final).
La fase prèvia es disputarà el dissabte dia 7 de setembre, entre
24 equips, la majoria de les Terres de l’Ebre. Seran sis grups de 4
equips i el campió de cada grup
passarà a la segona fase, amb la
resta de conjunts participants.
Aquesta és una de les novetats
perquè els altres anys passaven
3 equips de la fase prèvia a la
fase final i ara en seran 6.
D’aquesta manera, el dissabte
dia 14 es jugarà la primera jornada de la fase final, amb 4 grups
de 5 equips. Els dos primers de
cada grup, diumenge, disputaran els els quarts de finals, les
semifinals i la gran final.
El torneig, a més de la vessant
esportiva, creixent cada any,

destaca per l’emocional, en record al jove Jordi Pitarque. Així
mateix, l’esdeveniment té una
funció social, cardiosaludable i

solidària.
Per tant, una vegada es va fer
la presentació del torneig, el
divendres passat, ja comença

HANDBOL

HANDBOL

REM

ATLETISME FUTBOL

PRIMERES
INCORPORACIONS
DEL CH AMPOSTA

NOUS
DUES AMPOSTINES, EL GALERENC
LA CAVA FITXA
COORDINADORS
CINQUENES AL
LLORENÇ SALES,
UN JUGADOR
PER AL CE TORTOSA MUNDIAL
CAMPIÓ D’ESPANYA ARGENTÍ

El club handbol Amposta ha fet
oficials les dues primeres incoproracions. Es tracta de Joana Rieres Monllaó (a la foto amb
el mister), formada al Club i que
va estar CB. Castellón (divisió
d’honor) i la passada temporada
al Puig d’En Valls d’Eivissa (divisió d’honor plata). La segona
incorporació ha estat la de Jèssica Bertomeu Curto, que arriba
procedent del HC Perelló i que
anteriorment va estar a les files
del CE. Tortosa-Hidrocanal durant quatre temporades. També
esmentar les renovacions de
Marta i Gemma Galvez i de Paula Ripoll.

Rafel Vidal i Alejandro Castro
estaran al capdavant de l’equip
tècnic per a la temporada 201920 del Centre Esports Tortosa.
Des del club tortosí s’ha informat que “tanquem una etapa i
n’iniciem una Altra. Li desitgem
el millor a Nil Teruel en el seu
nou projecte i esperem una nova
temporada plena d’èxits amb els
nous coordinadors”.
El president de l’entitat de la
capital del Baix Ebre, Magí Marqués, va fer la presentació en
una roda de premsa dels dos
coordinadors. Tots dos van parlar dels objectius previstos en el
futur.

El quatre sense timoner amb
Victòria Cid i Núria Puig (CN Amposta), Esther Briz (CN Helios), i
Aitzpea González (SDSantiagorrak), van finalitzar en cinquena
posició del Campionat del Món
sub-23 de rem, disputat a Florida (Estats Units). D’altra banda,
després de guanyar el campionat d’Europa i quedar en 5è lloc
a la Copa del Món, l’ampostina
Aina Cid i la companya de bot
des de fa uns mesos Virginia
Díaz afronten a finals d’agost el
Campionat del Món, que serà
classificatori per als Jocs Olímpics de Toquio 2020, el seu gran
objectiu. (ebredigital.cat)

Llorenç Sales, va tenir una important aportació a la victòria de la
selecció catalana, en el Campionat d’Espanya de Federacions
Autonòmiques, disputat a la pista
d’atletisme de l’Estadi Larrabide
de Pamplona, amb la participació
de 16 equips. El combinat català
va revalidar el títol estatal, amb
una amplia avantatge sobre els
seus contrincants.
A la prova dels 800 metres, el galerenc Sales, que partia entre els
favorits, en sortir amb la tercera
millor marca entre els participants, va complir amb els pronòstics i es va endur la medalla
de bronze. (ebredigital.cat)

el compte enrera per una cita
futbolíistica consolidada i de
prestigi sent un referent a nivell
estatal.

El nou Club Deportiu la Cava, que
comença una nova etapa amb
diversos jugadors extracomunitaris, ha fitxat un jugador argentí
del que hi ha molt bones referències. A més també cal afegir,
als fitxatges, el jugador Amin, del
Borges.
L’equip que ara dirgieix Narcís
Laboria va començar la pretemporada aquesta setmana i en els
primers entrenaments no va poder comptar amb una bona part
dels jugadors fitxats perquè no
van poder arribar.
Se’ls espera en breu perquè s’incorporin a l’equip en aquesta
nova etapa directiva i esportiva
que inicia el club blanciblau.
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EL VALLS MANTINDRÀ LA CATEGORIA
CATLLAR I ASCÓ, POSSIBILITATS DEL 75 % DEL DESCENS
La Primera catalana és una
categoria maleïda, que no és
rendible per als clubs i que
la Federació no vol transformar.
Gran exemple és la Comunitat Valenciana que està
dividida en 4 grups i cada
província té la seva representació pròpia.
El sistema establert a Catalunya, només beneficia els
equips de la província de
Barcelona que tenen molta
població.
El 1972 va nèixer la Preferent, que era d’un sol grup.
La Primera catalana no existia. L’any 1984-1985, la Preferent va passar a dos grups
i la temporada 1991-1992 es
va crear la 1a Catalana d’un
sol grup.
La campanya 2010/2011 va
desaparèixer la Preferent i la
Primera Catalana va passar a
dos grups.
Una categoria gens rendible
per als equips de la província de Tarragona ja que en
les últimes 9 campanyes la
mitjana de descensos són de
2 equips de la nostra demar-

cació i això afecta molt a per
les compensacions que comporta a la Segona catalana que
hi ha sis descensos i un any
van haver-hi fins a 8.
Una dada significativa per demostrar que no és una categoria rentable: només cal
veure que els dotze equips de
Tarragona, que han militat en
les últimes 8 campanyes, cinc
estan ara a la Tercera catalana.
És el cas del Reddis, Vila-seca,
Torredembarra, Jesús i Maria i
Torreforta (equip aquest darrer que va estar a punt de no
inscriure’s). A més, el Reus B va
adquirir la plaça del Cambrils,
equip que va desaparèixer. El
Tortosa, que porta 6 anys a
la Segona catalana, va intentar ascendir a la 1a catalana i
l’aventura va durar-li un any.
L’Amposta ja porta 4 campanyes a la 2a catalana i la experiència del Cambrils Unió
només ha estat d’un any en
tenir el pressupost més módic,
22.000 euros.
La Rapitenca portava cinc anys
a la Primera catalana i els últims patint, i al final va baixar la
lliga passada.

Dos dels actuals equips que
estan a Primera, l’Ascó i el
Catllar van dubtar fins última
hora de militar en aquesta categoria o estar a la segona catalana.
El Valls, per la seua part, va ser
campió de Segona i ha tornat
a pujar a Primera, on puja i
baixa: dos descensos 2012/13
i 2016/2017. I de nou aquest
any intentarà una nova aventura.
Un equip, el Valls, que, de ben
segur, mantindrà la categoria
ja la passada va demostrar el
seu potencial i té un mister 10,
Pallarés, que porta 3 ascensos
en 5 anys. Va pujar el Morell de
2a catalana a la Tercera divisió
i la passada campanya va fer
campió al Valls.
Un altre entrenador que té un
altre rècord Guines és Àlex
González, del Catllar, que
porta dos ascensos consecutius des de la 3a catalana a la
1 Catalana. D’aquesta forma,
aquest equip torna a aquesta categoria on va estar fa 4
campanyes i va viure molt a
prop de la tercera divisió en la
temporada 2014/15 quedant

EQUIPS I DESCENSOS PROVINCIALS A PRIMERA CATALANA
TEMPORADA

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

DESCENSOS PROVINCIALS

			

PARTICIPACIONS
EQUIP

tercer de la mà d’Àngel Garcia. Just aquell any, al Catllar,
el capità de l’equip era l’actual míster, Àlex González. Una
campanya després, aquest
equip va baixar com un cicló,
dues categories en dos anys.
El meu pronòstic aquest any
és que el Valls es mantindrà i
quedarà a meitat taula i, dels
altres dos representants, un
descens tarragoní és segur.
En aquest cas, Ascó i Catllar
tenen un 25% de possibilitats
de salvar-se.
La Primera catalana enguany
va estar a punt de tenir només un equip, el Valls, però
Catllar i Ascó al final van decidir jugar a la 1 Catalana. I
si la propera campanya es
poden mantenir dos equips
tarragonins i poden ascendir-ne 2 ebrencs podrien haver-hi 4 equips de la província la 2020/21, tot i que no
ho veig fàcil.
Respecte a la temporada
passada, el 50% d’equips són
nous: Alcarràs, Ascó, Atlètic
Sant Just, Can Vidalet, Catllar, Martinenc, Martorell,
Santboià i UE Valls.

EQUIPS DE LA PROVINCIA

Valls, Ascó i Catllar
2

Rapitenca i Cambrils Unió

2

Tortosa, Valls i Rapitenca

2

Rapitenca, Reus B, Vilaseca, Morell i Jesús i Maria

4

Rapitenca, Vilaseca, Catllar, Reddis, Torredembarra i Amposta

1

Catllar, Rapitenca, Reddis, Amposta i Torreforta

1

Torreforta, Torredembarra, Catllar, Amposta i Jesús i Maria

3

Ascó, Amposta, Torreforta, Torredembara, Reddis, Valls i Morell.

1

HISTÒRIC DELS DARRERS
ANYS DELS 18 EQUIPS
ACTUALS DE PRIMERA
CATALANA.
GRUP 2
*Categoria en què estava cada club
per temporada, en les darreres. I si era
a Primera, la classificació final.

Rapitenca, Reddis, Ascó, Tortosa, Torreforta i Valls.
EQUIP

ALCARRÀS
ALMACELLES
ASCÓ
AT SAN JUST
CAN VIDALET
EL CATLLAR
GAVÀ
MARTINENC
MARTORELL
MOLLERUSSA
MONTAÑESA
SAN ILDEFONS
SANTBOIÀ
TÀRREGA
VALLS
VILADECANS
VILANOVA
VISTA ALEGRE
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ENTRENADOR

JOSE MARIA ESPASA
ISMAEL MARIANI
JORDI FONT
ARNAU BLANCO
PEDRO MILLA
ÀLEX GONZALEZ
JOAN MANUEL SERRANO
JAVI GÓMEZ
ALBERT NUALART
JOSÉ MARIA TURULL
DANI ANDREU
EFRÉN GARCIA
JOSÉ ALCARAZ
EDU BARROCAL
PALLARÉS
RAUL PAJE
AGUS ISABEL
ELOY MARTINEZ

13

14

15

16

17

18

2C
2C
1
2C
2C
2C
3D
4
3C
2C
3D
2C
3D
9
17
3
10
6

2C
7
3D
2C
2C
10
3D
1
3C
2C
3D
2C
3D
4
2C
2
9
14

2C
14
3D
2C
2C
3
3D
3D
2C
17
3D
7
2
15
2C
11
12
2C

2C
2C
3D
2C
2C
10
3D
5
3C
2C
3D
9
2
2C
2C
10
4
7

2C
6
3D
2C
2C
2C
2B
4
2C
2C
3D
8
1
2C
2C
9
14
11

2C
3
3D
2C
2C
3C
3D
2
2C
2C
5
13
3D
2C
17
4
2C
12
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2C
11
3D
2C
10
2C
12
3D
2C
5
6
13
3D
8
2C
4
7
9

ANYS

RAPITENCA

TAR

7

REDDIS

TAR

4

AMPOSTA

TAR

4

EL CATLLAR

TAR

4

TORREDEMBARRA TAR

4

TORREFORTA

TAR

4

VALLS

TAR

4

VILASECA

TAR

4

ASCÓ

TAR

3

JESÚS I MARIA

TAR

3

TORTOSA

TAR

2

REUS B

TAR

1

CAMBRILS UNIÓ

TAR

1

ALMACELLES

LLE

7

BALAGUER

LLE

6

TÀRREGA

LLE

6

LLEIDA B

LLE

5

ALPICAT

LLE

3

MOLLERUSSA

LLE

3

BORGES BLANQUES LLE

2

ALCARRÀS

LLE

1

CERVERA

LLE

1

VILADECANS

BAR

8

VISTA ALEGRE

BAR

8

VILANOVA

BAR

7

SAN ILDEFONS

BAR

6

MARTINENC

BAR

5

SANTBOIÀ

BAR

4

MORELL

TAR

3

SAN CRISTOBAL

BAR

3

SANTS

BAR

3

JÚPITER

BAR

2

GAVA

BAR

2

SANTFELIUENC

BAR

2

SUBURENSE

BAR

2

TECNOFUTBOL

BAR

2

MONTAÑESA

BAR

2

CAN VIDALET

BAR

1

CASTELLDEFELS

BAR

1

GIM IBERIANA

BAR

1

HORTA

BAR

1

JUVENTUD 25 SEP

BAR

1

MARIANAO

BAR

1

MARTORELL

BAR

1

OLESA

BAR

1

OLIMPIC CAN FATJO BAR

1

RUBI

BAR

1

TERRASSA

BAR

1

U. BELLVITGE

BAR

1

MANRESA

BAR

1

AT SAN JUST

BAR

1

ANDORRA

AND

1

*Rànking de la Primera catalana
des de la temporada 2011/12,
del grup 2
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INFORME TERCERA CATALANA (1)

PARTICIPACIONS
A LA CATEGORIA

LA CAVA, FAVORIT NÚMERO 1
MOLTS CANDIDATS PER A LA PROMOCIÓ
La passada campanya, a la
Tercera catalana ebrenca, es
va viure potser la lliga més
emocionant de la història.
En les dues últimes jornades,
fins a set equip podien aspirar a les dues places que tenien premi. Al final 8 equips
només separats per nou
punts, un campió Jesús i Maria que no va poder ascendir
per estar sancionat i un Perelló que fou segon i equip de
2a catalana. Però, juntament
al Catalònia que va acabar
jugant la promoció, van haver d’esperar tres setmanes
fins que la Federació va dictar sentència d’una normativa no molt clara i amb moltes
llacunes.
Els tres equips que van descendir de 2a catalana fa dues
campanyes, la Cava, Batea
i Jesús Catalònia, no van
aconseguir ascendir en la
passada. El Roquetenc, per
la seua part, amb aquesta
vinent, seran sis les campanyes en la categoria. I el
Remolins-Bítem, 4, després
de la seva etapa a la Segona
catalana.
Els equips de la categoria

han anat variant en els últims
anys. Diversos clubs de la Terra Alta, que eren clàssics en la
categoria, van entrar en crisi.
L’Horta va desaparèixer en la
2016/2017, Vilalba i Pinell van
baixar fa dues temporades
(aquest darrer es va quedar
sense futbol i el reprèn aquesta campanya) i ara el Corbera
ha estat l’equip amb més dificultats per fer plantilla en quedar-se sol 4 jugadors de la passada lliga.
Aquesta categoria és plena
d’equips clàssics de 2a catalana: Roquetenc, R-Bítem, la
Cava, Catalònia i, a més, s’ha
omplert de filials: la passada la
Rapitenca, que va ser l’equip
revelació, i en aquesta arriba
l’Amposta B, més el debut de l’
Ebre Escola que mai havia estat
en la Tercera.
En la passada campanya, hi havia molts candidats a l’ascens,
pels tres descensos anteriors
de 3 equips de la Segona catalana (Batea, Catalònia i La
Cava), més altres equips que
s’havien reforçat. Per la temporada vinent, encara que cap
equip ha baixat de Segona, els
que s’han quedat també han

EQUIP

fet els deures per intentar estar
en la lluita per l’ascens.
El gran favorit, i per segon any,
és la Cava que ha fet un projecte ambiciós amb 7 jugadors
prodecents de Guatemala, Veneçuela, Marroc i Costa d’Ivori
que jugaven en una lliga italiana molt semblant a la Tercera divisió o 1a catalana. Així
mateix, ha fitxat 4 jugadors de
Tarragona, un d’ells Mustha del
Borges Camp, amb 44 gols a
Tercera catalana grup 2. Pot
ser un gran projecte i si els jugadors s’adapten, ha de marcar distàncies. Dependrà d’això. Però també cal dir que la
Cava era favorit en la passada
campanya, i al final va ser una
decepció quedant en el lloc
10. Però aquest any, el fracàs
no ha d’existir. El projecte és
gran.
Juntament amb la Cava, parteix com a favorit el Jesús
Catalònia, que es va quedar
amb les portes de l’ascens en
la promoció contra el Montblanc. Manté el bloc amb pocs
canvis i amb un dels millors
trios atacants de la categoria:
Chescu, Aleix Robert i Marc
Prades que la passada campa-

34

nya van marcar 43 gols.

FLIX

31

Un altre equip amb aspiracions
és el Santa Bàrbara que enguany celebra el seu centenari. Conserva el seu equip bàsic
i han arribat dos bons fitxatges,
de l’Ulldecona, Cristian Arasa i
Pau Castro.
Si la passada campanya, el
R-Bítem va fer la pitjor de les
seves classificacions a la categoria en els últims 25 anys,
aquest any s’ha reforçat bé,
amb un nou míster, Joan Vallés, que s’ha portat a gent jove
del juvenil de Tortosa. I, afegint l’arribada de Pau Valmaña
(Amposta), el Bítem tindrà la
millor defensa amb Sergi Bel i
Marc Vilarroya, que va incorporar-se en la segona volta
de la lliga passada i que, tot i
rebre ofertes de 2a catalana,
s’ha quedat a Bítem. El Batea
torna a apuntar alt, amb el fitxatge de José López, un mister
guanyador i amb caràcter que
va ascendir el Torreforta de 2a
catalana fins a la 1a. Ha fet 4
bons fitxatges de Tarragona:
Botero, Carlos Torres, Carlos
Escrich i el golejador Ferri.

S BÀRBARA

30

CAMARLES

28

JESÚS MARIA

25

ALDEANA

23

AMETLLA

22

OLIMPIC/ MÓRA EBRO

22

GINESTAR

22

FALSET

22

HORTA

21

BATEA

19

S JAUME

19

PINELL

19

CORBERA

18

ROQUETENC

18

MÓRA NOVA

18

DELTEBRE

17

ULLDECONA

16

J CATALÒNIA

15

GODALL

13

AMPOLLA

13

BENIFALLET

13

MASDENVERGE

13

BENISSANET

12

LA SÉNIA

11

VILALBA

10

R-BÍTEM

8

ASCÓ

8

RASQUERA

7

LA GALERA

7

MÓRA EBRE

6

BOT

6

GANDESA

6

AMPOSTA B

5

ALCANAR

5

(continua a la plana següent)

CAMPIONS, SUBCAMPIONS I DESCENSOS DE TERCERA CATALANA
TEMPORADA

CAMPIÓ

SUBCAMPIÓ

			

DESCENSOS

ANYS

PERELLÓ

2018/2019

Jesús i Maria

Perelló

Masdenverge, Alcanar

2017/2018

Ampolla

Móra Nova

Pinell, Vilalba, Arnes

2016/2017

La Sénia

J Catalònia

Flix , Jesús i Maria B

RAPITENCA B

5

2015/2016

Batea

Flix

Campredó, Ginestar, Deltebre

LA CAVA

4

2014/2015

Godall

Ulldecona

Sant Jaume, Alcanar B, Pinell

ASCÓ ESCOLA

4

RAPITENCA B

3

ALCANAR B

3

2013/2014

Camarles

Deltebre

Remolins-Bitem B, Vilalba, Olímpic

2012/2013

Perelló

Olímpic

Campredó, Tivenys

CAMPREDÓ

3

2011/2012

Ampolla

La Sénia

Godall, J Catalònia B, Corbera

J CATALÒNIA B

3

2010/2011

Olímpic

Pinell

Masdenverge, Flix , Roquetenc B

TIVENYS

3

2009/2010

Jesús i Maria

Perelló

Aldeana B, Remolins-Bítem B, Benifallet

ARNES

2

2008/2009

Ampolla

Ascó Escola

Flix, Reguers, Sant Jaume

JESÚS I MARIA B

2

2007/2008

La Sénia

Horta

Ginestar, Batea

R-BÍTEM B

2

ROQUETENC B

2

2006/2007

Deltebre

Ametlla

Jesús Catalònia B, Masdenverge, Godall

AMPOSTÍ AT

2

2005/2006

Horta

Flix

Tivenys, Rasquera

EBRE ESCOLA

1

2004/2005

Ascó

Horta

Roquetenc B

ALDEANA B

1

ASCÓ B

1

ATLAS

1

REGUERS

1

2003/2004

Remolins-Bítem

Perelló

Benifallet, Montbrió

2002/2003

Sant Jaume

J Catalònia

Masdenverge, Alcanar B

esports
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INFORME TERCERA CATALANA (2)

DEFINITS ELS EQUIPS QUE PODEN
PATIR PER AL DESCENS
L’Aldeana serà dels equips que
estarà a la part alta.
Ja porta 5 campanyes en el
pòdium dels cinc millors i amb
un míster de molt de nivell,
Bartolo.
Al filial de la Rapitenca se-

gueixen 14 jugadors i s’han
incorporat jugadors de gran
qualitat, un total d’11 altes.
Serà una altra vegada equip
revelació o potser faci la
campanada i pugui Ascendir. La lliga passada va estar algunes jornades líder.
De ben segur que enguany
serà un equip capdavanter.
Arriba un mister que ve de
patir i fer miracles a Godall i Sant Jaume. Ara torna
al club on va estar al futbol
base anys enrera. Coneix jugadors d’aquella època i ara
té molts recursos per a dur
a terme la seua feina, a diferència de temporades precedents.
Per la seua part, Flix i Olímpic, que la passada campanya van fer un gran campi-

onat (lluitant per l’ascens fins
el final), enguany tornaran a
donar guerra. El Flix tenia la
promoció a les mans i se li va
escapar en els darrers minuts.
L’Olímpic, per la seua part,
manté el bloc competitiu i ha
fitxat amb garanties.
Un equip que podria ser revelació és l’Ametlla d’Ivan Romeu. Serà així sempre que domini el vestidor.
Del Jesús i Maria, que va ser
campió i aquest any ja pot
ascendir, només segueixen 4
jugadors. Comença una nova
etapa, després de la marxa
d’Ito Galve, que va fer un treball exemplar i existós amb el
títol de campió.
L’equip presenta moltes baixes
però ha fet bons fitxatges amb
un golejador, Gerard Infantes,
que va marcar 16 gols a la segona catalana amb el Catllar.
Pel que fa a les banquetes, en
alguns casos a tercera catalana, no ha estat fàcil trobar entrenadors. Quan feia un mes
que s’havia acabat la compe-

(ve de la plana anterior)

PRONÒSTICS
FAVORIT:

tició passada, el Jesús i Maria,
l’Ametlla i Sant Jaume encara
no tenien míster.
Pels descensos, equips que
podrien patir: Sant Jaume,
Godall, Arnes, Amposta B i
Corbera amb la qual cosa en
la jornada 10 aquesta lliga
es podria ja trencar en dos
blocs, els de dalt i els de baix.
La passada campanya dos
equips que van ascendir de
4a catalana, Rapitenca i Flix,
foren Capdavanters. Enguany
podria ser revelació l’Ebre Escola.
De la primera jornada de la lliga passada, només segueixen
dos entrenadors: Parra a S.
Bàrbara i Jordi Roca a l’Olímpic, més Bartolo a l’Aldeana,
Juanjo Agustin i Robert a Godall, que van substituir a altres
místers durant la campanya.
S’estrenen als nous equips o a
la categoria: Ivan Romeu, Barrufet, Jose López, Vallés, Andreu Fibla, Jordi Subirats, Xavi
Subirats i Manel Landa. Canvien de banqueta: Narcís, Joan

Subirats i David Garcia. Roger Blanch, i Antón Flores ja
havien estat en aquesta categoria amb els seus equips.
Tres clubs del delta han canviat de directiva, Sant Jaume,
La Cava, Jesús i Maria, a més
del Flix. Els jugadors més
veterans d’aquesta lliga són
Chimeno (Roquetenc) Emili
(R-Bítem), Nacho (Catalonia) i Sergio Ruiz (J i Maria).
Una lliga amb un clar favorit
i molts aspirants per a la la
segona plaça. Que es repeteixi l’emoció de l’any passat
gairebé és impossible però
de ben segur serà com sempre aquesta la millor lliga,
la ideal per a molts equips
ebrencs, perquè a la Segona
catalana es necessita més
‘money’. A Tercera, amb un
pressupost més ajustat, es
gaudeix i no es pateix.
Dels deu equips que més
campanyes han estat en
aquesta categoria, només
dos estan ara a la Segona
catalana, Camarles i Perelló.

LA CAVA
PER A LA PROMOCIÓ:

CATALÒNIA, R BÍTEM, BATEA,
SANTA BÀRBARA, OLÍMPIC
MÓRA I RAPITENCA B.
EQUIP REVELACIÓ:

EBRE ESCOLA.
CANDIDATS DESCENS:

GODALL, ARNES, AMPOSTA
B, SANT JAUME I CORBERA
D’EBRE.
INTERROGANTS:

ALDEANA, FLIX, AMETLLA,
ROQUETENC I
JESÚS I MARIA.

GOLEJADORS 3A
TEMPORADA

NÚMERO FITXATGES PER CLUB
I HABITANTS DE CADA POBLACIÓ

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

ENTRENADOR

09

10

11

12

ALDEANA

BARTOLO MECA

2C

2C

2C

13

AMETLLA

IVAN ROMEU

2C

6

4

3

AMPOSTA B

JORDI SUBIRATS

ARNES

13

14

15

16

17

18

19

12

9

4

3

5

3

4

CORBERA

14

1.023

10

7

14

5

14

11

13

JESÚS I MARIA

14

3500

LA CAVA

12

8000

NÚMERO D’ALTES

HABITANTS

3

10

15

S/F

S/F S/F

S/F 4C

ROGER BLANC

4C

4C

4C 4C

4C 4C

4 C 4 C 4 C 18 4C

RAPITENCA

11

15.307

BATEA

JOSE LOPEZ

12

5

4C

3

5

4C

13

14

5

2C

5

BATEA

10

1.898

CORBERA

J BARRUFET

4C

11

9

16

4C

6

10

10

15 13

12

EBRE ESCOLA

10

34.734

EBRE ESCOLA

XAVIER SUBIRATS

S/F

S/F

S/F 4C

4C

4C

4C 4C 4C

R-BITEM

9

1.168

FLIX

MANEL LANDA

17

2

17

4C

5

4

3

2

17 3C

7

AMPOSTA

8

20.652

GODALL

ROBERT AVINYO

4C

4C

4C

18

4C

4C

1

2C

16 12

16

GODALL

8

591

CATALÒNIA

JUANJO AGUSTIN

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2

2C

3

SANT JAUME

7

3.481

JESUS MARIA

DAVID GARCIA

1

2C

2C

2C

1C

2C

1C

1C

1C

4

1

AMETLLA

7

7.071

LA CAVA

NARCÍS LABORIA

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C

2C 2C 10

FLIX

6

3.491

OLIMPIC

JORDI ROCA

11

3

1

2C

2

16

4C

9

8

RAPITENCA

JOAN SUBIRATS

3C

3C

3C

S/F

R-BITEM

JORDI VALLÉS

2C

2C

PR

ROQUETENC

ANDREU FIBLA

PR

PR

S BARBARA

JOAN PARRA

15

ANTON FLORES

18

S JAUME

S/F S/F

4C 4C 4C

EQUIP

14

5

JESÚS CATALÒNIA

6

3.766

S/F S/F

S/F S/F S/F 4C

9

ALDEANA

5

3.927

2C

2C

2C

2C

2C

5

5

11

ARNES

5

466

PR

2C

2C

2C

7

7

10

8

14

OLIMPIC

5

5.642

9

3

6

7

10

8

4

9

9

8

ROQUETENC

5

7.689

S/F

1

5

11

14

18

4C

11

10

15

SANTA BÀRBARA

3

3.777

*S’inclouen possibles fitxatges d’equips que encara no han tancat la plantilla

*Categoria en què estava cada club per temporada. I si era a Tercera, la classificació final. S/F vol dir sense futbol aquell any.

PICHICHIS

GOLS

2018/2019

Uri
Imanol
Ferran

37
35
26

2017/2018

Agus
Adrià
Samu

64
28
24

2016/2017

Callarisa
Xescu
Raül Arroyo

35
28
26

2015/2016

Agus
Roger Vidal
Aleix Martí

59
28
26

2014/2015

Agus
Nico
Santi Sancho

37
34
28

2013/2014

Marc Prades
Cristian Vallés
Santi Sancho

35
33
29

2012/2013

Carlos Gilabert
Mohedano
Jacob

30
30
24

2011/2012

Magí
Marc Prades
Pau Mauri

26
24
21

2010/2011

Magí
Jacob
Marc Prades

32
29
27

2009/2010

Ferreres
Jordi Prats
Alberto López

30
28
23

22
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gastronomia

ALBERCOCS
AL VI

INGREDIENTS (4 persones)

· 700 g d’albercocs madurs
· 200 ml de vi rosat
· 175 g de sucre
· Canyella en branca

PREPARACIÓ:
Es netegen els albercocs i se’n
treu el pinyol, tot procurant no
trencar-los. Es talla la branca
de canyella pel llarg i després a
trossos. Es posa la canyella en
un cassó juntament amb el sucre i el vi. Es cou a foc suau fins
que el sucre es dissol. Es treu la
canyella i s’hi afegeixen els albercocs, es tapa i es deixa coure

uns 10-15 minuts. Es posen els
albercocs en un bol. Posem a
reduir a foc fort el líquid que
ha sobrat fins que formi un xarop i s’aboca pel damunt dels
albercocs i es deixa refredar.
Suggeriment. Es poden servir
en bols individuals amb crema
o gelat.

serveis
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I M M O B I L I À R I A
ES LLOGA
PER A MAGATZEM
A REMOLINS.
INTERESSATS
TRUCAR AL
678877868 O AL
977440312

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.

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

SE PRECISA
PELUQUERA

furgonetes...

con

i tot tipus de maquinària

experiencia

· No importa l'any ni

ZONA
TORTOSA

l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

645 888 266

/ /

R E L A X

977 279 290

Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

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

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

S E R V E I S

VOLS ANUNCIAR-TE?

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

LOCAL DE 700M2

/ /

23
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

OFERTa

NOIA DE 30
ANYS AMB
EXPERIÈNCIA,

20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES
COMPLETOS
INDEPENDIENTE
BUEN TRATO

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

PREFERENTMENT
A TORTOSA.
INTERESSATS
TRUCAR AL
TELÈFON

XXX XXX XXX

642 86 62 17
(JOANA).

OFERTA
3 MASAJES
COMPLETOS
EN CAMILLA
DISCRETO

30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

MAESTRO BACEKU

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

617 888 344

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

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:

Activitats lúdiques i
festives. L’amor pot
trucar a la porta,
amb el trànsit de
Venus per Casa V.
Si hi havia algun
assumpte enrocat
al sector domèstic,
comença a moure’s.

Per posar la llar al
dia, és possible que
hagis de passar
algunes incomoditats, però si has
decidit millorar-ne
l’aspecte, hauràs de
passar pel procés.
Trobades familiars.

Mercuri, ja està directe. Si hi havia alguna
qüestió estancada,
pot començar a
moure’s. Sobretot
pel que té a veure
amb assumptes
materials, propietats,
inversions...

La Lluna, a prop de
Mart i ben espectada
a Júpiter, pot portar-te a fer activitats
que millorin les teves
condicions laborals
o fins i tot a realitzar
obres desinteressades.

Amb uns quants planetes al teu signe,
vius un període intens. Amb moments
dolços i tensos,
però et pots sentir
vivificat. En l’amor
penses a tornar amb
algú del passat.

Aspectes, fan pensar
que idealitzes a algú,
amb qui voldries
iniciar una relació.
Quatre planetes
en trànsit per Casa
XII, inclinen a la
introspecció i a la pau
interior.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Amb Mercuri, per
Casa IX i rebent la
seva oposició, pots
estar cercant informació sobre viatges
o veure’t iniciant tràmits per una carrera
universitària o estudi
superior.

Júpiter en tensió
amb Neptú al teu
sector domèstic,
et porta a cercar
el millor lloc on
establir-te, si no
estàs conforme amb
l’actual. Sospeses
canvis de residència.

Si tenies una relació
freda amb els germans, el trànsit de
Neptú, pot fer que
acosteu posicions de
manera més empàtica. En els darrers
mesos has après
molta contenció.

L’aspecte d’Urà amb
la Lluna, i tot en signes de terra, t’inclina
a haver de gestionar
assumptes patrimonials i econòmics,
però sembla que cal
fer-ho de manera
innovadora.

Tot i que hi ha qüestions que no acaben
d’arrancar i tens la
sensació que les
coses no avancen,
els fills o persones
estimades, poden
oferir-te un oasi de
pau i amor.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Quatre planetes,
transitant per la Casa
XI, poden portar activitats en grup de les
que gaudiràs força.
També és possible
que et plantegis
assumptes relatius a
la jubilació.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

a l’última
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DIRECTOR DEL FESTIVAL
DE CINEMA DE LA TERRA ALTA
E

l Festival de Cinema de
la Terra Alta, In-FCTA,
continua el camí iniciat fa
dos anys i es prepara per
a una setmana intensa per
gaudir del setè art. In-FCTA,
naix a Bot (Terra Alta) el
2017 de la mà de l’actor
Ivan Massagué, Director
del Festival, i de Sorolla’t, el
grup de dinamització local
de Bot, amb l’Ajuntament
de la localitat com a
coorganitzador. Els actes
principals del festival tindran
lloc entre el 4 i el 10 d’agost
a Bot com a centre neuràlgic
i cor d’un Festival obert a la
comarca. 		
Ivan Massagué va nèixer
el 4 de setembre del 1976
a Barcelona. Al 2005 se’l
comença a reconèixer a la
pantalla petita per la sèrie 7
vidas de T5. A partir d’aquí no
ha parat d’encadenar treballs
de diversa índole. Parlem
amb Ivan.

Prepara’t?
Sí. Després d’un any de feina,
ja estem immersos. I ho estem
amb els nervis que tens abans
de començar una obra de teatre. Però el neguit és positiu, és
per la il.lusió de que tot surti bé.
Com i quan vas decidir que
el festival s’havia de celebrar a Bot?
Jo tinc vincles familiars al poble i passava estius aquí amb
amics. En una ocasió, veient
que hi havia un cinema a la població i que es feia cinema a la
fresca, se’ns va passar pel cap
poder fer alguna cosa, creant
un festival que donés cabuda a
tota la comarca. Fa 3 anys vam
iniciar el projecte oberts a qui
volia presentar un curtmetratge
de 5 minuts per a un concurs.
La veritat és que va anar força
bé, molt millor del que pensàvem.
Si arribem a la tercera edició
és que l’aposta va valdre la
pena.

Ivan Massagué, director del Festival de Cinema de la Terra Alta.

És així. I tenim ganes de seguir
creixent. Amb aquest objectiu
hem treballat des de l’inici, progressant amb tot el possible,
acostant-nos a la necessitat que
pugui tenir la gent apassionada
per l’art, per la cultura en general. Per això el festival està obert
a tothom.

AQUESTA
TERCERA EDICIÓ
ES PRESENTA
AMB MÉS FORÇA
QUE MAI AMB
UN PROGRAMA
AMPLI I VARIAT

Per una persona que desconeix l’existència del Festival, què li transmetries per
presentar-li el que es farà a
Bot del 4 al 10 d’agost?
Només li puc dir que vingui i
que en pugui gaudir de tot
plegat. Que pugui gaudir de la
Festa del Cinema. I que comprovi el sentiment i la passió
que genera un Festival que
està emmarcat, a més, dins
d’un paratge genial com ho és
la Terra Alta.
Novetats.
Entre altres, cal remarcar que
es potencia el treball de formació. Hi haurà tallers, per
adults i per petits. Paco Caballero, un gran director, mostrarà com es fa un curtmetratge.
Per la seua part, Javier Rios
ensenyarà com formar un actor. El Festival ha de ser una
eina d’aprenentatge per totes
aquelles persones, més joves o
adults, que tinguin inquietuds i
vulguin conèixer i endinsar-se

d’alguna manera en el cinema. Aquest any hi ha previstos
més de 30 de cursos formatius. Destacar també la projecció de la pel.lícula ‘El año
de la plaga’, que vaig estrenar
aquest any, i que es projectarà
de forma simultània a 12 cinemes de la Terra Alta.
Així mateix, comentar l’estrena
del documental de Javier Rios
‘return’ que tracta del càncer.
Aquell mateix dia, es presentarà ‘Anne’ de Marta Viña, filla de
Bot. Tot això és una part de tot
el que succeirà en una setmana força intensa.
Bot i la comarca, que ja formen part del circuit de Festivals de Cinema, es transformaran durant uns dies.
Així ho desitgem. La veritat és
que hem de valorar la implicació de la gent. Vaig escriure un curt per a promocionar
el Festival i va haver-hi molta
col.laboració, amb més de 100
figurants. Aquesta resposta

MICHEL VIÑAS

IVAN MASSAGUÉ
DEL DIUMENGE
DIA 4 D’AGOST,
SETMANA DE
PROJECCIONS,
PRESENTACIONS
AUDIOVISUALS I
COL·LOQUIS SOBRE
CINEMA, A MÉS
DEL CONCURS DE
CURTMETRATGES
anima a seguir treballant. No
podem oblidar les ajudes institucionals de l’Ajuntament de
Bot i del Consell Comarcal de
la Terra Alta, a més d’entitats i
empreses que donen suport i
ho fan possible.
El jurat estarà format per
grans professionals reconeguts arreu del país: Juli
Fàbregas, Jordi Díaz, Jorge
Sanz i Mireia Aixalà. Uns
cracs mediàtics. A més, Jordi Díaz i Juli Fàbregas seran
mestres de cerimònia per a
la gala d’obertura. Des de
Més Ebre us volem agrair la
vostra feina per tot el que
feu i pel que significa per
Bot, la Terra Alta i les Terres
de l’Ebre.
Gràcies. Fem el que ens agrada. I poder transmetre-ho és
molt gran. Agrair des d’aquí a
tota la gent que ajuda a tirar
endavant aquest projecte.
Esteu tots convidats a venir-hi.

