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A

rriba el moment àlgid de l’estiu i, amb ell, la Festa Major de molts municipis del territori.
Al Més Ebre, com cada estiu, descansarem dues setmanes, fins el divendres dia 30 d’agost.
Bona Festa Major!
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uè és Umbral? Umbral ens
fa reflexionar sobre el
fenomen de la migració, la
característica de qualsevol
societat contemporània i
futura.
En recull les diverses realitats a
través de la mirada de deu artistes i tres projectes associatius
situats al metro de Barcelona,
que, en aquest cas, ofereix un
espai de reflexió i comprensió
al voltant de la situació de desigualtat en la qual es troben milions de persones. Umbral pretén apropar una problemàtica
comuna a la ciutadania i ens
demana que assumim la nostra
responsabilitat,
independentment del nostre origen, cultura,
edat o sexe.
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Tretze estacions del metro de
la ciutat de Barcelona amb una
temàtica comuna que és fernos reflexionar sobre els drets
humans, la immigració, el refugi, la Integració i el racisme.
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Es presenta a Tortosa el nou vol nocturn
amb helicòpter medicalitzat del Sistema
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Per exemple, l’estació de metro
de Passeig de Gràcia ha exhibit
‘The List’ (‘La Llista’), de l’artista turca Banu Cennetoglu que
forma part del projecte socioartístic Umbral, impulsat per

l’Ajuntament de Barcelona «per
contribuir al debat sobre el fenomen migratori i la seva arribada a la ciutat » i « combatre el
discurs de l’odi», en paraules de
l’alcaldessa, Ada Colau. La veritat és que Umbral ens convida a
reflexionar sobre un dels “fenòmens” contemporanis com és la
immigració. Per exemple, la creadora de The List, Banu Cennetoglu, va iniciar la seua obra ara
fa 16 anys, i des de llavors, l’ha
portat a una dotzena de ciutats, actualitzant-la cada vegada
amb noves xifres i noms de migrants morts. Veure aquesta llista impacta, entristeix i ens ompli
d’impotència. Amsterdam va ser
la primera ciutat on es va poder
veure ‘The List’, el 2007, i Barcelona, l’última, per ara...

D

es del passat dijous, 1
d’agost, l’heliport de
l’Hospital Verge de la Cinta
està acreditat per realitzar
vol nocturn.
La presentació del nou vol
nou vol nocturn amb helicòpter medicalitzat del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
de Catalunya, per assistir i traslladar pacients greus i crítics,
va tenir lloc el passat dimarts

amb la participació en la presentació la gerent de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre, Mar
Lleixà; el gerent de l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa,
Carlos Tobar; el cap dels Serveis Especialitzats del SEM; el
doctor Josep Maria Soto; el
delegat del Govern a Tortosa,
Xavier Pallarès i la regidora de
Salut de l’Ajuntament de Tortosa, Mònica Ripoll.

a portada
PERÒ LA
LLUITA...
El Moviment Veïnal Transversal AP-7 Gratuïta Ja!, a través
de les xarxes socials, va enviar
un missatge per “felicitar a
totes i tots per la lluita. Ara
solament falten 150 dies. La
lluita per la dignitat dels territoris i per no està discriminants, la lluita de la gent del
carrer i la seva constància han
donat el seu fruit. No obstant,
que quede clar que seguirem
lluitant fins el final”. El portaveu, Llorenç Navarro afegia
que “ara veurem els que si
que volien l’AP-7 gratuïta. I
els que pensen diferent i vulguin vinyeta els hem d’agrair
que desitgen pagar. Crearem
un número de compte i que
no es priven. Que paguen”.
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L’1 DE GENER
El Consell de Ministres acorda eliminar el
peatge de l’AP-7 entre Tarragona i Alacant
E

l Consell de Ministres
va fer un “pas decisiu”
per posar punt i final al
peatge de l’AP-7 entre Salou i
Alacant.
Segons va anunciar la ministra portaveu en funcions, Isabel Celáa, van decidir no renovar la concessió d’aquesta
autopista i l’Estat es quedarà l’explotació i conservació
d’aquesta via. També va fer el
mateix amb una altra autopista
de peatge, l’AP-4.
D’aquesta manera, el govern
en funcions de Pedro Sánchez ha fet les passes necessàries per eliminar el peatge en
aquestes vies, com ja va anunciar fa mesos el ministre de
Foment, José Luís Ábalos.
L’Estat es farà càrrec de la ges-

MÉS A PROP
L’Estat es farà càrrec
d’aquesta via a partir
de l’1 de gener de
2020

tió d’aquestes vies a partir de
l’1 de gener de 2020. En el cas
de l’AP-7, el contracte ascendeix a 129 MEUR.
Celáa també va explicar que
en aquests contractes està
prevista la subrogació del personal que fins ara treballava
en tasques de conservació de
l’autopista.

AMB EL 15 D’AGOST
Les Terres de l’Ebre,
en plena Festa Major
F

a unes setmanes, per Sant Jaume,
parlàvem de la primera onada de
festes majors a molts municipis del
territori. Ara, coincidint amb el 15
d’agost, arriba la segona.
És el punt àlgid de l’estiu. Una bona part
de municipis ebrencs ja han gaudit de les
seues festes. Però amb l’arribada del 15
d’agost, també es produeix la setmana
gran per a un altre bon nombre de localitats ebrenques. Amposta, Deltebre,
l’Aldea, Perelló, Ascó, Flix, Pinell, Paüls,
la Sénia, Móra d’Ebre, Gandesa, Tortosa...
gaudiran en els propers dies (o les properes setmanes) de la Festa Major.
Als portals web de cada ajuntament podreu trobar la programació festiva.

INTERVENEN MÉS DE 60
QUILOS DE MARISC I PEIX
Agents del DEPRONA de la Guàrdia
Civil han tancat l’operatiu del juliol per
interceptar pescadors furtius al delta
amb més de 60 quilos de peix i marisc
intervingut. La policia va trobar crancs
blau, tellerines, orades i llobarros
que es volien vendre sense cap tipus
de control sanitari. En unes hores va

I, com cada any, aprofitant aquesta proliferació de festes majors, Més Ebre també fa un parèntesi, durant dues setmanes.
La propera edició serà el divendres dia 30
d’agost.
Fins llavors, Bona Festa Major!.
descobrir un mariscador amb més de
6 quilos de tellerines –que es van retornar al mar-, també un veí de Castelló que havia capturat més de 20 quilos
de cranc blau a la Badia dels Alfacs, un
altre pescador al canal de la Gaita que
amagava exemplars de llobarro i orada
i, finalment, a la Tancada dos veïns de
Terol portaven també més de 30 quilos
de cranc blau.
La Guàrdia Civil ha presentat les corresponents denúncies.
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MÉS
NOTÍCIES
LA PRIMERA
ETAPA DEL
GRAND TOUR
SERÀ AL DELTA
El Grand Tour, la ruta a peu
de caminants i artistes per
diferents racons de la geografia del país, tindrà com
a punt de partida aquest
2019 el delta de l’Ebre i més
concretament l’Ampolla.
Coordinat pel Centre de
Creació Contemporània Nau
Côclea de Camallera (Girona),
aquest viatge que mescla
el senderisme i art contemporani a peu de territori, ha
comptat en la seua cinquena
edició amb la complicitat de
Lo Pati – Centre d’Art Terres
de l’Ebre, el parc natural del
delta de l’Ebre, l’Associació
Cultural Rabera de Bouetes
i la Comunitat de Regants
de l’Esquerra de l’Ebre. Es
tracta d’una activitat oberta
a tothom, prèvia inscripció..

RECULLEN 1 TONA
DE BROSSA A LA
VORA DEL RIU A
TORTOSA
A través de la iniciativa de
dos joves tortosins, Raul
Anguera i Manel Tarazaga,
més de cent persones s’han
mobilitzat per fer una recollida espontània als marges del
riu, on han retirat una tona
de brossa. Els voluntaris han
recollit i classificat la brossa
que han trobat al llarg del
passeig fluvial, on s’hi han
localitzat escombraries de
tot tipus. De fet, s’hi han trobat moltes botelles de vidre
davant l’Auditori, on té lloc
el ball de Festes de la Cinta.
Per això l’equip de voluntaris
fa una crida als més joves
perquè siguin conscients de
l’impacte ambiental. El grup,
que no esperava trobar tanta
brossa, finalment va haver
de trucar l’ajuntament per
poder retirar-la, ja que ells
esperaven poder emportar-se-la amb els vehicles
propis.
(ebredigital.cat)

SERVEIS
L’helicòpter del SEM ja pot traslladar pacients
crítics de nit des de l’Hospital de Tortosa
E

l vol nocturn de
l’helicòpter medicalitzat
del SEM ja pot operar des
d’aquest mes d’agost a
l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa, el centre hospitalari
de referència de les Terres de
l’Ebre.
L’helisuperfície s’ha ampliat, amb
una àrea d’aproximació i d’enlairament més gran, de 20 per 20
metres, i s’ha dotat amb una xarxa d’enllumenat d’abalisament.
La inversió ha estat de 182.000
euros. La previsió és que pugui
traslladar fins a un centenar de
pacients crítics o greus a les regions sanitàries de Tarragona i
Barcelona. Els trasllats de nit fins

ara es feien amb ambulàncies.
L’any 2018 es van desplaçar 378
persones mentre que només 6
es van traslladar amb l’helicòpter.
La nova helisuperfície de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) està formada per una
nova pista d’aterratge d’helicòpters de formigó armat, amb
una àrea d’aproximació final i
d’enlairament i una àrea de seguretat operacional més grans.
El nou abalisament i enllumenat
de la pista permet que operin els
vols nocturns, i també una xarxa
de protecció contra incendis tal
com requereix la normativa actual. Els treballs s’han completat

CINTA 2019

amb la millora de la senyalització, l’accés a pista des del vial i
la construcció d’una tanca perimetral. L’assistència i el trasllat
aeri nocturn de pacients greus
i crítics garanteix l’equitat a tot

el país, en l’accés al sistema sanitari públic de tota la població,
especialment la de zones més
allunyades dels hospitals on
s’atenen els casos de més complexitat. (ACN)

GASTRONOMIA

Manolo Cardona serà ‘A Tortosa De Tapes’,
el pregoner de la Festa tret de sortida
E

l president de l’associació
de veïns de Santa Clara,
Manolo Cardona, serà
l’encarregat de fer el pregó de
les festes majors de Tortosa.
L’Ajuntament l’ha designat en
reconeixement als 30 anys que
porta al capdavant de l’entitat,
durant els quals ha treballat intensament tant pel barri com
pel conjunt del centre històric
de la ciutat. A més de presidir
l’associació de veïns de Santa
Clara, actualment Manolo Cardona també és vicepresident de
l’agrupació de confraries de la
Setmana Santa i ha estat impli-

CONGRÈS MUNDIAL
DE PENYES DEL
FC BARCELONA
Diumenge va tenir lloc el 40è
Congrès de Penyes del FC
Barcelona. Totes les penyes
ebrenques van assistir i, entre
aquestes, la PB Mont-Caro de
Roquetes que celebra el seu
25è aniversari (a la imatge).

cat en diverses entitats esportives, socials i culturals, en alguns
casos com a membre fundador.
El pregó tindrà lloc durant l’acte
d’imposició de bandes a les pubilles i pubilletes, i de proclamació de les reines, el 24 d’agost al
parc Teodor Gonzalez.

L

a Cambra de Comerç ja
fa unes setmanes que
ha començat a treballar
juntament amb els 21
restauradors que participaran
en aquesta la edició de la ruta
de tapes Tortosina.

El “tret de sortida” ha tingut amb
una de les activitats més importants com és la supervisió de totes les tapes que formaran part
de la ruta d’enguany. Ha tingut
lloc aquest dimarts i dimecres al
Mercat Municipal de Tortosa.

amposta
8.310 EUROS
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BREUS

Ajuts per rehabilitar i ‘Cuidem Amposta’,
nou servei de neteja
millorar habitatges

*Com ja és tradició a l’estiu,
l’Ajuntament i la Federació de
comerç, van organitzar, dissabte passat, la Nit d’Escàndol.
Una oportunitat per comprar
articles de moda a preu de
liquidació.
*4 carrers d’Amposta participen en el Concurs de carrers
Engalanats. El guanyador es
coneixerà el avui divendres.

L

’Ajuntament d’Amposta
ha atorgat 8.310 euros
en subvencions per a sis
projectes de rehabilitació
i millora d’habitatges,
cinc dels quals són per a
l’eliminació de barreres
arquitectòniques, mentre
que l’altre ha esta per a
l’arranjament de una coberta.
Aquests sis projectes han generat una inversió total de prop de
36.000 euros. L’alcalde, Adam

Tomàs, ha posat en valor tant la
inversió total que suposen les
sis obres impulsades per particulars, com que el gran volum
hagi estat destinat a la millora
de l’accessibilitat i l’eliminació
de barreres arquitectòniques.
L’Ajuntament va impulsar les
bases l’any 2017 vinculades a
la recuperació d’habitatge als
barris més antics de la ciutat,
però l’any 2018 les va ampliar a
tota Amposta.

E

l nou servei de neteja
viària i manteniment
dels espais verds es posa en
marxa sota el nom de “Cuidem
Amposta”.
El servei, que es va iniciar l’1
d’agost, incorpora 20 vehicles nous i uns 30 operaris que
s’encarregaran de la neteja i
jardineria de la ciutat. Un dels
aspectes que s’ha treballat en
aquest nou servei ha sigut la
sostenibilitat i la consciencia-

ció: “El que procurem des de
l’Ajuntament és l’excel·lència en
el servei i això és una cosa que
tant el personal com l’empresa
entenen, i per això serem tan
estrictes com ens permet el plec
de condicions”, ha dit l’alcalde,
Adam Tomàs. La licitació del
servei de neteja i manteniment
dels espais verds es va atorgar
en concurs a l’empresa Urbaser
per un període de 5 anys i un
cost d’1.300.000 euros anuals.

* L’Oficina Antifrau investiga
les subvencions a l’IBI que
l’Ajuntament d’Amposta ha
atorgat en els tres darrers anys.
Ho va confirmar el mateix alcalde, després de ser notificat.
“Durant tres anys vam decidir
tirar endavant aquestes ajudes
que han arribat a unes 800
famílies. Ara les hem suspès i
assumirem les conseqüències
de les nostres accions. El que
vam fer ho tornariem a fer
però després de consultar-ho
amb la Generalitat vam decidir
no seguir fent-ho. Buscarem
fórmules per continuar reduint
la pressió fiscal per altres vies”,
va dir l’alcalde Adam Tomàs.
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S’ASSENYALA AL GALP MAR DE L’EBRE
INICI DE
LES OBRES “No és el primer cop que òrgans dependents
EMBARCADOR
d’Agricultura deneguen línies d’ajuts a Deltebre”
DAVID CASANOVA
Aquest dimecres s’han iniciat
les obres de l’embarcador
“David Casanova Arques”, el
qual s’ubicarà als baixos del
pont Lo Passador i permetrà fer una passa més en la
configuració de l’eix central
del Delta de l’Ebre amb el
propi pont, el Centre Fluvial
del Delta i el proper Parc
Fluvial del Delta. L’embarcador, que té una longitud
de 60 metres de llargada,
permetrà donar cabuda
entre una quinzena i vintena
d’embarcacions. L’objectiu,
tal com ha destacat l’alcalde,
Lluís Soler, és que “aquest
embarcador sigui, en primer
lloc, un punt de referència
per a les embarcacions que
naveguen pel riu Ebre i,
en segon lloc, un punt de
dinamització de l’economia
del municipi”. L’embarcador
és una més de les fases de
desenvolupament de l’eix
central del Delta de l’Ebre
que es van iniciar en el darrer
mandat. D’aquesta manera,
conjuntament amb el Centre
Fluvial del Delta i el propi
embarcador, està previst que
durant les properes setmanes
s’iniciïn les obres del Parc
Fluvial del Delta, donant
continuïtat, d’aquesta manera, al projecte engegat en la
darrera legislatura. El nom de
l’embarcador fa homenatge
a David Casanova Arques, fill
de Deltebre que va perdre la
vida el 20 d’agost de 2017 al
riu Ebre i en el marc de les
Festes del municipi. Està
previst que les obres finalitzin durant l’últim trimestre
del 2019. El preu d’execució
és de 151.163€, tot i que al
voltant de 126.000€ provenen del GAL de la Pesca “Mar
de l’Ebre”. La resta estaran
sufragats per l’Ajuntament.
La sala d’exposicions que es
construirà a la biblioteca, a
l’espai que ocupava l’antic
escenari del centre cívic i la
Plaça de les Dones, que ja
està en execució, són altres
projectes que s’executaran
abans de final d’any.

L

a Junta de Govern de
l’Ajuntament de Deltebre
ha aprovat la interposició
d’un Recurs d’Alçada
davant la conselleria
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació per
la desestimació per part
del Grup d’Acció Litoral
(GALP) Mar de l’Ebre
d’una subvenció per a la
remodelació de l’Embarcador
del Parc del Riu de Jesús i
Maria.
El portaveu del grup municipal
d’Enlairem Deltebre, Andreu Curto, al seu Facebook, va manifestar
que “aquesta actuació havia de
suposar una millora substancial
de l’espai per potenciar que l’ac-

tivitat nàutica i pesquera arribi al
nucli de Jesús i Maria, essent una
oportunitat única per al desenvolupament econòmic de l’àmbit. No és la primera vegada que
òrgans dependents del Departament d’Agricultura deneguen
línies d’ajuts a Deltebre puntuant
a la baixa i de manera arbitrària
projectes del municipi, especialment en allò que afecta a l’àmbit
de Jesús i Maria. De fet, estem
esperant la sentència per la demanda judicial que vam presentar
contra aquest Departament per la
denegació de fons LEADER l’any
2016, per al projecte de rehabilitació de la Cambra Agrària de Jesús i Maria per enfocar-la a l’àmbit
econòmic i associatiu del Delta”.

RESPOSTA D’ERC-MÉS DELTEBRE
“Busquen vincular a Joan Alginet, quan el gerent
del GALP no té potestat en l’aprovació de l’ajut”
L

a resposta d’ERC-Més
Deltebre fou immediata, a
través de les xarxes socials.
“El grup municipal d’ERC-Més
Deltebre volem fer els aclariments oportuns després de les
declaracions fetes pel portaveu
del grup municipal d’Enlairem
Deltebre Andreu Curto al seu
Facebook, en relació a la presentació per part del govern
municipal d’un recurs d’alçada
contra la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de forma indirecta,
vinculant al gerent d’aquest
organisme, Joan Alginet, en la
no atorgació d’un ajut a l’Ajun-

tament de Deltebre per part del
GALP Mar de l’Ebre: “l’Ajuntament de Deltebre, és el segon
municipi pesquer (de 7 que formen el GALP) que més diners
rebrà de les tres últimes convocatòries d’ajuts convocades per
la Generalitat per al desenvolupament local participatiu que
gestiona el GALP Mar de l’Ebre.
Un total de 126.689,62€ per a la
construcció d’un pantalà flotant
baix el pont Lo Passador”. Segons els republicans, “l’any 2019,
es va publicar una convocatòria
extraordinària que al tenir menys
partida per ajuts que les dos anteriors, ha comportat que molts

projectes hagin quedat sense
assignació per falta de pressupost, però tenen la possibilitat
de presentar el mateix projecte
a la convocatòria de l’any 2020”.
En la nota ERC-Més Deltebre
afegeix que “intenten vincular el
gerent d’aquest organisme, que
és Joan Alginet, en la decisió de
no atorgar-los l’ajut, quan el gerent és una figura tècnica i que
en cap cas no té cap potestat
en l’aprovació de l’ajut. Vincular
la decisió del GALP al desenvolupament del nucli de Jesús
i Maria és una irresponsabilitat,
un afany de fer política absurda i
amagar el tema dels sous i retri-

bucions del govern municipal”.
Finalment els republicans acusen a Enlairem Deltebre de “ferse la víctima constantment, de
viure del conflicte, i atacar sense
cap mirament les conselleries en
mans d’ERC, demostrant un cop
més la seva falta de cultura de
govern”. Joan Alginet, portaveu
d’ERC-Més Deltebre i gerent del
GALP Mar de l’Ebre, va dir al seu
Facebook que “davant d’aquells
que no saben fer política si no
és enverinant o atacant els adversaris, respostes clares i disposició total i absoluta a seguir
fent crèixer i avançar Deltebre i
la seva gent”.

EUTIMIO MAURI
SEGUIRÀ PRESIDINT
EL CONSELL DE
RIUMAR

clara finalitat de treballar pel nucli de Riumar. La presidència ha
recaigut novament en la figura
d’Eutimio Mauri, del grup d’Enlairem Deltebre. Mauri, ha posat
en valor “totes les actuacions de
millora que s’han dut a terme
durant aquests darrers quatre
anys al nucli de Riumar”.
Així Eutimio ha recordat la finalització de les obres de Riumar,
la renovació de les passarel·les,

la recuperació de la bandera
blava i del punt d’informació turística, el catàleg d’actes d’estiu
com a “exemples evidents del

canvi en positiu que ha sofert
Riumar des de l’arribada de
Lluís Soler a l’alcaldia de Deltebre”.

La setmana passada es va
constituir el Consell de Riumar,
un òrgan de desconcentració
municipal que es va impulsar
en el darrer mandat i que té la

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
19 ANYS DE PRESÓ
PER ABUSAR
SEXUALMENT DE
TRES MENORS
La Fiscalia sol·licita 19 anys
de presó a un home que està
acusat d’abusar sexualment
de tres menors a Deltebre
l’estiu del 2016. Durant aquest
període, el processat es feia
càrrec de la cura dels infants
-de nou, vuit i tres anys-, ja
que mantenia una relació
d’amistat amb els pares de
dos dels menors. Segons la
Fiscalia, en més de dos ocasions l’home va implicar els
infants en diverses pràctiques
sexuals i, després, els deia que
no expliquessin res sota el
pretext que, sinó, els castigarien i els portarien “a una
presó de nens”. En almenys
dos ocasions el processat
també va posar pel·lícules
pornogràfiques als menors en
un petit televisor amb el qual
jugava a la consola mentre els
feia de cangur. (naciódigital)

DAMIÀ CALVET
VISITA L’ALDEA
El Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet
Valera, va visitar l’Ajuntament
de l’Aldea en una reunió “molt
profitosa” plantejant accions
per al desenvolupament
industrial del municipi.

L’ALDEA

Millores als
Festes de Perelló Mar,
estacionaments del CAP aquesta setmana
D

L

’Ajuntament de l’Aldea
ha col·locat una barana a
l’accés del Centre d’Atenció
Primària, una petició que
molts veïns i veïnes del poble
reclamaven per la rampa
d’accés.
També s’han senyalitzat totes
les places d’estacionament del

L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, i el director de Deltebre Dansa, Roberto Olivan,
van visitar a la consellera de
Cultura Mariàngela Vilallonga.

CAP, per ordenar i regular els
cotxes i així donar més cabuda
de vehicles, sobretot ara amb
l’arribada de les Festes Majors.
Actualment amb la senyalització, aquest pàrquing comptarà
amb 120 places per vehicles, 5
places per minusvàlids i 6 per
motocicletes.

es de l’Oficina de Turisme
de l’Ajuntament del
Perelló s’ha informat que, avui
divendres, al Pou del Barranc
(a partir de les 18 hores) hi
haurà un “Tobogan Urban”.
“Porta’t un matalàs o flotador per
baixar més ràpid”.
Així mateix, s’ha informat de les
festes de Perelló Mar 2019 que
començaran dimecres dia 14 (22
h) amb un sopar popular i ball
amb l’orqüestra Aquarium. Entre
altres actes, dissabte dia 17 està
previst el mercat de comerços
locals al passeig Morro de Gos (a
partir de les 18 hores). I les 23.30
hores, de dissabte, concert amb
SUU i, posteriorment, Dj’s Manel
Segarra i Dijeidepueblo.

L’AMETLLA

L’AMPOLLA

Diversos robatoris al
camp de futbol

Fira ‘Vine de vins’,
demà dissabte
D

D

etenen un home com
a presumpte autor de
diversos robatoris al Camp
d’Esports.
La passada setmana van produir-se dues entrades amb força al bar del camp de futbol,
amb el trencament d’una de les
vidrieres per accedir a l’interior.
La Policia Local va iniciar un

BALANÇ EXITÓS
DEL DELTEBRE
DANSA

EL PERELLÓ

Lluís Soler explicava al seu
Facebook que “Deltebre té
12.000 habitants i al Deltebre Dansa 2019 van haver-hi
12.000 assistents. Èxit absolut!.
Així li hem explicat a la consellera en la reunió de balanç de
la quinzena. edició i anunciant
la nominació als prestigiosos
Premis europeus EFFE, entre
els 24 finalistes de més de 700
festivals europeus”.

operatiu que es va saldar amb
la detenció, la nit de dissabte
a diumenge, d’un home de 32
anys i veí del municipi des de
fa uns anys, quan intentava robar per tercer cop a dins de les
instal·lacions esportives. tora.
L’actuació va comptar amb el
suport dels Mossos. El detingut
va passar a disposició judicial.

issabte, 10 d’agost, a
partir de les 19 hores al
c. Vista Alegre de l’Ampolla
tindrà lloc la fira Vine de Vins.
Els assistents podran trobar nou
estands amb els següents participants: Caterra de la Terra Alta,
Alsina & Sardà del Penedès, la
distribuïdora de Barcelona Vilaviniteca amb el vi Uvas felices,
Pagos de Híbera de la Terra Alta,
Tanca els ulls amb vins DO Tarragona, Mas Foraster de la Conca de Barberà, Caves Llopart del
Penedès, Batlliu de Sort amb
vins d’alta muntanya, i L’Origan
Cava del Penedès. A més a més,
es podrà gaudir de degustaci-

ons de la Carnisseria Elisenda i
tot acompanyat de la música de
Mir&Rui.
També Demà Dissabte A La Tarde, al carrer. Tramuntana de la
urbanització de Cap Roig hi
haurà l’espectacle infantil Això
no és màgia, o sí!!! amb la companyia Struc. A les 23 hores a
la platja de Cap Roig tindrà lloc
el concert d’havaneres amb el
grup Mar Endins. Les activitats
estan organitzades pel Patronat
Municipal de Turisme de l’Ampolla, amb la col·laboració de
l’Associació de Propietaris per al
foment de Cap Roig, la Diputació i el Patronat de Turisme.

montsià
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LA RÀPITA

MÉS
La 4a edició del Food&Fashion amplia dates NOTÍCIES
MOR L’EXALCADE
per eixamplar el ventall d’activitats
RAPITENC, MANEL
CASTELLÀ

S

ant Carles Marina acull
per quart any aquest
festival de referència en el
seu àmbit, que tindrà lloc del
22 al 25 d’agost.
Pepet i Marieta, Sukre Music,
En&Ton i Joan Rovira. Són alguns dels artistes que actuaran
a la Ràpita en motiu de la quarta edició del festival Food&Fashion, que s’amplia un dia, s’endarrereix una setmana sobre el
calendari habitual i tindrà lloc
del 22 al 25 d’agost. Aquesta
setmana s’ha presentat aquest
festival que uneix moda, gastronomia i oci a la Marina de
Sant Carles. Ja consolidat com
a esdeveniment clau de l’estiu

a les Terres de l’Ebre, enguany
el Food&Fashion segueix augmentant la seva oferta variada
d’oci amb la previsió de rebre
10.000 visites entre els quatre
dies d’activitat. La Unió de Comerç Rapitenc i les regidories
de Turisme i Comerç de l’Ajuntament de la Ràpita donen suport a aquesta proposta de Sant
Carles Marina i de l’empresa
especialitzada SIE SB. “La Ràpita ja ha consolidat el F&F com a
festival de referència a les Terres de l’Ebre en el seu àmbit per
la seua magnitud, sent fins i tot
un esdeveniment de referència
a la província en aquestes dates, per tant agraïm la predis-

LA SÉNIA

Aquesta setmana ens ha
deixat l’exalcalde de la Ràpita,
Manel Castellà Menero als 81
anys. Manel Castellà va ser alcalde entre el gener del 2000
i el setembre del 2001. A més,
va ser regidor a l’Ajuntament
rapitenc durant diverses
legislatures. També fou molt
carismàtic per la seua vessant
futbolística com a jugador
de la Rapitenca i del Tortosa,
entre altres.
posició i l’empenta de totes les
parts que s’esforcen per situar
la Ràpita en la planifcació dels

festivals d’estiu més populars”,
ha afirmat l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós

ULLDECONA

Setmana Jove, abans Pepet i marieta canten
de la Festa Major
“Per quinquennals”
D

E

emà dissabte comença la
Setmana Jove de la Sénia,
a pocs dies de l’inici de la
Festa Major, el 17 d’agost.
Es preveuen actes diversos com
el torneig futbito electrònic de
demà, al poliesportiu, o la paella popular al Parc Municipal de
diumenge. Masterclass de Zumba (dimarts), Passabars (dimecres) i la torrada popular (dijous)
ja acostaran al divendres, quan a
les 17 h s’ha de fer la muntada
dels cadafals i, després, el sopar popular ‘de Sobaquillo’ que
ja tancarà la Setmana Maskara’t
per donar la benvinguda a la
Festa Major, el dia següent.

GODALL GAUDEIX
DE LA FESTA
MAJOR
De l’1 a l’11 d’agost se celebraran les Festes Majors a
Godall. Deu dies d’activitats
populars pensades per a tot
tipus de públic: bous, ball,
correfocs, cursa enigmàtica,
desfilada de carrosses, corre-

l grup Pepet i marieta
ha estrenat “Per
quinquennals”, un homenatge
a la gent que fa possible
les Festes Quinquennals
d’Ulldecona, que enguany
tindran lloc del 6 al 15 de
setembre.
Segons nota de l’Ajuntament,
des de 1944, cada any acabat en
9 o en 4, Ulldecona vesteix els
seus carrers de flors de tot tipus
de materials, formes i colors per
a rebre la Verge de la Pietat, que
és baixada en romeria fins la població des de l’Ermita que porta
el seu nom. Enguany, any de
quinquennals, Pepet i marieta i

bars, concerts, menjades, partits de futbol...
Per a l’alcalde Alexis Albiol són
les primeres Festes després de
les eleccions del 26 de maig.
L’alcalde, en l’acte que va donar
el tret de sortida a les festes, va
acompanyar a la pregonera de
la Festa, Sílvia Torren Villalbí, licenciada en Medicina i Cirurgia
General.
Foto: Ajunt. Godall.

“WE ARE NOT
DJ’S”
Demà dissabte 10 d’agost
arriba a la Ràpita la dotzena
edició del We Are Not Dj’s.
Deu No-discjòqueis punxaran
al Parc de Garbí en el festival
que començarà a les 17.00h
i s’allargarà fins la matinada
amb l’organització del Petit
Comitè i la regidoria de Cultura. Seran per tant 10 hores
de música seleccionada per
10 discjòqueis ocasionals i no
professionals.

VENDA DE
DROGUES EN UN
BAR DE LA RÀPITA

l’Ajuntament han volgut posar
banda sonora a la festa major
amb “Per quinquennals”, una
rumba emotiva i balladora que
arriba amb un videoclip realitzat
per Pere Ayuso i Noa Wu.
Ahir va fer-se la presentació de
les Festes Quinquennals 2019.

Condemnats els propietaris
d’un bar de La Ràpita per
vendre drogues. Els agents
també van trobar bitllets falsos a l’establiment i al domicili
del matrimoni en qüestió. Van
trobar 1.600 grams de haixix,
100 de speed, 75 de cocaïna i
18 de marihuana.
(notícies de Ràdio Ràpita)
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MÉS
NOTÍCIES
DOCUMENTACIÓ
DE LA COL·LECCIÓ
PALEONTOLÒGICA
DE JOSEP ANTONI
VALLS, A SANTA
BÀRBARA
L’any 1984, l’ajuntament de
Santa Bàrbara va acceptar
la donació d’una col·lecció de
minerals i fòssils que Josep
Antoni Valls i Simó, fill de la
localitat i membre de l’institut català de mineralogia,
gemmologia i paleontologia,
va oferir al poble per ser
exhibida. Aquesta mostra
es va anar ampliant, i l’any
2011 es va ubicar al Centre
d’Interpretació de la Vida a la
Plana. La col·lecció paleontològica i mineralògica de Josep
Antoni Valls comprèn més de
2200 exemplars del quals 381
corresponen a minerals i roques i 1821 són fòssils, fet que
converteix aquesta col·lecció
en la més important de les
Terres de l’Ebre en l’àmbit
paleontològic. La procedència
dels espècimens és diversa
i inclou peces de 50 països
dels cinc continents, tot i que
el gruix del fons té l’origen
a Catalunya i d’altres zones
de la Península Ibèrica. Amb
l’objectiu de millorar la conservació, gestió i difusió de la
col·lecció, des de l’Ajuntament
i el consorci del museu de les
Terres de l’Ebre s’ha engegat
una campanya de documentació que compta amb un
ajut atorgat per la xarxa de
museus de les comarques
de Tarragona i les Terres de
l’Ebre.

TRIATLÓ
POPULAR DE
XERTA
El diumenge 25 d’agost,
tindrà lloc el Triatló popular
de Xerta que arriba a la 21ena
edició, així com el Duatló
infantil que se celebra en la
mateixa Jornada. Pel que fa al
Duatló Popular serà la segona
edició. La sortida de la prova
es preveu a les 10 del matí.

terres de l’ebre

ALS SEUS CULTIUS
Agricultura multa tres pagesos per no advertir
de la presència de caragol maçana
E

l Departament
d’Agricultura ha multat tres
pagesos del l’hemidelta dret
de l’Ebre per no comunicar
a les administracions que
havien trobat caragols maçana
als seus cultius i que van optar
per combatre’l amb mitjans
propis.
Les sancions són de 3.000 euros cadascuna ja que advertir de
l’existència d’exemplars d’aquesta plaga als arrossars és “obligatori” i es considera una falta molt
greu no fer-ho perquè posa en
risc les tasques de confinament
i eradicació que s’estan fent. Si
existeixen focus no controlats
de caragol maçana és fàcil que

es propaguin per desguassos i
camps veïns. L’actual normativa
de control d’espècies invasores
obliga els agricultors a comunicar la presència de les plagues
a l’administració. Els pagesos
que opten per no fer-ho, eliminen ells mateixos les postes o
exemplars adults, en aquest cas
de caragol maçana. Això suposa
un risc perquè no es pot garantir l’eliminació completa ni evitar
que el caragol maçana contamini altres camps. La amenaça més
gran ara, justament a l’hemidelta
dret on la plaga està confinada, és que s’infectin desguassos
que es consideren néts i arribin
postes a nous camps. Agricultura

2.200 POLLS

recorda als pagesos que quan es
comunica la presència de caragol maçana als arrossars, s’actua
ràpidament i “sempre garantint
el conreu normal de la collita de
l’arròs”. El protocol d’actuació és
posar malles a l’entrada i la sortida de canals i desguassos per

evitar-ne la propagació cap a
l’exterior del camp i es “monitoritza” mentre es fan tractaments
amb saponina, de vegades fins a
tres cops en una mateixa campanya, a càrrec del pressupost
destinat pel Departament a lluitar contra la plaga.

SANTA BÀRBARA

Rècord de reproducció Ferit greu en un
de flamencs al Delta accident amb un tractor

L

a colònia de flamencs ha
assolit enguany el rècord
de naixements al Delta.
El vol fotogràfic, que el Parc
Natural fa amb la Unitat Aèria
dels Agents Rurals, ha permès
comptabilitzar 2.985 parelles i

PROFESSIONALS
DE SALUT MENTAL
ATENDRAN
A TORTOSA
ADOLESCENTS
AMB PROBLEMES
D’ADDICCIÓ
Salut ha posat en marxa a Tor-

2.201 polls.
La xifra més alta de reproducció de l’espècie al Delta corresponia a l’estiu del 2017, amb
2.136 cries. Com cada estiu,
aquest diumenge, s’han anellat
400 polls (ACN).

tosa el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i el Centre
d’Atenció i Seguiment a les
Addiccions. La unitat funciona
des del mes de juny amb protocols de tractament compartit, consultories i distribució de flux de pacients i està
formada per professionals de
salut mental i d’addiccions.
El centre atendrà patologies
psiquiàtriques infantils i ju-

T

al com va avançar
ebredigital.cat dilluns,
un tractor va bolcar a la zona
del Molí del Vallès de Santa
Bàrbara, a la carretera T-1025
al punt quilomètric número 4.
L’ocupant del vehicle fou tras-

lladat en helicòpter, en estat
greu, a l’Hospital Joan XXIII.
L’home, de 33 anys, va quedar
inconscient en el moment del
sinistre, en el qual el tractor va
sortir de la via per causes que
s’investiguen i va bolcar.

venils, a menors de 18 anys,
i també trastorns causats per
consum greu de substàncies.
L’organització funcional integrada millora la detecció de
conductes de risc i permet
desenvolupar estratègies d’intervenció precoç.
També s’oferirà un programa
de tractament especialitzat,
intensiu, immediat i eficaç per
a adolescents amb problemes

d’addicció o patologia dual
-addicció i trastorn-. La unitat
es crea a partir de l’augment
del nombre d’adolescents
amb problemes de consum
de tòxics que atenia el CAS.
L’any passat, una trentena de
joves.
La Unitat pretén optimitzar i
millorar l’atenció de trastorns
greus per consum de substàncies.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
AGRICULTURA
DESTINA AJUTS
A LA MITIGACIÓ
DEL CANVI
CLIMÀTIC EN
EXPLOTACIONS
AGRÀRIES
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) suma
186 projectes de mitigació més, als 186 aprovats
anteriorment. En total
haurà ajudat 334 explotacions agràries catalanes a
fer inversions que mitiguin
el canvi climàtic. L’import
total d’ajut atorgat ascendeix a 3.902.409 euros
que representa un volum
d’inversió de gairebé 9
milions d’euros. La redistribució dels pressupost entre
ajuts d’aquesta convocatòria ha permès incrementar
la dotació d’aquest ajut,
i aprovar un segon grup
d’expedients per un import
d’ajut de 1.807.271 euros,
i una inversió de 4,24 milions d’euros.
Amb aquesta línia d’ajuts
es pretén promoure
l’eficiència dels recursos i
fomentar el pas a una economia baixa en carboni i
capaç d’adaptar-se al canvi
climàtic en el sector agrari.
A nivell territorial, els ajuts
concedits actualment es
distribueixen de la següent
manera per a les Terres
de l’Ebre. Import de la
subvenció: 14.683,00 €
i import de la inversió:
30.666,00 €

SANT JAUME
VIBRA AMB PAULA
ARQUES
Èxits esportius per a Sant Jaume d’Enveja. La jove santjaumera Paula Arques (CN Amposta) ha estat la catalana amb
més medalles guanyades a la
Copa de la Joventut a Corgeno, Itàlia, aconseguint un total
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DE LA DIPUTACIÓ
Roquetes, Amposta, Ascó i Vilalba reben
subvencions de l’aprovació del PAM
L

a Diputació de Tarragona
ha aprovat la concessió
de més de 5 milions d’euros
per a 101 municipis de la
demarcació en la segona
selecció del Pla d’Acció
Municipal (PAM) 2019.
D’aquests ajuts, més de 3 milions serviran per materialitzar
inversions i els altres, prop de 2
milions d’euros, es destinaran a
sufragar despesa corrent.
Amb aquesta assignació, els
ajuntaments podran realitzar actuacions de reserva del
medi ambient, condicionament
d’edificis d’ús social i millora de
carrers i equipaments municipals, entre d’altres.

Aquests ajuts s’afegeixen als altres 5 milions d’euros que ja va
concedir enguany la Diputació
de Tarragona en la primera selecció del PAM al mes de maig.
En total, l’anualitat del PAM
2019 injectarà prop de 10 milions d’euros als municipis i a les
entitats descentralitzades del
Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre.
Entre les actuacions previstes
amb el suport d’aquesta segona selecció del PAM 2019 hi ha
la restauració la pavimentació
amb formigó de diversos trams
de camins municipals a Roquetes (Baix Ebre); la construcció
d’un edifici destinat a ús social

al carrer Sant Roc d’Amposta
(Montsià); l’adequació d’un parc
municipal al Masroig (Priorat);
la reforma d’un edifici com a
Centre Cívic polivalent a Ascó

(Ribera d’Ebre) i l’adequació de
la vorera davant del casal municipal del municipi de Vilalba
dels Arcs (a la comarca de la
Terra Alta).

AMPOSTA

CAMARLES

Cita amb la millor
música de cambra

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

A

L

quest cap de setmana
es va celebrar a
Amposta¡la quarta edició del
DeltaChamber Music Festival,
el certament ebrenc que va
reunir els millors músics
internacionals de cambra.
El festival va anar escalfant motors durant tota la setmana amb
diferents propostes artístiques,
una transversalitat que el caracteritza des què els ebrencs Laura
Ruiz i Pau Rodríguez el van crear
fa quatre anys. Les entrades per
als tres grans concerts d’aquest
cap de setmana es van exhaurir.
L’emissora Catalunya Música va

de tres medalles, dos d’OR (en
8- i en 4-) i una de BRONZE (en
4-), junt amb les seves companyes de bot. A Sant Jaume es
va vibrar amb els resultats assolits en la Copa Joventut en la
que va fer història i va mostrar
les seues condicions, amb un
gran futur. L’Ajuntament de Sant
Jaume va felicitar a la seua esportista: “enhorabona, més que
merescuda”.

emetre el concert inaugural de
divendres passat, seleccionat
dins del Summer Festivals de la
Unió Europea de Radiodifusió
(UER).

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

GANDESA
FESTA
MAJOR DE Junts destapa la caixa dels trons acusant el
govern del Consell de posar-se sou ‘tots’
FLIX
Dilluns passat, el Ple de
l’Ajuntament de Flix, amb
8 vots favorables (7 ERC i 1
Unitat per Flix) i 3 abstencions (2 Junts per Flix i 1 Crida
Flixanca), va aprovar el programa i el pressupost de la
Festa Major de 2019. L’encarregat d’exposar el contingut
del programa i el pressupost
fou el regidor de Festes i
Tradicions, Pau Guiu. Entre
altres, el regidor va destacar
algunes novetats, com la
inclusió en els actes previs a
la Festa Major de l’activitat
Pluja d’Estels, vi i patrimoni,
organitzat per l’Associació
La Cana, i un partit de futbol
sala femení, organitzat pel FS
Flix. Ja dins del programa de
festes, féu menció especial
d’alguns actes i aspectes
nous com l’organització del
joc de rol “L’Aubergi assassí”,
el primer Premi de Poesia
Vila de Flix O el canvi d’ubicació de la Festa de l’Aigua
a la zona de la plaça de La
Pau i el carrer de les Escoles.
També es parlà durant la sessió plenària de la supressió
dels focs d’artifici de l’últim
dia. Com s’exposà, aquesta
supressió del programa d’un
dels actes més emblemàtics de la Festa Major fou
acordada com a expressió de
record, solidaritat i dol comunitari per aquelles persones
que han patit i patiran les
conseqüències de l’incendi. A
l’entorn d’aquest tema s’obrí
un debat amb els representants de l’oposició. Josep
Solé Rojals, de Junts per Flix,
expressà que tot i entenent
el raonament de la supressió,
recordà que és l’acte de la
Festa Major que compta amb
més públic. El batlle Francesc
Barbero, tot reiterant els
motius, recordà que ja és féu
una cosa semblant el 2013
arran de la crisi de la fàbrica
d’Ercros, suprimint un dia del
programa de la Festa Major.
El pressupost total de la
Festa Major 2019 ascendeix a
106.416,69 euros.

J

unts per Gandesa va
lamentar la “primera
decisió” del nou equip de
govern del Consell Comarcal
de la Terra Alta.
En aquest comunicat, es van
queixar de que “la primera decisió del nou equip de govern del
Consell Comarcal és el ficar-se
sou tots els membres de govern,
incrementant la despesa dels
càrrecs polítics. El Consell costarà més a la gent que viu a la Terra
Alta, a diferència del que havien
promès en campanya electoral”.
El grup de Junts per Catalunya
al Consell va denunciar “l’increment generalitzat de sous i retribucions de l’equip de govern
del Consell, fins als 4.000€ més

a l’any”. Tal i com va destacar el
portaveu del grup i alcalde de
Gandesa, Carles Luz, “la política
és una professió, i com a tal ha
de ser remunerada, però també hauria de ser sinònim d’ètica
i de coherència, i això a l’equip
de govern del Consell Comarcal ha desaparegut. Durant la
campanya electoral de les passades eleccions municipals, els
qui ara governen al Consell Comarcal van fer campanya contra
els sous de l’antic equip de govern, fent cinisme, partidisme i
demagògia, fins al punt que ara
fan justament el contrari del que
van dir que farien fa un mes, en
la mateixa constitució del ple del
Consell”, va remarcar Luz. Final-

ment, el portaveu de Junts va
recalcar que “per nosaltres, l’ètica i la coherència són dos valors
necessaris en un moment en el
que la gent no creu amb els polítics, per això no entenem com
hem passat del ‘jo no cobraré
mai un euro del Consell Comarcal, a beneficiar-se’n’. Per això
hem votat en contra.” A més, segons Luz, “per a l’actual equip de
govern del Consell Comarcal de
la Terra Alta, hi ha electes de primera i de segona. Per una banda
els de govern, mitjançant salaris,
i per l’altra els de l’oposició, als
quals se’ls hi redueixen les petites compensacions per la seva
tasca d’assistència i preparació
dels plens, comissions, i neces-

Carles Luz.

sària fiscalització de l’actuació
del govern. Junts per Catalunya
farà una oposició exigent, constructiva i sobretot a favor de la
gent de la Terra Alta”, va manifestar Luz.

‘SÓN FALSES’
Alternativa per Gandesa respon a les
acusacions de Junts: ‘són per desprestigiar’
J

unts a la Terra Alta va
denunciar l’increment
dels sous del nou govern del
Consell Comarcal.
Ara, Esquerra ho desmenteix
afirmant que les acusacions
“no solament són falses, sinó
que, amb el nou equip de Govern, hi haurà un estalvi de fins
a 21.000 € anuals”. Els republicans segueixen “amb l’exemple del sou de l’actual presidenta del Consell Comarcal.
Neus Sanromà cobrarà 5.681 €
menys que l’anterior president,
Carles Luz Muñoz, tot i que ella
s’hi dedicarà un 100% respecte
a la dedicació del 30% que te-

nia Luz”. Finalment, Esquerra
critica a Junts que, fa uns dies,
“eren ells qui s’apujaven el sou
a l’ajuntament de Gandesa amb
un augment del salari de fins als
2.800 euros, el que suposa un
increment del 133%”. El grup
d’Esquerra critica “la falta de rigor i ètica d’unes declaracions
amb intenció de desprestigiar
el nou govern del Consell Comarcal”.
Desacord
Després de la constitució del
Consell Comarcal de la Terra
Alta, l’expresident Carles Luz va
lamentar el pacte que l’ha tret
de la seua presidència. El con-

APLEC SARDANISTA
DE LA RIBERA A
MÓRA D’EBRE

Riella. Durant l’acte, els organitzadors han tingut paraules de
record per a Manel Pino, Enric
Borràs i Consol Monfar, tres veïns de Móra d’Ebre que han traspassat durant el darrer any, molt
vinculats a l’ambient sardanista
local. L’acte ha comptat amb la
participació de desenes de balladors de la localitat i provinents
de diverses poblacions de les
comarques veïnes.

L’Agrupació
Sardanista
La
Picossa, de Móra d’Ebre ha celebrat el 46è Aplec Sardanista
de la Ribera d’Ebre, a la plaça
de Baix de Móra d’Ebre. Les
ballades han estat, a càrrec de
les cobles Reus Jove i Vents de

Carles Luz (Junts) i Neus Sanromà (ERC), expresident i nova presidenta del Consell.

sidera “un pacte antinatural per
unir partits independentistes i
els que van votar a favor del 155,
a més d’haver-se unit només

per anar en contra de Junts per
Catalunya” i treure’ls de l’ens de
la Terra Alta que han governat
des de la fundació dels consells.

terres de l’ebre
FOC DE LA RIBERA
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BENEFICI DE REBROTEM

Els afectats reclamen Concert solidari de
Los Sirex a Ascó
ajuts a fons perdut
D

U

n centenar de persones,
representant pagesos i
ramaders, han tornat a tallar
aquest diumenge passat,
de forma intermitent, la
carretera C-12 a Flix.
Els afectats per l’incendi de la
Ribera d’Ebre, el Segrià i les
Garrigues es mostren indignats i decebuts per les primeres
mesures que va anunciar, des
de Flix, dimecres, la consellera
Teresa Jordà.

No entenen que es destinin fins
a 2,5 MEUR a netejar el bosc
cremat i no s’hagin previst ajuts
directes per a reparar els danys
més urgents de les explotacions.
A peu de carretera han anunciat que faran també una marxa
lenta fins a la seu de la Conselleria d’Agricultura, a Barcelona, el 14 d’agost i no descarten
seguir tallant setmanalment la
carretera. (ACN)

emà dissabte, a Ascó,
tindrà lloc un concert
solidari en favor de la
iniciativa ‘Rebrotem la Ribera
d’Ebre’.
El concert serà del mític grup
‘Los Sirex’, a la plaça del Casal
d’Ascó, a les 23 hores. L’entrada solidària és de 3 euros.
No és l’única activitat solidària
prevista.
Entre altres, també cal destacar
un partit de veterans a Flix, entre exjugadors locals i exjugadors de la comarca, amb molta
participació i col.laboració.
Dimarts, a Vídeo Ascó Televisió, va estar-hi en una entrevista el portaveu de la plataforma
Rebrotem la Ribera d’Ebre, Roger Heredia.
“Amb 95.000 euros recaptats
fins ara, la iniciativa pretén
promoure la solidaritat arran
del passat incendi forestal de la

Torre de l’Espanyol”. I ho està
aconseguint.
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CONTENCIÓS
PER ATURAR LA
MASSIFICACIÓ
EÒLICA DE LA
TERRA ALTA
La massificació eòlica és
un dels problemes que
actualment té la Terra Alta
La comarca ha arribat als
184 aerogeneradors en 9
centrals eòliques n’hi ha tres
més pevistes. En els últims
tres anys, la Denominació
d’Origen ha estat una de les
que han abanderat l’oposició i el seu últim pas passa
pels tribunals. Al programa
L’Entrevista a Canal Terres
de l’Ebre, el president del
Consell Regulador de la
Denominació d’Orígen Terra
Alta, Joan Arrufí, ha explicat
que el contenciós administratiu que van presentar
va ser acceptat la setmana
passada. El document, dirigit contra el Departament
d’Empresa i Coneixement
pretén aturar els tres nous
projectes de parcs eòlics.
(ebredigital.cat)
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l’entrevista

ASSOCIACIÓ DONES D’ARNES
ISABEL CARRAASCO

“L’ASSOCIACIÓ DE DONES D’ARNES
CELEBRA ELS SEUS 25 ANYS ”
P

arlem amb l’Amèlia Pallarés
i Rebull, Presidenta de
l’Associació de dones d’Arnes
(ADDA).

L’ADDA va ser fundada al
juny de l’any 1994.
Efectivament, l’Associació neix
de la inquietud d’un grup de dones d’Arnes, per motivar i afavorir activitats dirigides a la dona
que viu en el món rural. Des de
sempre les dones als pobles han
participat poc de les activitats,
normalment organitzades de
cara al públic masculí. A partir
del seu naixement el primer que
va fer l’Associació fou recuperar la Jota d’Arnes, es va anar a
parlar amb diferents dones grans
del poble, perquè fossin elles qui
ens expliquessin els passos d’una
dansa tan nostra. Des de llavors
nens i nenes del poble, saben
que existeix una jota pròpia de
la nostra població, i molts d’ells
(sobretot elles) saben ballar-la,
i ho fan en ocasions especials,
com ara la celebració anual de
la Diada de Santa Àgueda. En
25 anys hem dut a terme moltes activitats: xerrades, viatges
culturals, viatges d’oci, cursos,
i sobretot s’ha creat una xarxa
de dones implicada en millorar
la nostra petita comunitat. Per
exemple: Cada any per la Festa de la mel les dones munten
una parada on han popularitzat
les borraines amb mel. El cap
de setmana més proper a Santa
Àgueda s’organitza una jornada molt estimada per les dones
d’Arnes, on es fan diferents actes, entre ells l’homenatge a la
dona més gran i més jove d’Arnes, i un dinar popular que cada
any supera les cent persones.
Aquest cap de setmana heu
celebrat el 25è aniversari.
Sí, amb actes que s’han organitzat des d’una junta formada per
unes disset dones, creada especialment per a organitzar una
jornada inoblidable, i així va ser.
Al matí, es va fer una cercavila
amb la Xaranga de Paüls, que
des del primer dia ens ha acompanyat en totes les ballades de

nes. Creu que segueixen sent
l’assignatura pendent del segle XXI?
Evidentment, sols ens cal veure
les notícies, on diàriament alguna dona sofreix les conseqüències d’una cosa tan terrible com
ser “dona”! La igualtat en els càrrecs en les empreses, els sous, la
discriminació... sofrir-ho en silenci, cal donar veu a les dones,
sigui en l’àmbit que sigui, perquè
tenim moltes coses a dir, i sempre se’ns ha volgut silenciar.

“SENSE
CAP DUBTE.
MOLTES COSES
PER GAUDIR,
A MÉS DEL
VOSTRE
TARANNÀ
ADDA”

Jota, la gran majoria de dones
anava engalanada amb els mantons i les faldetes de les nostres
iaies. Després es van realitzar
uns parlaments per les autoritats
i les dues presidentes: l’actual,
i la que fou la primera ara fa 25
anys. Després es va ballar la Jota,
amb un fet inusual, per primer
cop el nostre alcalde va participar de la dansada. Tot seguit es
va organitzar un vermut on hi
havia tot el poble. A la tarda una
actuació molt divertida, on hi va
participar el públic, i vam acabar
amb un sopar de gala, on més de
cent persones vam gaudir d’un
menú excel·lent, i per acabar
d’arrodonir la festa, discomòbil
per tothom.
Un cap de setmana ben ple!
Parlem dels drets de les do-

Per tant, segueix sent un camí
llarg cap a la igualtat amb
molts reptes?
En certa manera el que tenim
és molta més informació, i el
que està clar és que ara ens és
més possible fer-ho arribar a les
altres. Saber que no estàs sola
davant del sofriment, davant de
la injustícia, és important per
donar un primer pas per poder
denunciar alguna cosa que t’han
fet. Sols ens cal veure algunes
sentències judicials davant les
violacions, on gairebé queden
impunes els que les cometen.
Cal que utilitzem aquestes tecnologies, per unir-nos, per fernos saber que podem comptar
les unes amb les altres.
Parlem d’Economia. La població d’Arnes estat basada
fonamentalment en l’agricultura i la ramaderia, però actualment el sector turístic s’està desenvolupant amb força.
Sí, de fet hi ha una forta inversió dels particulars en cases de

turisme rural, i en empreses de
serveis (lloguer de bicicletes,
excursions, empreses i botigues
dedicades a aquest sector). Això
ha donat l’oportunitat a moltes
dones a treballar fora de casa, i
ha fet que Arnes no es quedés
estancat en el passat. La construcció de l’hotel, del càmping,
i la posada en marxa dels restaurants i d’altres empreses,
han donat una oportunitat a les
persones que es volen quedar
a viure al nostre poble, i que no
hagin de marxar fora a buscar-se
la vida. Està clar que els qui han
estudiat fora, a vegades, prefereixen viure i treballar a la ciutat,
tots sabem que en els pobles no
tenim tantes oportunitats de feina, i treballar la terra ja gairebé
no vol fer-ho ningú.
Passegem per Arnes? Quins
serien els llocs per descobrir?
Som-hi! El mateix enclavament
del poble, al bell mig del Parc
Natural, ens permet fer un gran
nombre d’excursions per descobrir llocs preciosos: l’Ermita
de Santa Madrona, La Palanca,
Els Estrets, El toll Blau, el toll del
Vidre, el casc antic del poble,
l’edifici de l’Ajuntament, la ruta
de les Bruixes d’Arnes (llibre del
David Martí), el museu de la Mel,
el Povet de la neu, l’antic absis
de l’església, les cases pairals,
els camps de roselles, els ametllers florits, la Festa de la Mel, les
festes majors, la festa literària...
Segur que els visitants trobaran
moltes excuses per tornar al
nostre bell i petit poble.

esports
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DIRECTOR ESPORTIU

BREUS

Àlex Gómez no
seguirà a l’Ascó

IKER CID SEGUIRÀ
AL PERELLÓ
Iker, que ja va acabar la temporada passada jugant amb el
primer equip del Perelló, una
vegada finalitzada la lliga amb
el juvenil del Nàstic de Divisió
d’Honor, seguirà jugant amb
l’equip del seu poble. Ha decidit no fitxar amb la Pobla.

À
L’EQUIP PERFECTE

TORNEM EL 30

Ha arribat l’hora de tancar el
‘Chiringuito’. Sense pausa des
de setembre, he estat present
cada setmana i així des del
2010. No sóc ni un ‘friki’ del
futbol ebrenc ni un Pitonisio
que ho encerta tot. Només
he creat un estil, amb el Top
Secret com a secció estrella
i una anàlisi de la 1a, 2a i 3a
catalana cada setmana amb
un altra visió, molt diferent.
També s’han fet unes anàlisis
de totes les categories, amb
totes plantilles. Jo no seria ningú si un dia no hagués apostat
per mi Michel Viñas. Fer el que
hem fet era impensable quan
ens vam conèixer, gairebé
fa 30 anys. Som un equip
imbatible. Michel de davanter,
és un home de rècord mundial
amb el seu Minut 91 a la tele,
els diumenges quan la pilota
encara està calenta, i també
amb el Més Ebre, treballant
els 7 dies de la setmana. A
la defensa, Josep Carbonell,
posant cada gol al portal ‘futbolebrenc’ des de la 1a divisió
fins a la 4a Catalana. Lloable
la seva tasca. No té preu. Al
mig del camp, un servidor, des
de Madrid, el noi de la Sénia,
que estima el futbol ebrenc
amb una passió infinita. I com
a porters, tots vostès que
cada setmana llegeixen aquesta columna. Molts discrepen.
“Dimiteix” em va dir un fa poc.
Al cap d’una hora, després
de passar-li l’escalfament,
em va trucar: “no ho facis; no
trobarem cap com tu”. Gràcies
amics lectors. Bones festes i
bones vacances per a tots.

Aquesta setmana vaig parlar
amb un expresident d’un
club. Durant la conversa em
va dir: “aviat anunciaràs a
la columna que marxes a
Benassal a descansar”. Va
ser graciós. “Ja veus que et
segueixo des de fa anys”, em
va comentar. És així. Ha arribat l’hora d’anunciar la visita
a Benassal. És l’hora també
dels agraïments, en nom de
Més Ebre. Als companys caps
de premsa dels Ajuntaments,
Consells i Federació; als
d’ebredigital.cat i de l’Agència
Catalana de Notícies perquè
amb la seua feina agilitzen la
nostra. També a presidents,
directius, tècnics i jugadors
per les facilitats per respondre, en qualsevol moment,
però sobre tot per a Minut 91,
a Canal Terres de l’Ebre, en
hores complicades ja de matinada. Mil gràcies Celma per
tot el que fas i com ho fas. Ets
Special One. Als companys
de la tele, per a mi els més
grans pel seu compromís i
lluita per un projecte: Quique
i Dani. Fantàstics. No em puc
oblidar de Joaquin, l’amic que
posa la càmera allí on fa falta.
Incondicional. Com també ho
és el faldut Juan Carlos Fibla
que sempre està preparat
per ajudar i que ha fet l’equip
més gran, així com el morenc
Joan Ramon Pino. Gràcies
també a tots els que ajudeu
a repartir el Més Ebre. Entre
tots ho fem possible. I a tots
els lectors/res, gràcies per la
fidelitat. Una abraçada i fins
aviat!. Tornem el 30.

FINS EL DIA 30 D’AGOST

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

lex Gómez va arribar la
temporada passada a
l’Ascó, com a director esportiu,
després d’una trajectòria
internacional i també en el
futbol professional espanyol,
havent estat secretari tècnic
del Córdova. Aquesta setmana
ha informar que no segueix a
l’Ascó.
En un comunicat, Àlex ha comentat que “la decisió no ha estat fàcil. Ens hem deixat per tirar
endavant nous projectes, nous
reptes. Per circumstàncies alienes a la junta i a l’staff tècnic, no
ha estat possible”. Àlex agraïa la
confiança i el suport de la junta
i en especial del president Andreu Muñoz. També destacava
la relació amb tot el personal del
club. I acabava dient que “mar-
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Àlex Gómez.

xo amb la consciència tranquil.
la d’haver intentat fer el màxim,
tot i les adversitats a les que ens
hem hagut d’enfrontar”. D’altra
banda, de l’actualitat del primer
equip, dir que dissabte va jugar
la Copa, contra el Sabadell de la
Segona B. Es va perdre 0-2 però
“les sensacions que va fer l’equip
foren molt bones”. Informar que
José Miguel Gasca és el nou coordinador del futbol base.

DISSABTE DIA 24
Torneig Joan Gil Alonso

ADRIÀ VALSELLS,
A L’OLÍMPIC
L’Olímpic continua reforçant-se de forma notable per
ser un dels aspirants a l’ascens.
La darrera adquisició ha estat
el davanter canareu, Adrià
Valsells, que com Sufi i Oriol,
que també han fitxat, jugava
al Jesús i Maria.

KAZU, A
L’ALDEANA
Kazu, que la temporada passada jugava amb el Catalònia,
s’incorpora a l’Aldeana. Kazu
s’ha recuperat de la lesió que
el va tenir mesos sense poder
jugar. Així mateix, Ferran Falcó
(Camarles juvenil) també fitxa
per l’Aldeana.

BERANUY, A LA
SÉNIA
Pocs fitxatges queden, després
de tots els anunciats per
Celma. La Sénia n’ha fet un
de darrera hora. Es tracta del
davanter Xavi Beranuy que
procedeix de la Rapitenca.

EL TORTOSA FA
LA PRESENTACIÓ
DIJOUS DIA 15

E

l dissabte dia 24 d’agost,
nova edició del torneig
juvenil Joan Gil i Alonso, un
referent en la pretemporada
i que s’ha mantingut amb els
anys, arribant ja a la 35ena
edició.
A les 17 hores, jugaran el Vila-real
i el Nàstic. Posteriorment, l’Am-

posta s’enfrontarà al Barça. En
acabar, hi haurà tercer i quart lloc
i, després, a partir de les 20.15 h,
es disputarà la gran final.
Els partits seran de 2 parts de 30
minuts.
El Joan Gil és un clàssic, per on
han passat joves que han acabat
triomfant al futbol professional.

El primer equip del CD Tortosa
farà la presentació oficial el
dijous dia 15 a les 19 hores.
A més de la plantilla i el cos
tècnic, també es coneixeran
les pubilles de la Festa de la
Cinta. Posteriorment, a les 20
h, el primer equip del Tortosa
jugarà amb el R-Bítem. La
pretemporada està en fase
efervescent. El Tortosa juga
demà a Móra d’Ebre el Memorial Manel Inglés, que recorda
el que fou jugador morenc i
també president del club de la
Ribera i pare de l’actual tècnic
roigiblanc. Hi jugaran, l’Olímpic, el Tortosa i l’Espanyol B.
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REM
GRANS
RESULTATS DE
DANI PANISELLO
EN LA COPA
JOVENTUT

L’ALDEA
Recepció oficial a l’Ajuntament al Club Patí
L’Aldea, campió del món i “un orgull aldeà”

A la plana 11 destacàvem els
resultats de Paula Arques, de
Sant Jaume, representant del
Club Nàutic Amposta en la Copa
Joventut. En aquesta cita, també
va destacar Dani Panisello, del
Club de Rem Tortosa, que va
fer dos medalles, una d’or i una
altra de plata. Dani es va imposar en la regata 4 scull. Com
el cas de Paula, uns magnífics
resultats per aquest jove remer
tortosí que també té un futur
força interessant per les seues
condicions i el treball que està
efectuant ja des de fa uns anys.

L

’Ajuntament de l’Aldea va
fer diumenge una recepció
oficial al Club Patí l’Aldea,
amb motiu de l’or aconseguit
al campionat mundial de
patinatge celebrat a Barcelona.

Després de la recepció i els parlaments a la Casa de la Vila, el
Club campió va efectuar una
rua pels carrers del municipi.
L’alcalde de l’Aldea, Xavi Royo,
va manifestar al seu Facebook

BÍTEM

que “des de l’Ajuntament hem
realitzat un merescut homenatge al Grup Patí Xou, pel seu primer lloc al Campionat del Món
del Grup Xou, i a Núria Gas, del
Club Patí L’Aldea, per la novena

posició al mundial. Hem d’agrair
la feina que s’ha fet durant molts
anys al Club Patí L’Aldea, i destacar que, ara per ara, és el millor
ambaixador que pot tenir L’Aldea. Enhorabona Campions!.

TORNEIG MARIANO TOHA

Exitosa onzena edició del
Campus Bítem ‘Pepe Roig’

D

ivendres es va tancar
l’onzena edició del
Campus Bítem “Pepe Roig”,
organitzat per la UE RemolinsBítem.
El Campus va ser un altre èxit,
com en les anteriors edicions,
amb un total de 70 participants
que durant 5 setmanes “han disfrutat de moltes i diverses activitats”. L’activitat estrella, un any
més, fou l’acampada nocturna
al camp de futbol. Una jornada
en la que es van concentrar un

grapat d’activitats, “com les que
van originar els Agents Rurals, la
Policia Local, i altres com la visita a la Carnisseria de Maria Oliva
i Javier en què es van degustar
les llonganisses fetes de forma
casolana. També va destacar el
ball dels xiquets, amb la sorpresa
d’un monitor de ball, Jose, que
va fer ballar a tot el públic assistent. I per acabar, remarcar el
correfoc i el castell de focs per
part de LO GOLAFRE, que un any
més van fer una magnífica actua-

ció exclusiva per al Campus”. Des
de l’organització s’ha agraït “als
16 monitors/es, que han fet un
treball extraordinari, a la directora Maria Piñol, als comerços de
Bítem que, d’una manera o d’una
altra, col.laboren amb el Campus, a les associacions de la població per compartir actes durant
les 5 setmanes, i sobretot a l’EMD
pel suport i les facilitats en l’utilització de totes les instal.lacions.
Ja treballem per al 29 de juny del
2020, per a la 12ena edició”.

E

l diumenge 25 d’agost
a l’estadi Josep Otero
de Tortosa tindrà lloc el
46è Torneig Mariano Toha.
És el degà dels tornejos de
pretemporada a les Terres de
l’Ebre. A les 18 hores, el Tortosa
s’enfrontarà al Perelló (partit de

45 minuts). 			
Posteriorment, l’equip amfitrió, la
Unió Esportiva Remolins-Bítem,
jugarà contra l’Amposta (també
partit de 45). A les 20 hores es
preveu la final del torneig entre
els dos guanyadors dels partits
anteriors.

esports
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AVUI QUARTA CATALANA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT

PLANTILLES 2019/20
CD ALCANAR
P

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

JUGADOR

ÀLEX QUEROL
XAVI REVERTER
GUILLEM
JAN ESTELLER
JOAN ANDREU
JOAN FIBLA
JOSEP NAVARRO
JOSEP REVERTER
JOSEP SANCHO
MARC CHILLIDA
RUBEN GARRIGA
JOSEP REBULL
ARTHUR
ANVAR KHTATABI
DANIEL GHISALBERTI
DAVID MOSEGUI
JORDI MASIÀ
JOSEP SUBIRATS
MARC FERRÉ
SOUHAIL
MARWAN
ALEIX JORBA
ABRAHAM MACHINO
ADRIÀ GARCIA POY
MARTÍ RAMON
MIGUEL HERRAIZ
MIGUEL REVERTER

BENISSANET
PROCEDÈNCIA

P

JUGADOR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INACTIU
INACTIU
2
J MARIA
2
JUVENIL
JUVENIL
F SALA
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
INACTIU
S JAUME
2
F . SALA
2
2

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

ALBERT TODO
JOSE LUIS GALLEGO
AITOR GINÉ
ALBERT VIDAL
ALEX GRAU
ARNAU VIDAL
DAVID GOMEZ
JOAN VERNET
MIGUEL GONZALEZ
JORDI MIRO
ANDREU ROCAMORA
ÀLEX CLUA
ARAN FRANCH
DAVID FERRE
MOHAMED MEZANE
ROGER MORA
YASSINE
MARC PALOMAR
ORIOL PENA
JOHAN PEREZ
IGNASI VERNET
JAUME ESCALONA
RICARDO TREIG

GINESTAR
P

JUGADOR

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

DAVID DOMINGUEZ
JOAN FONT
JOAN GALENDE
MARC TORA
RAUL SALA
ALBERT GIMÉNEZ
ALEIX FIGUERES
DIDAC VALLESPI
JORDI SABATER
PAU SERRA
BERNAT LLOP
MARC TERRATS
ÀLEX ROBLES
CARLOS FIGUEROA
ENRIC SENTIS
JEROEN
JOSEP CEDO
RAFIK

P

JUGADOR

VICTOR DESCARREGA
JOE DILL
JORDI JOSÉ MOYA
ERIC ARIÑO
ERIC DURAN
ERIC BAIGES
MARCEL SABATER
CARLOS BORRÀS
ANDREU RUBIO
BERNAT GALBANY
JORDÀ BLANC
SERGI ANGUERA
GERARD ANGUERA
JAUME SORIANO
JOAQUIN RIPOLL
POL BARGALLÓ
RAIMON SANCHEZ
JOAN MIRÓ

PROCEDÈNCIA

PROCEDÈNCIA

GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
INACTIU
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
OLIMPIC JUV
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
GINESTAR
f. sala Mora Ebre

P

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

JUGADOR

ALEX GARRIGOS
JOAN VELASCO
AMADEO ARTIMAÑA
CRISTIAN CURTO
FRANCESC VERGES
HÉCTOR PORRES
MARC PANISELLO
MOHAMED
ÒSCAR OLIVER
ROGER FLORES
SERGIO OLIVER
VICTOR BORJA
ÔSCAR ANGUERA
ABDEL BOUZZA
ÀLEX ALEGRIA
GERARD CASTELLS
IVAN PUJOL
JOSÉ BELTRAN
RAMON COLOMÉ
TONI BARBERÀ
ALEX BAYERRI
EDGAR FERRERES
ELIAS ORHOUSSE
MAMADOU HALLOW

PROCEDÈNCIA

P

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

JUGADOR

ALEXIS CUEVAS
CRISTIAN MONZÓN
MARC PANISELLO
DAVID DIAZ
JORDI SERRES
MARC MARTINEZ
PAU ALBERICH
ALEIX ALTADILL
DANIEL WILEN
JOEL GRACIA
EDU MAESTRE
DANI VELASCO
ROBERT INFANTES
JUAN ALBERTO
ADNANE EL HDICHA
ÀLEX CADAVID

JUGADOR

D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
DV

JAUME CORTIELLA
JOAN DOLIU
JORDI JORNET
ARTUR DOLIU
JORDI BERRUEZO
JORDI DOMENECH
DAVID ARAUJO
ENRIC JORNET
AMINE
DAVID ESPUNY
PAU JORNET
BOLUNYA
MARC EIXARCH

PROCEDÈNCIA

EBRE ESCOLA A
EBRE ESCOLA A
EBRE ESCOLA A
EBRE JUVENIL
EBRE JUVENIL
EBRE JUVENIL
EBRE JUVENIL
EBRE ESCOLA A
EBRE JUVENIL
EBRE ESCOLA A
INACTIU
INACTIU
INACTIU

LA CAVA B
PROCEDÈNCIA

JUVENIL
EBRE ESCOLA
XERTA
CATALÒNIA B
EBRE ESCOLA
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
ALCALA F SALA
JUVENIL
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
F. SALA/VILALBA
CATALÒNIA B
JUVENIL
BENICARLÓ
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B

PINELL
FALSET
JUVENIL
OLIMPIC A
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
OLIMPIC A
FALSET
FUTBOL SALA
LA FATARELLA
LA FATARELLA
OLIMPIC A
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
BENISSANET

P

BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
MÓRA NOVA
BENISSANET
MÓRA NOVA
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
MÓRA NOVA
MÓRA NOVA
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET
BENISSANET

CATALÒNIA B

OLIMPIC B
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV

EBRE ESCOLA B

P

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

PROCEDÈNCIA

P

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

P

JUGADOR

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

MIKI BOIRA
DAVID DOMENECH
JOEL GIMENEZ
JOSEP SORO
JORDI SEGURA
XAVIER SUAREZ
GERARD CASAS
ROGER AUBA
RUBEN BONET
ROGER AUBANELL
RICARD MAÑA
ORIOL SALVADÓ
HÉCTOR SUAREZ
PAU BOIRA
WILI FILEV
ROBERT MARTORELL
GERARD FERRÉ

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

JORDI CABALLERO
SERGI NAVARRO
ALBERT BERTOMEU
JOEL CASTELLS
JOEL TOMÀS
JUANJO PAGÀ
JOSEP CALLAU
JOAN PUJOL
AARON CASANOVA
MARC CASANOVA
ALBERT PAGÀ
ANDREU BERTOMEU
MARC TORNE
MARC NIVIERA
ALEXIS MARTINEZ
AGUSTI ALIAU
AARON ACCENSI
CRISTIAN TORRES
GERARD PUJOL
JESSE PAREJA
ORIOL MACHI
SERGI TOMÀS
OSCAR GIMÉNEZ

LA CAVA B
INACTIU
LA CAVA B
LA CAVA B
LA CAVA B
LA CAVA B
LA CAVA B
SANT JAUME
LA CAVA B
LA CAVA B
JUVENIL LA CAVA
INACTIU
SAN JAUME
LA CAVA B
LA CAVA B
LA CAVA B
DELTEBRE
JUVENIL LA CAVA
DELTEBRE
INACTIU
JUVENIL LA CAVA
INACTIU
INACTIU

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

JUGADOR

ORIOL AIXENDRI
ROGER GIL
AIMAR ORRA
HASSAN HAIJ
JORDI AUDI
JORGE CABALLERO
ERIC HURTADA
JOAN GAUSACHS
EDU AYASTA
ALESANDRO GIOVANI
ERIC ZAMIR
ÒSCAR GARCIA
PAU RIOS
XAVI ARIÑO
CRISTIAN JIRON
ABDELAH OHANNI
JOSE MARTIN
MARCH PITARCH
SERGI SOLÀ
YOUNES DAIZ

Amb les plantilles de Quarta, acaba l’anuari dels nostres equips amb els jugadors que disposen a dia d’avui.
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter. A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.

PROCEDÈNCIA

CORBERA
CORBERA
CALACEIT
FATARELLA
FATARELLA
VILALBA
MAZALEON
VILALBA
FATARELLA
CORBERA
CORBERA
FATARELLA
VILALBA
JUVENIL
FATARELLA
ARNES
BATEA B

MASDENVERGE

R BÍTEM B
INACTIU
INACTIU
INACTIU
CANONJA JUV
XERTA
CAMBRILS JUV
FLORESTA JUV
INACTIU
CAMBRILS JUV
PASTORETA
AMETLLA
ESP CANONJA
LA RIERA
LA FLORESTA
R.BONAVISTA
CAMBRILS U

GANDESA B

JUGADOR

JAVI BENITO
MARC SUAREZ
ALEIX CAMPOS
ALEXANDRE CURTO
CARLOS ROCA
DANI ACCENSI
ELVIS BALAGUER
JOAN FORCADELL
JORDI MARTI
JORDI VENTURA
JORGE ARMANDO
ARTURO SACRISTIA
EDU ALBIOL
EDUARDO ROIG
GERARD ESQUERRE
JOEL RODRIGUEZ
JUAN CORTES
MARIS MIHAI
R0DRIGO FLORENTIN
FRANCESC TOMAS
JOSE RONALDO
PAU TOMAS
VALENTI MONFORT

PROCEDÈNCIA

GODALL
2
4
2
2
4
INACTIU
INACTIU
S BÀRBARA
S BÀRBARA
2
4
4
4
3
4
2
2
2
4
2
4
4

TIVENYS
PROCEDÈNCIA

JUVENIL
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
INACTIU
INACTIU/ASCÓ B
INACTIU
INACTIU
INACTIU
JUVENIL
INACTIU
JUVENIL
XERTA
JUVENIL
INACTIU
INACTIU
TIVENYS
JUVENIL

P

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

JUGADOR

ERIC BARBERÀ
BERNAT SALVADÓ
EDGAR BORREGA
EL MANDI BENYAZID
JAIME GRIÑÓ
JORDI VICENTE ROIG
SERGI DOBLADO
XAVI DE LA TORRE
ÀLEX FERNÁNDEZ
DIEGO GONZÁLEZ
FRANCESC PIÑOL
JORDI DOMÈNECH
JORDI SANZ
MIQUEL PIÑOL
CARLES BELTRAN
JOAN ADELL
RONYS ARANGURI
DANI FLUIXÀ
JOAN MIQUEL PIÑOL
FOUAD MASGHAR
JOSEP ALTADILL
PAU MAURI

PROCEDÈNCIA

INACTIU
R-BITEM JUV
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TORTOSA VETER.
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
MASDENVERGE
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
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INFORME QUARTA CATALANA (1)

EQUIPS AMB MÉS
PARTICIPACIONS

MASDENVERGE, PINELL, BENISSANET,
GINESTAR I VILALBA, MÀXIMS FAVORITS
En els últims anys, els equips
descendits de Tercera catalana a la Quarta, gairebé
sempre tornen a recuperar la categoria la lliga següent. Ha succeït recentment amb l’Arnes, amb el
Flix (2016/17), Sant Jaume
i Pinell (2014/15), Vilaba i
Olimpic (2013/14), Campredó (2012/13) i Corbera
(2011/12). Amb aquesta estadística, els darrers descendits, Masdenverge i Alcanar, haurien d’ascendir un
dels dos equips en la lliga
vinent. Però no serà fàcil
perquè ja es va comprovar la
temporada passada, a la primera fase, que 6 equips van
tenir unes últimes jornades
emocionants per a les 4 places del play Off. Un play Off
que, cas curiós, dels 4 que
van jugar-lo, l’únic que es va
quedar sense ascens va ser
el Benissanet que va ser el
campió en la primera fase.
Però en la segona només
va guanyar un partit dels sis
jugats.
L’última vegada que aquesta
categoria va tenir 18 equips
va ser fa 4 temporades i dels

equips d’aquell any, molts han
desaparegut: Ametlla B, Alcanar B, Camarles B, Bot, Batea
B, Ascó B i altres estan ara a
Segona o Tercera catalana:
Móra Nova, Arnes, Amposta
B i Ebre Escola. La reducció
d’equips ha estat forta: en la
temporada 2017/18 eren 15
i la passada es va tocar fons
amb 12. I quan semblava que
aquesta campanya podria
passar igual, o fins i tot tenir
menys equips, va ocórrer un
miracle amb la inscripció de
5 clubs, amb un històric com
el Pinell que, després d’un any
d’absència, torna a la competició, i 4 filials: R-Bítem (que
ja va competir en la 2014/15),
Gandesa (2006/2007), Olimpic Móra (95-96) i Ebre Escola
que mai havia tingut filial fins
ara. Sembla que AEFA Alcanar
finalment no farà equip.
La campanya es presenta emocionant, amb molts
candidats: el Masdenverge,
que manté el bloc de la passada campanya, amb només
tres baixes de l’equip bàsic.
El Pinell, que ha fet un equip
per ascendir i militar a la Tercera catalana categoria que és

VILALBA
P

JUGADOR

el seu lloc històric. El Vilalba,
que la lliga passada va estar
a punt d’aconseguir el playOff de la mà del mister Abdul,
tota una institució en aquesta
localitat.
Un club històric, l’Alcanar,
que mai en la seva història
ha estat a la 4 catalana, enguany ho estarà després de
12 campanyes a Preferent, 41
a Segona catalana i 13 a Tercera. De moment, no sembla
que pugui ser un equip que
aquesta campanya vinent recuperi la categoria. Potser
en dos anys. Manté el bloc
de l’any passat, amb algunes
altes. Però recordem que la
passada campanya va fer zero
punts.
Un club que ha celebrat cent
anys d’història és el Ginestar i
que va arribar a militar a Preferent 1 temporada, 2 a Segona catalana, 23 en Tercera catalana i 15 a l’actual, a Quarta.
És un aspirant més a l’ascens,
tenint un mister guanyador
com Àngel Guiu.
Una incògnita potser, com
aspirant, el Benissanet, equip
amb més participacions en
aquesta categoria (33 tem-

XERTA
PROCEDÈNCIA

P

MIQUEL ANGEL ROCH

2

P

AISSAM ACHERMOUK

2

D

AIT BRAHIM, LHOUSSAIN

2

D

FRANCISCO COMA

2

D

LEO ARTEAGA

TIVENYS

M

ABDULLAHI

7

M

ALBERT ARRUFAT-ROS

14

M

HAMID AIT

2

M

LAHCEN KHOUYA

2

M

MUSTA JIMMY

INACTIU

M

HUSSEIN

INACTIU

M

DOMINGO FORNÓS

2

DV ROGER MONCLUS

2

DV ZOUHIR OUCHANE

2

DV VICTOR RODRIGUEZ

ROQUETENC

DV JAAFR IGALF

INACTIU

P

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

JUGADOR

JORDI SOLÉ
ÀLEX MAYOR
JORDI CHAVARRIA
JORDI CID
JORDI ROVIRA
JOAQUIN MORALES
ALES LARA
ÀNGEL GARCIA
GASPAR BAYARRI
JORGE RODRIGUEZ
TONI CID
SABI FAJARDO
JOTA
SANTI PALLARÉS
XAVI MAYOR
JOSEP MARTI
MARTÍ GISBERT
POL FALCÓ
ROGER MARTÍ
ROGER CARDONA
MARC AZNAR

EQUIP

porades) i que en la passada campanya es va quedar
a les portes de l’ascens. Per
aquesta vinent s’ha reforçat
amb la tornada del seu fill
pròdig, Àlex Clúa. Però no
és segur que segueixi el seu
golejador Pol Bladé que va
marcar 18 gols la passada
lliga. En qualsevol cas, tot i
l’interrogant, cal comptar, a
la travessa d’aspirants, amb
el Benissanet.
El filial més veterà és el Jesús
Catalònia, tretze campanyes
consecutives. Estarà liderat per Pau Alegria i Gerard
Marti i amb un equip molt
jove (edat mitjana 21/22).
Per a mi, els candidats clars
són: Masdenverge, Ginestar
i Pinell però no s’han de descatar altres conjunts com el
Benissanet, el Vilalba o el
filial del Gandesa que està
format per jugadors que estaven a la Fatarella, Corbera
o Vilalba i altres equips.
En la línia dels filials, destacar a l’Olímpic, que enguany
torna a tenir-ne, i que té deu
jugadors de 19 anys.

(continua a la plana següent)

ANYS

33
32
32
28
27
26
26
25
25
24
23
23
23
21
21
20
20
19
19
18
17
17
16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
12
11
11

BENISSANET
BOT
CAMPREDÓ
CORBERA
RASQUERA
PINELL
TIVENYS
MARÇÀ
VILALBA
XERTA
BENIFALLET
TIVISSA
TORRE ESPAÑOL
FALSET
EL MASROIG
BATEA
LA FATARELLA
GARCIA
MIRAVET
ASCÓ
LA GALERA
MASDENVERGE
CATALÒNIA B
AMPOSTÍ AT
GINESTAR
HORTA
SANT JAUME
ALDOVER
ASCÓ B
AMPOSTA B
ARNES
MÓRA NOVA
REGUERS
SANT JAUME B
VANDELLÓS
GODALL
ROQUETENC B

CAMPIONS, SUBCAMPIONS I TERCERS DE QUARTA
PROCEDÈNCIA

TEMPORADA

CAMPIÓ

SUBCAMPIÓ

TERCER

XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
REMOLINS-BÍTEM
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
XERTA
INACTIU

2018/2019

EBRE ESCOLA

ARNES

AMPOSTA B

2017/2018

FLIX

RAPITENCA B

AMPOSTA B

2016/2017

MÓRA NOVA

ARNES

MASDENVERGE

2015/2016

PINELL

SANT JAUME E

LA GALERA

2014/2015

VILALBA

OLÍMPIC MÓRA

ASCÓ B

2013/2014

GODALL

CAMPREDÓ

GINESTAR

2012/2013

CORBERA

BATEA

ALCANAR B

2011/2012

CAMPREDÓ

ATLAS

FLIX

2010/2011

SANT JAUME

TIVENYS

GODALL

2009/2010

ROQUETENC B

FLIX

MÓRA NOVA

2008/2009

CORBERA

BATEA

R-BÍTEM B

2007/2008

MASDENVERGE

REGUERS

CORBERA

2006/2007

AMPOSTA B

VILALBA

MÓRA NOVA

2005/2006

PINELL

EBRE ESCOLA

ROQUETENC

2004/2005

TIVENYS

ASCÓ B

PINELL

2003/2004

CATALÒNIA B

ROQUETENC B

RASQUERA

esports

21
JOAQUIN CELMA

DIARI MÉS EBRE • divendres, 9 d’agost / 2019

INFORME QUARTA CATALANA (2)

5 NOUS EQUIPS, 4 SÓN FILIALS
Després d’etapa a Montbrió,
Àngel Guiu torna al dirigir el
Ginestar, equip en el que estava Poley que ara entrena el
Masdenverge. Guiu i Poley ja
són dels tècnics experimentats a la categoria.
Una categoria que si es manté és, en bona part, gràcies
als filials, Amposta i Rapitenca, que ara militen a la
Tercera catalana, i als 6 que
actualment estan a Quarta,
la Cava, Catalònia, Olimpic,
Ebre Escola, Gandesa i Remolins-Bítem i altres que
van estar i van desaparèixer:
La Sénia, Ulldecona, Alcanar,
Sant Jaume, Deltebre, Ametlla, Aldeana, Roquetenc, Camarles, Perelló, Batea i Ascó.
El problema, com sempre,
de la categoria, és que cada
any desapareix o un filial o
un equip com li ha passat als
següents clubs: Bot, Benifa-

llet, Tivissa, Horta, Rasquera,
Torre Espanyol, Reguers, Aldover, Miravet, Vandellòs, Molar,
Garcia, Guiamets, La Galera,
Muntells, Atlas, Venus i aquesta
temporada el Deltebre després
de 32 anys d’història. En els
darrers 15 anys, un total de 12
filials no estan, més 19 equips,
que totalitzen 31 equips desapareguts, una ràtio de dos per
campanya. I molt pocs van tornar a competir excepte els casos de l’Amposta B, la Cava B,
R-Bítem B i Gandesa B.
Aquest any la categoria va tenir
incertesa perquè el Deltebre
no competeix i la Fatarella va
tenir dubtes (només segueixen
6 jugadors de la passada campanya). No obstant, la Fatarella,
amb canvis de direcció, s’ha
refet i està pendent d’incorporar dos o tres jugadors experimentats que farien competitiu
l’equip, si acaben fitxant. En

(ve de la plana anterior)

principi, semblava que al grup
de Quarta, enguany, només
hi haurien deu equips, però
va ocórrer un miracle amb 5
nous conjunts que li han donat
un nou al·licient a la categoria.
No obstant, el gran dubte segueix sent el seu futur ja que
les dades són reals; 31 equips
desapareguts en 15 anys. Això
no permet l’optimisme a una
categoria que cal estudiar si
hauria de fusionar-se amb
la Tercera catalana, amb dos
grups. El gran interrogant de
la crisi de la quarta catalana no
només està en les nostres Terres. A Tarragona fins a la temporada 2016/2017 hi havien
tres grups. Ara solament dos i
un total a la província d’uns 32
equips. I a Girona, 68 equips
amb els mateixos habitants.
Alguna cosa no quadra.
Pel que respecta la campanya
vinent, el gran dubte és saber

NÚMERO FITXATGES PER CLUB
I HABITANTS DE CADA POBLACIÓ

HISTÒRIC DELS 18 EQUIPS DE QUARTA EN ELS DARRERS 8 ANYS
EQUIP

ALCANAR
BENISSANET
EBRE E. B
GANDESA B
GINESTAR
CATALONIA B
LA CAVA B
LA FATARELLA
MASDENV.
OLIMPIC B
PINELL
R BITEM B
TIVENYS
VILALBA
XERTA

ENTRENADOR

MIGUEL CERVELLÓ
GINÉS GONZÁLEZ
SERGIO MARRUECOS
JOEL MARTORELL
ANGEL GUIU
PAU /GERARD
JUAN JOSE ALIAU
ROBERT COSTA
POLEY
MILIO PEDROLA
EDU MAESTRE
SISCO/PLATERO
IGNASI MAURI
ABDUL
ERIC BORRÀS

si hi haurà un play off altre cop.
Jo sóc partidari que sí, però
igual la Federació ho fa al revès.
S’han totalitzat un total de 160
fitxatges, molts dels quals han
estat de jugadors que estaven
inactius. Una categoria que en
tota la història han participat
75 equips, només Tortosa, Rapitenca, Amposta, Ulldecona i
La Cava no hi han militat mai.
Aquí poden jugar els jugadors
per poder gaudir de competir i sempre pensant que hi ha
premi amb ascens i no hi ha
descens. És la millor lliga perquè els pobles més petits tinguin futbol el cap de setmana.
Malgrat les dificultats del futbol
més modest, cal destacar l’interés i l’esforç de les directives
ebrenques de Quarta.
El nostre reconeixement des
d’aquí a totes les que en formen part.

12

13

14

15

16

17

18

19

EQUIP

NÚMERO D’ALTES

HABITANTS

2C
6
S/F
S/F
8
3C
S/F
S/F
S/F
S/F
3C
4
3C
3C
9

2C
10
S/F
S/F
11
7
S/F
S/F
S/F
S/F
3C
4
3C
3C
16

2C
8
S/F
S/F
3
6
10
S/F
S/F
S/F
3C
3C
5
3C
15

2C
14
S/F
S/F
3C
5
S/F
S/F
S/F
S/F
3C
8
11
3C
15

2C
13
S/F
S/F
3C
6
S/F
S/F
S/F
S/F
1
S/F
10
1
12

3C
16
S/F
S/F
6
5
s/F
12
1
S/F
3C
S/F
11
3C
10

3C
13
S/F
S/F
8
10
S/F
5
3C
S/F
3C
S/F
7
3C
12

3C
4
S/F
S/F
5
7
12
9
3C
S/F
S/F
S/F
10
6
8

R BITEM B

20

1.168

EBRE ESCOLA B

18

34.734

OLÍMPIC B

18

5.642

GANDESA B

17

3.117

PINELL

16

1.113

LA CAVA B

12

11.505

LA FATARELLA

12

1.056

ALCANAR

11

9.402

J CATALÒNIA B

9

3.766

VILALBA

7

706

GINESTAR

5

762

MASDENVERGE

5

1.066

BENISSANET

4

1.142

TIVENYS

4

882

XERTA

2

1.170

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

PRONÒSTICS
FAVORITS:

MASDENVERGE, PINELL,
GINESTAR, BENISSANET I
VILALBA
EQUIP REVELACIÓ:

GANDESA B.
INCÒGNITES:

XERTA, TIVENYS, LA
CAVA B, CATALÒNIA B.
CAMPIÓ TAPAT:

ALCANAR.
DARRERES PLACES:

OLIMPIC B, EBRE
ESCOLA, REM BÍTEM B I
LA FATARELLA.

EQUIPS DESAPAREGUTS
TEMPORADA

EQUIPS

2019/2020

Deltebre

2018/2019

Pinell, Camarles B, Perello B ,
Batea B

2017/2018

Ascó B, Bot, Ametlla B, Alcanar B,
Jesús i Maria B

2016/2017

Campredó, Horta, La Galera,
Roquetenc B

2015/2016

Aldeana B, R–Bítem B, Amposta B

2014/2015

La Cava B, Muntells, San Jaume B

2013/2014

Atlas, Tivissa, Deltebre B

2012/2013

Benifallet, Rasquera

2011/2012

Ulldecona B

2010/2011

Torre Espanyol

2009/2010 Reguers, Venus
2008/2009 Rapitenca B Miravet, Ebre Escola
2007/2008 Gandesa B
2006/2007 Vandellós

Juanjo Aliau entrenarà a la Cava B. Àngel Guiu torna al Ginestar.

El Pinell torna amb il.lusió. A la foto, Edu Maestre (tècnic-jugador),
Estefano (president) i Blai.

2005/2006 Molar, Garcia, Guiamets, Aldover
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gastronomia

AMANIDA DE POLLASTRE
AL CURRI

INGREDIENTS (4 persones)

· 500 g de pit de pollastre a filets
· 3 cabdells d’enciam
· 2 tomàquets madurs
· 2 tronxos d’api
· 1 iogurt natural
· 1 cullerada sopera de julivert
picat
· 3 cullerades soperes de maionesa
· 1 cullerada de postres de curri
en pols
· sal i pebre

PREPARACIÓ:
Es condimenten els filets de pollastre amb la sal i el pebre i es
couen a la planxa 2-3 minuts per
cada costat. Es deixen refredar i
es tallen a tires fines. Es neteja
l’api i es talla tires. En un bol es
barregen el iogurt amb la maionesa, el curri, la sal, el pebre i
el julivert. S’hi afegeix l’api i el
pollastre. Es netegen els cabdells d’enciam i se’n separen les
fulles. Es netegen els tomàquets
i es tallen a rodanxes. Al voltant

de cada plat es disposen les
fulles d’enciam, al centre es
col·loca el tomàquet i al damunt la barreja de pollastre.
Suggeriment: S‘hi pot afegir
fruits secs, massana a daus o
pinya.

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

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

LOCAL DE 700M2
PER A MAGATZEM
A REMOLINS.
INTERESSATS
TRUCAR AL
678877868 O AL
977440312
AMPOSTA
ES VEN
PIS
2 HABITACIONS,
CUINA I MENJADOR, BANY I
TRASTER.
REFORMAT PER
ESTRENAR
Zona Estació
autobusos
TEL.
645 888 266

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

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

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

SE PRECISA
PELUQUERA

furgonetes...

con

i tot tipus de maquinària

experiencia

· No importa l'any ni
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

645 888 266

/ /

R E L A X

MAESTRO BACEKU

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

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

ZONA
TORTOSA

l'estat

S E R V E I S

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...

- 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

/ /
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30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT

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

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:

Lluna Nova al signe
d’Àries. Amb aquest
cicle pots sentir que
tens oportunitats
noves, veus nous horitzons cap on projectar-te. Assumptes
familiars enceten una
nova etapa.

Mart ha deixat Taure
per començar a
moure’s pel signe de
Bessons. Això inclina
que siguin els assumptes econòmics
els que prenguin
protagonisme durant
aquest trànsit.

Mart ja transita pel
teu propi signe.
Reps una dosi extra
d’energia, d’impuls
per emprendre. Si
dubtaves en començar alguna tasca,
es dóna el toc de
valentia necessari.

La Lluna Nova a
Àries, posa èmfasi
al teu sector de la
professió. Es poden
obrir camins en el
sector professional
però demana que
posis més energia
del que és habitual.

La tensió entre
planetes que passen
pel sector laboral
vers el de les conviccions i filosofia de
vida, pot fer que et
replantegis feines
amb les quals no
t’identifiques.

Vida social amb tres
planetes per la Casa
VII. Si tens germans i
estàveu desconnectats, es pot recuperar
el diàleg. Persones
poc clares, poden
fer-te perdre la paciència.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Si hi havia un tema
relacionat amb fills,
que estava estancat,
amb Mercuri directe
i aspectant a Plutó,
es reactiva. Tant per
buscar descendència o resoldre un
problema.

Mart a Bessons,
transita per la teva
Casa VII i fa pensar
en situacions relacionades amb la parella
que passen a l’acció.
Si el diàleg estava
paralitzat, es pot
recuperar.

Mercuri per la Casa
III, pot fer que surtis
de cert ostracisme
en el qual t’havies
tancat darrerament.
Has tingut temps
per observar. Ara cal
passar al diàleg i a
l’acció.

El Sol transitant per
la Casa III, s’enfoca
en pensaments per
posar energia en
projectar i idear nous
horitzons. La Lluna
a la mateixa Casa,
inclina a expressar
emocions.

Mercuri a prop de
Venus, proposa
expressar el que
sents. Els afectes es
tornen prioritaris,
així com posar pes
en desenvolupar els
talents, sobretot els
artístics/musicals.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Venus ja a Peixos,
circula de ple per
la casa de la feina
i pot donar bones
oportunitats. Si
treballes i pateixes
tensions laborals, es
poden anar calmant
els ànims.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

DIARI MÉS EBRE • divendres, 9 d’agost / 2019

MELENDI

a l’última

“MI CUBO DE RUBIK”
IMPARABLE
A

mposta ha estat una de
les ciutats escollides per
la gira de Melendi el proper
14 d’agost.
Melendi és una de les figures
més importants del panorama
musical dels últims anys. Molts
dels seus èxits, ja convertits en
himnes, formen part de la història recent del panorama musical
i són victorejats als seus, sempre
multitudinaris i espectaculars,
concerts. A més del seu innegable èxit en l’àmbit musical,
Melendi s’ha guanyat l’afecte
del públic gràcies a la seva participació en programes de televisió com “La Veu”. Amb el seu
carisma, Melendi té una manera
única de transmetre sentiments
i situacions quotidianes que impliquen persones de totes les
generacions, aconseguint una
extraordinària connexió amb el
públic. Després de més de 15
anys de carrera, Ramón Melendi,
nascut a Oviedo el 1979 i que va
iniciar la seva marxa musical en
l’any 2001 i que, avui dia, segueix
aconseguint els primers llocs
d’èxit, actuarà el 14 d’agost, a
Amposta. Descobrirem junts “El
cubo de Rubik”, l’últim èxit discogràfic de Melendi? No et quedis sense entrades!

14 D’AGOST - 23H
A L’EXTERIOR DEL
PAVELLÓ RECINTE
FIRAL D’AMPOSTA
TINDRÀ LLOC LA
PRESENTACIÓ DEL
NOVÈ TREBALL
DEL CANTANT “MI
CUBO DE RUBIK”

