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EDITORIAL

Avui celebrem l‘edició 
número 1000 del 

nostre setmanari i ho fem 
també celebrant i agraint 
la bona acollida que ha 
tingut el nostre portal 
turístic EbreXperience.
Un miler d’edicions informant 
del dia a dia de les nostres Terres, 
insistint en la importància de fer 
territori, d’anar units, recolzant 
iniciatives amb empremta de 
casa nostra, i amb el ple con-
venciment que repercutiran po-

sitivament en la nostra societat. 
D’aquí la iniciativa i el nostre 
compromís en crear la platafor-
ma  EbreXperience  per celebrar 
el nostre aniversari, un portal 
que permetrà donar a conèixer 
totes les possibilitats i experi-
ències que ofereixen les nostres 
terres i amb l’objectiu d’unir i 
donar suport als promotors del 
sector turístic, sobretot a les pe-
tites empreses, autònoms i autò-
nomes, perquè els volem ajudar i 
transmetre un missatge de con-

fiança, fent la màxima difusió en 
el moment en què es reprengui 
l’activitat turística. En paral·lel, 
aquesta iniciativa també trac-
ta de fomentar un turisme més 
sostenible, com a instrument de 
desenvolupament de les econo-
mies locals de forma equitativa i 
ètica, i basat en un equilibri me-
diambiental a llarg termini.
En aquesta edició especial i en-
carant una de les crisis més di-
fícils d’imaginar que  hàgim  vis-
cut mai, lo Més Ebre segueix en 

primera  línia  en el combat per 
una societat ebrenca cohesi-
onada, on cada setmana, tots 
els municipis estan presents en 
l’actualitat ebrenca, perquè vo-
lem una societat ben informada, 
participativa i unes Terres ager-
manades i orgulloses del nostre 
tarannà. 
No tenim paraules per a agrair-
vos la generositat, l’encorat-
jament i els suggeriments que 
rebem constantment. Mil gràci-
es!

Ampliem una setmana més el sorteig del dinar al

www.ebrexperience.cat

1000 Gràcies

1000 Gràcies

Restaurant Villa Retiro
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MTecial

2001-2020
Més Ebre arriba avui al numéro 1000 i,  d’aquesta forma, 
es consolida com a un gratuït de referència al territori

1000. Un xifra màgica. Més 
Ebre hi arriba avui. Amb 

un xic de retard per l’aturada 
per la pandèmia. Però aquí 
estem. El 12 de juny de 2020 
és una data per emmarcar 
per tota la gent que forma 
Més Ebre. 
Un 7 de novembre començava 
tot. El grup 100% Comunica-
ció havia adquirit el setmanari 
L’Occidental i també el Minut 
91, aquest darrer amb Michel 
Viñas que conservava un per-
centatge d’accionariat. Es va 
passar d’imprenta plana a rota-
tiva. I aquell dia va néixer el Més 
Ebre, germà del Més Tarragona.  
Amb el pas de les setmanes, 
Minut 91 es va convertir amb 
Més Esport, sent suplement de 
Més Ebre. I la publicació ja es-
tava al complet. 
La redacció es trobava al car-
rer Escorial de Roquetes. Van 
passar els anys i el setmanari va 
anar progressant, fent al 2006 
el pas a gratuït sent bisetmanal 
(dimarts i divendres). 
Va ser una decisió que va tenir 
una gran acollida al territori. 
Però, poc a poc, la crisi va afec-
tar i primer va tancar la televisió 
Canal Català. Van arribar les di-
ficultats. 
La redacció de Més Ebre es va 
traslladar fins a l’Avinguda Ge-
neralitat de Tortosa i llavors va 
quedar amb una plantilla més 
reduïda, amb 4 persones. Es va 
aguantar fins el desembre de 
2008. 
Semblava que la porta es tan-
cava. Però en aquell instant 
va sorgir una nova etapa, amb 
Joan Antó, que ja estava vin-
culat a la comunicació ebrenca 
amb el Canal Terres de l’Ebre, 
a Amposta. Al gener de 2009 

la publicació va seguir, amb 
Michel  com a únic supervivent 
des de l’inici (i fins ara) i amb 
la redacció situada al Pol.lígon 
Tosses de la capital del Mont-
sià. Tere i Diana, cares conegu-
des de Canal Terres de l’Ebre, 
també formaren part de la nova 
redacció de Més Ebre amb Je-
sús Ruiz com a responsable de 
màrketing i de la maquetació 
del setmanari. Jesús va passar a 
ser un pilar del projecte. De fet 
van haver dues temporades que 
el setmanari el van fer entre ell 
i Michel, amb la col.laboració 
d’un altre protagonista del mit-
jà: Joaquin Celma. Un senienc 
que viu a Madrid i que no deixa 
desapercebut a ningú amb les 
seues opinions esportives.
Més Ebre va enlairar-se al 2013, 
incrementant el seu tiratge. Es 
va passar als 15.000 exemplars i 
amb una crescuda d’audiències 
que va col.locar-lo, aquell any, 
com a un gratuït líder.
Posteriorment, la redacció va 
tornar a Tortosa, al carrer Cer-
vantes, on està actualment. 
En els darrers anys, amb la in-
corporació d’Isabel Carrasco, 
que també s’ha implicat plena-
ment, Més Ebre s’ha mantingut 
fent costat al territori com així 
ho demostren projectes com 
EbreLíders, Foto Ebre o el més 
recent, EbreXperience, en el 
que s’ajuda, arran de la crisi del 
covid-19, a empreses o autò-
noms vinculats al turisme, pro-
mocionant-los gratuïtament. 
Aquest és l’històric de Més 
Ebre, un mitjà que arriba als 
1000 números, amb il.lusió de 
seguir treballant per estar ben 
aprop de la nostra gent. 
Aquest ha estat sempre ha estat 
el seu objectiu.  

15.000 EXEMPLARS
El 7 de novembre de 2001 va néixer Més Ebre, de 
la fusió de L’Occidental i de Minut 91. 
Una publicació que ha crescut, superant moments 
de dificultat, i que ara, amb 15.000 exemplars 
cada divendres, és el gratuït referent del territori. 
Avui estem d’enhorabona! 

A les imatges: Portada del número 1 de Més Ebre, al novembre de 2001.
Redacció de Més Ebre els primers anys, a Roquetes.
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PROXIMITAT, ESFORÇ, COMPROMÍS I PROFESSIONALITAT
QUIM TORRA I PLA PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En primer lloc, voldria feli-
citar-vos per la publicació 
del número 1.000 del vostre 
diari, que posant en valor la 
proximitat i amb esforç, com-
promís i professionalitat heu 
aconseguit tirar endavant i 
esdevenint una publicació de 
referència.

Vivim moments molts durs. 
Hem perdut persones prope-
res, familiars i amics. Els efec-
tes de la pandèmia del coro-
navirus s’han deixat sentir en 
tots els sectors i, més enllà 
de la crisi econòmica, estem 
immersos també en una crisi 
social i sanitària que ha col-
pejat el país.

Des del Govern compartim 
el neguit pel futur del vostre 
territori, per la vostra gent, els 
vostres negocis i la terra que 
tant estimeu, i que no fa gaire 
mesos ja va ser colpejada pels 
efectes del temporal Glòria.

Estem convençuts que el sec-
tor agroalimentari ha de ser 

palanca de la recuperació, 
però també ens cal garantir 
que les empreses i els treballa-
dors puguin tirar endavant i re-
construir així el teixit productiu 
del país, basat en gran part en 
pimes i autònoms.

Nosaltres treballem incansa-
blement per revertir la situació, 
reactivar el país i aconseguir 
que ningú es quedi enrere. Per 
això us felicito per la iniciativa 
que heu endegat amb el por-
tal EbreXperience, perquè em-
preses i autònoms del sector 
turístic disposin d’una plata-
forma de promoció. Aquesta 
és una mostra més de l’esperit 
dinàmic que us ha caracteritzat 
com a publicació.

Amb l’esforç de tots i l’actitud 
valenta i ferma que totes les 
institucions i associacions heu 
demostrat aquests darrers me-
sos, estic convençut que ens 
en sortirem!

AGRAÏMENT PER LA BONA FEINA
JOAN SABATÉ SUBDELEGAT DE GOVERN DE L’ESTAT A TARRAGONA

Més Ebre arriba al seu nú-
mero mil i crec que és una 
molt bona noticia en tots 
els sentits possibles. La seva 
acurada  tasca ha esdevingut 
cabdal durant tots aquests 
anys d’existència fins al punt 
d’arribar a ser una referèn-
cia informativa indiscutible 
per estar al dia de la realitat 
de les Terres de l’Ebre.  Crec 

sincerament que el vostre 
abnegat treball periodístic 
ha contribuït força a ampli-
ar l’oferta  comunicativa de 
tots els ciutadans i ciutada-
nes que, puntualment, han 
tingut al seu abast una se-
lecció acurada de notícies 
que afecten directament a la 
seva vida  quotidiana.  Com 
a Subdelegat del Govern a  

Tarragona, però especial-
ment com a persona que viu 
i estima aquest territori, vull 
manifestar el meu més sincer 
agraïment per la gran feina 
portada a terme i us desitjo 
tot lo millor per al futur que 
confio sigui ben encoratja-
dor per  a tothom. 

VOCACIÓ DE SERVEI
NOEMÍ LLAURADÓ I SANS PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Mil números i gairebé vint 
anys d’història! No és gens 
fàcil que un setmanari asso-
leixi aquesta fita en els temps 
actuals. I tampoc no és sen-
zill mantenir-se com a mitjà 
local i comarcal de referèn-
cia per a molts ciutadans i 
ciutadanes de les Terres de 
l’Ebre. Més Ebre ho ha acon-
seguit, i com tot en aquest 
món, res no succeeix per 

casualitat. En el seu cas, han 
estat determinants el rigor, 
la professionalitat i la voca-
ció de servei públic del set-
manari en les seves diferents 
èpoques.

Des de la Diputació de Tar-
ragona, volem felicitar efu-
sivament aquesta efemèride, 
tot refermant el nostre su-
port a les publicacions que, 

com Més Ebre, ens permeten 
gaudir d’una societat més 
ben informada i, per tant, 
amb més llibertat i capacitat 
de crítica. Publicacions que, 
al mateix temps, contribuei-
xen a refermar la identitat i la 
cultura dels respectius terri-
toris. 

Per molts anys!
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1.000
OCTAVI BONO I GISPERT DIRECTOR GENERAL DE TURISME, DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT

El 8 de maig de 1794 moria 
n’Antoine Lavoisier, un brillant 
científic francès amb notables 
aportacions en el camp de la 
química, la biologia i l’econo-
mia que no va poder resistir 
els embats de la Revolució i 
la guillotina. Va morir sense 
veure acabades del tot les se-
ves cerques en la definició del 
quilo com a mesura, que no 
es completarien fins a 5 anys 

després. La idea del miler com 
a xifra sempre ens ha seduït. 
Adquireix una significació que 
va més enllà d’un simple valor 
numèric: la por a l’apocalipsi 
dels mil·lenaristes, la indigna-
ció per mil dies d’empreso-
nament injust, la valoració de 
mil dies de govern, els sous 
mileuristes, les mil i una nits...
Hem interioritzat aquest valor 
i l’interpretem com una fita, 

també com un llindar que ens 
situa en el punt on ens con-
videm a reivindicar, a reflexi-
onar, a patir o a commemo-
rar. En el vostre cas, amb mil 
números del Més Ebre, ens 
doneu l’oportunitat de cele-
brar plegats una circumstàn-
cia gens senzilla avui per a un 
mitjà de comunicació i és la 
de poder tenir una llarga con-
tinuïtat.  Moltes felicitats! 

1.000 MÉS EBRE/XPERIENCE
XAVIER PALLARÉS POVILL DELEGAT DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE

La commemoració de 1000 
exemplars és motiu d’alegria i 
orgull per a qualsevol perso-
na que ha fet possible durant 
gairebé 20 anys una publi-
cació que facilita a la ciuta-
dania informació directa, de 
proximitat i gratuïta; per tant, 
com a delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre és un goig 
felicitar-vos per aquesta efe-
mèride.

Us vull agrair tota la feina feta 
durant aquests anys, una tas-
ca no sempre fàcil, especial-
ment, en moments tan com-
plicats com els que vivim, en 
què la pandèmia del coro-
navirus ha provocat una crisi 
sanitària inaudita però, també 
una crisi socioeconòmica que 
hem d’afrontar amb garanties 
perquè ningú es quedi en el 
camí durant la recuperació.

Per això, crec que és una 
magnífica proposta el portal 
EbreXperience que obriu ara 
per facilitar a empreses i au-
tònoms un espai de difusió i 
promoció, totalment gratuït, 
de la seva oferta comercial i 
turística. Estic convençut que 
serà una bona eina per ajudar 
en la recuperació econòmica 
de les Terres de l’Ebre.
Enhorabona i molt futur!

CONÈIXER-NOS PER ESTIMAR-NOS ENCARA MÉS
MERITXELL ROIGÉ I PEDROLA ALCALDESSA DE TORTOSA, VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA   
I PRESIDENTA DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Tortosa i les Terres de l’Ebre 
gaudim de diversos exemples 
que ens permeten dir, sense 
complexos, que tenim un 
dels territoris més privilegiats 
del nostre entorn: una natura 
excepcional, coronada amb 
la distinció de Reserva de la 
Biosfera; una bellesa paisat-
gística indiscutible; una soci-
etat dinàmica, que combina 
la tradició amb la innovació; 

una activitat econòmica que 
es fonamenta en la sosteni-
bilitat; un turisme de qualitat 
i ple de possibilitats per viure 
experiències sorprenents... 
En aquest sentit, els mitjans 
de comunicació sou clau per 
traslladar allò que tenim de 
bo, no només dins del terri-
tori sinó també fora. Perquè 
això ens ajuda a enfortir-nos 
cap a dins i cap a l’exterior. 

Per això vull felicitar com a 
alcaldessa de Tortosa, i a la 
vegada com a vicepresidenta 
de la Diputació i presidenta 
del Patronat de Turisme, la 
tasca que veniu fent tota la 
redacció i tot l’equip del Més 
Ebre des de fa 1.000 edici-
ons. Us desitjo molts encerts 
en el futur.

 

FELICITATS PELS 1000 I PER LA FEINA BEN FETA!!!
JOAN PERE GÓMEZ I COMES DIRECTOR GENERAL DE PORTS DE LA GENERALITAT

Des de Ports de la Generali-
tat, moltes felicitats a l’equip 
de Més Ebre per aquest nú-
mero 1000. Actualment, cal 
valorar la importància dels 
mitjans de proximitat, i una 
fita com les 1000 edicions 
mereix un digne reconeixe-
ment. Com a  calero i ebrenc 
conec la publicació i l’inte-
rès que desperta al territori. 
Un mitjà gratuït que arriba 
cada divendres a moltes llars 

ebrenques i que està conso-
lidat com ho demostra la fita 
que celebra avui.
Sóc conscient dels sacrifi-
cis i la lluita de tots aquests 
anys per poder arribar fins 
aquesta efemèride. Sempre 
amb la voluntat d’informar 
de forma acurada i plural, 
sent un referent en l’àmbit 
de la comunicació de les 
Terres de l’Ebre. Des d’aquí 
us vull transmetre la meua 

felicitació més sincera i do-
nar el meu agraïment per fer 
territori i país des del vessant 
informatiu, transmetent allò 
que afecta la vida quotidiana 
de la ciutadania. De la ma-
teixa manera que Ports de la 
Generalitat continua treba-
llant per potenciar i moder-
nitzar els ports de la costa 
ebrenca i de la resta del li-
toral català, us encoratgem 
a continuar endavant amb 

una publicació tan arrelada 
al territori com ho és el Més 
Ebre. 

Gràcies per la vostra feina. 
Per molts més!
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1000 FELICITATS PER UNA BONA FEINA!
GEMMA CARIM PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’ EBRE I ALCALDESSA DE VINEBRE

Si cent ja és molt, 1000 és 
moltíssim, per això anem di-
rectes al superlatiu de felici-
tats i agraïments.
Són molts dies, setmanes, 
mesos i anys de cercar notí-
cies, col·laboradors i compli-
citats per arribar a cada racó 
del nostre territori i a la mà de 
cada ciutadà.... també a les 
mans no tan destres digital-

ment i que assaboreixen les 
noticies i actualitat de casa 
nostra amb aquest format que 
té olor, tacte i fa companyia.
Felicitar a la direcció per la 
seva professional aposta en 
benefici de la societat ebren-
ca.
Aquests reculls de noticies 
cusen l’actualitat dels nostres 
pobles i no fan altra cosa que 

la petita història d’un temps 
d’aquest territori.
Encoratjar-vos  a seguir amb 
el mateix entusiasme i a seguir 
seduint als lectors, d’aquesta 
manera ens assegurem molts 
més anys de MÉS EBRE.

Feliç aniversari i que per molts 
anys ens puguem fer compa-
nyia. 

APOSTEM PELS MITJANS DE PROXIMITAT
XAVIER FAURA PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Els mitjans de comunicació 
local són claus per mantenir 
una societat ben informa-
da, cohesionada i arrelada 
al territori. Que un mitjà del 
nostre territori arribe al mi-
ler de publicacions és tota 
una fita i, per això, des del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre us volem felicitar i us 
encoratgem que continueu 

treballant en la mateixa lí-
nia. Més Ebre teniu una llar-
ga trajectòria, heu sabut en 
cada moment adaptar-vos 
a la situació i trobar la for-
ça per seguir endavant amb 
el vostre mitjà de comuni-
cació, un mitjà compromès 
amb les Terres de l’Ebre. Vi-
vim un moment d’incertesa 
a conseqüència de la crisi 

de la Covid-19, una crisi que 
afecta el teixit empresarial i, 
evidentment, també els mit-
jans de comunicació. Crec 
que de la mateixa manera 
que demanem a la ciutada-
nia que consumeixi produc-
tes de proximitat o que faci 
turisme de proximitat, ara és 
hora també que consumim 
mitjans de proximitat. 

1000 PUBLICACIONS FRUIT D’UNA TRAJECTÒRIA EXEMPLAR
JOAN ROIG CASTELL PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, ALCALDE D’ALCANAR

L’any 2001 començava un 
projecte innovador d’àm-
bit territorial, que no va tri-
gar gaire a convertir-se en 
un mitjà de comunicació 
referent, gratuït i amb una 
clara vocació divulgativa de 
caràcter universal. Tot i les 
dificultats existents en mo-
ments determinats, aquest 
model inèdit fins aleshores 
a l’Ebre, va esdevenir una re-

alitat gràcies a la confiança, 
ben merescuda, de lectors i 
anunciants.
Oferir continguts atractius 
i de qualitat us ha permès 
esdevenir la plataforma es-
collida per milers d’ebrencs i 
ebrenques, que esperen amb 
entusiasme l’arribada del seu 
exemplar. 
És així com aquest projecte, 
vinculat al carisma i el lide-

ratge de Michel Viñas; fruit 
de la constància, el treball, 
la generositat i l’estima cap 
al periodisme de proximi-
tat, aconsegueix fer arribar 
15.000 exemplars per publi-
cació a les quatre comar-
ques de les Terres de l’Ebre.  
És així com el diari Més Ebre 
s’ha convertit en referent. 
Per mil publicacions més. 
Enhorabona. 

MIL ENHORABONES
IGNASI GENOVÈS I AVELLANA DIRECTOR GENERAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

És un plaer poder felicitar 
al Més Ebre en l’assoliment 
d’una fita tan assenyalada. El 
que en circumstàncies habi-
tuals ja seria una molt bona 
notícia, en la situació que 
estem vivint esdevé encara 
més un motiu d’optimisme i 
celebració.
I és que els mitjans de proxi-
mitat són una part essencial 
del nostre sistema comuni-
catiu. L’amplíssima xarxa de 

mitjans locals i comarcals de 
Catalunya sempre ha tingut 
un paper molt destacat en la 
vertebració del territori i de 
la societat, el reforçament 
de la identitat pròpia i la 
normalització de la llengua. 
El Més Ebre és un refe-
rent d’aquests mitjans pels 
ebrencs, a qui fa gairebé 
dues dècades que acosta, 
setmana rere setmana, la 
seva realitat més propera. 

Segur que no ha estat fàcil 
arribar aquí, i que al llarg 
dels anys ha requerit molt 
d’esforç i dedicació. 
Enhorabona doncs pel camí 
recorregut, i us desitjo la 
mateixa força i il·lusió de 
cara al futur.
Per molts anys, i per molts 
números més!
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FELICITATS I GRÀCIES MÉS EBRE
LLUÍS SOLER I PANISELLO ALCALDE DE DELTEBRE I PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

El setmanari Més Ebre ens 
acompanya, divendres rere 
divendres, des de fa 1.000 
edicions. I aquesta, franca-
ment, és una notícia que des 
del territori hem de saber po-
sar en valor i reconèixer per la 
dificultat que suposa fer camí 
en un món canviant com l’ac-
tual. 
Durant totes les seves publica-
cions, el Més Ebre ha permès 
seguir vertebrant les Terres de 

l’Ebre. I ho ha fet projectant 
les inquietuds de la ciutadania 
i dels municipis, esdevenint 
altaveu de les problemàtiques 
que ens ocupen i preocupen 
com a territori. La suma d’ai-
xò, lligat al fort caràcter soci-
al i solidari i a la seva identitat 
territorial, ha fet del setmanari 
un referent de les Terres de 
l’Ebre i una publicació impres-
cindible per conèixer la idio-
sincràsia del territori. 

Com a alcalde de Deltebre, 
i també com a president de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, només em resta felici-
tar-vos i encoratjar-vos a se-
guir treballant amb la mateixa 
il·lusió i motivació del primer 
dia en benefici d’un territo-
ri emergent, en benefici de 
la ciutadania de les Terres de 
l’Ebre.

Moltes felicitats i endavant!

EL PERIODISME DE PROXIMITAT
ADAM TOMÀS ALCALDE D’AMPOSTA

Sóc dels que pensa que totes 
aquelles fites personals i pro-
fessionals que assolim s’han de 
posar en valor i celebrar d’una 
forma o altra. I això és el que 
fem amb aquest número 1.000 
del setmanari gratuït Més Ebre. 
1.000 números al carrer, durant 
9 anys, amb 15.000 exemplars 
setmanals repartits a les quatre 
comarques de l’Ebre, per apro-
ximar a la ciutadania l’actualitat 
de tots els municipis de les Ter-

res de l’Ebre. Això no se celebra 
cada dia i cal felicitar als seus 
responsables per fer-ho una 
realitat. Enhorabona. 
El periodisme de proximitat, 
aquell que ens explica que pas-
sa a les nostres places i carrers, 
als nostres ajuntaments, a les 
nostres empreses i a les nostres 
entitats és d’un valor incalcula-
ble. Aquells que ens dediquem 
a la vida pública a les Terres de 
l’Ebre això ho sabem i ho va-

lorem. I malgrat alguns cops 
la relació entre política local i 
periodisme de proximitat pot 
semblar un pel tibant, sabem 
que sense la tasca de publica-
cions com el Més Ebre, la nos-
tra societat no seria el que és. 
Des d’aquí, també el meu agra-
ïment personal -i el de la ins-
titució que represento- per la 
tasca que setmana rere setma-
na es realitza per difondre l’ac-
tualitat i la realitat d’Amposta 

MÉS EBRE ARRIBA ALS 1000 I SUMA EBREXPERIENCE
JOSEP CAPARRÓS I GARCIA ALCALDE DE LA RÀPITA

Una publicació amb dedica-
ció, implicació i sensibilitat 
especial per un territori sovint 
no ho té fàcil per sortir al car-
rer setmanalment i de forma 
gratuïta, per tant, tota la famí-
lia del Més Ebre es mereix una 
cordial enhorabona i una sin-
cera felicitació pels prop de 
20 anys de treball i els 1000 
números editats.
Més Ebre ha donat, donarà i 

seguirà donant durant anys 
informació directa i propera 
a la nostra gent, superant en-
trebancs al llarg del camí. Ara, 
amb esforç i treball, també 
supera les conseqüències de 
la pandèmia del coronavirus i, 
no només torna al carrer sinó 
que va més enllà, de nou al 
servei de la ciutadania, obre el 
portal EbreXperience, per fa-
cilitar a empreses i autònoms 

un espai gratuït de difusió i 
promoció dels valors turístics 
ebrencs.
Convençut que d’aquesta 
crisi sanitària i socioeconò-
mica, que ens toca viure, ens 
en sortirem tothom a una, 
com alcalde de La Ràpita, vull 
agrair-los l’empenta i solida-
ritat demostrada un cop més 
amb aquest nou projecte. 
Sort i encerts! 

als seus veïns i veïnes i també al 
conjunt de les Terres de l’Ebre. 
I és que són també els mitjans 
territorials els que ens ajuden a 

cohesionar el nostre territori. 
De nou, enhorabona per 
aquests 1.000 números. Per-
què en vinguin 1.000 més.  

SUMAR COM A PREMI A LA CONSTÀNCIA
NEUS SANROMÀ SAMPER PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Celebrar la suma de xifres 
–ja siguin en forma d’anys 
o de número d’exemplars– 
als mitjans de comunicació 
és una gesta per la qual ens 
hauríem de felicitar tots 
plegats perquè vol dir que 
el mèrit és a banda i ban-
da: dels que s’esforcen en 
fer-nos arribar l’actualitat 
de manera transparent i 
sense interessos, i dels que 

la rebem per informar-nos 
i poder transformar la rea-
litat en bé de la comunitat. 

Avui 12 de juny, el Més 
Ebre arriba a l’edició nú-
mero 1.000 i per això cal 
alegrar-se i felicitar-los pel 
camí recorregut fins al dia 
d’avui en la seva tasca de 
plasmar l’actualitat de les 
nostres terres d’una mane-

ra propera i compromesa. 
Que en sumeu molts més 
amb tenacitat i constància. 

Enhorabona!
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FELICITATS I GRÀCIES MÉS EBRE
PACO GAS ALCALDE DE ROQUETES

Com alcalde de Roquetes 
voldria agrair i felicitar a la 
gent del Setmanari Més Ebre 
per la publicació del seu di-
ari número 1000.

Amb 15.000 exemplars re-
partits setmanalment i de 
forma gratuïta per les Ter-
res de l’Ebre es fa una tasca 
d’informació rigorosa, soli-
dària i compromesa amb tot 

allò que passa a les nostres 
terres i que la ciutadania rep 
i valora positivament. 

Tanmateix volem destacar 
iniciatives com el portal 
EbreXperience, que recent-
ment s’ha creat, amb la vo-
luntat d’ajudar als sectors 
més castigats i tan necessa-
ris a l’Ebre com el turisme i 
restauració.

Des de Roquetes us volem 
donar les gràcies i us enco-
ratgem a seguir treballant 
amb professionalitat, rigor i 
transparència com ho veniu 
fent en les 999 edicions an-
teriors.

Moltes felicitats! 

MOLTES FELICITATS I MOLTS NÚMEROS MÉS
JOSÉ RAMON BELLAUBÍ CABALLER ALCALDE DE LA SÉNIA

“Des de la Sénia volem fe-
licitar el diari Més Ebre pels 
seus 1000 números.

El paper dels mitjans de 
comunicació a l’àmbit lo-
cal és crucial per donar a 
conèixer la realitat del nos-
tre territori tant en l’àmbit 
sociocultural com esportiu. 

La tasca realitzada per Més 

Ebre des de 2001 s’em-
marca en la necessitat de 
donar més visibilitat a les 
4 comarques de les Terres 
de l’Ebre i també de deixar 
constància de la nostra his-
tòria al llarg de gairebé vint 
anys. 

Us encoratjo a continuar 
amb la tasca realitzada fins 
ara i seguir gaudint de la 

llibertat d’escriure sobre el 
territori amb imparcialitat i 
rigor.
 
Moltes felicitats i per molts 
números més!

LA CALA US FELICITA PELS 1000 MÉS EBRE
JORDI GASENI BLANCH  ALCALDE DE L’AMETLLA DE MAR

El Més Ebre està d’enho-
rabona i des de l’Ametlla de 
Mar volem compartir amb 
vosaltres la felicitació per ar-
ribar a aquest número 1.000. 

Un setmanari gratuït que 
ens permet que la resta 
d’ebrencs sàpiguen què fem 
a La Cala, i que a la vegada 
ens informa a nosaltres de 
tot el que passa al territori. 

Però és sabut que el diari no 
seria el mateix sense tot l’es-
pai que s’hi dedica a l’esport 
regional. 

Una finestra que aplaudim, 
perquè els nostres clubs i 
equips tinguin el reconeixe-
ment que es mereixen. 

Ara, el vostre grup també 
enceta un nou camí amb el 

portal EbreExperience, per 
promocionar tots els actius, 
que esperem tingui els ma-
teixos encerts. 

Per molts anys més, Més 
Ebre!  

PER 1.000 NÚMEROS MÉS
JOAN PIÑOL MORA ALCALDE DE MÓRA D’EBRE

Si quelcom hem après de la si-
tuació provocada pel corona-
virus és que res roman perma-
nent i que tot pot canviar d’un 
moment a un altre. Per aquesta 
voluntat de canvi sobtat i per 
reaccionar adequadament a 
les qüestions esdevingudes, 
ens cal una informació veraç i 
independent que ens permeti 
decidir com la societat adulta 
que volem ser.

Per aquest motiu els mitjans 
d’informació i de comunicació 
són els principals aliats de la 
societat, ja que són els garants 
de la llibertat informativa i, al-
hora, són els que han de qües-
tionar l’acció dels nostres líders 
polítics.
En aquest sentit les Terres de 
l’Ebre estem d’enhorabona 
amb la celebració del número 
1.000 del setmanari Més Ebre. 

Des de l’any 2001 i sense cap 
aturada, ens fan arribar  setma-
nalment les notícies del món 
i del nostre entorn, amb una 
perspectiva i un compromís 
ebrenc però amb visió global 
i de llarg recorregut. I aquesta 
situació ens hauria de fer ale-
grar-nos perquè 20 anys i un 
miler de números és fruit de fer 
la feina ben feta. 
Aquest és el segon aprenentat-

ge que hem de treure: fer les 
coses bé i amb responsabilitat 
cap a un mateix i cap a la so-
cietat que ens envolta, són les 

millors bastides d’un projecte 
guanyador. 
MOLTES FELICITATS A TOT 
L’EQUIP DE MÉS EBRE. 
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MOLTES FELICITATS!
JOAN CASTOR GONELL AGRAMUNT ALCALDE DE SANT JAUME D’ENVEJA

Celebrem els 1.000 núme-
ros del setmanari Més Ebre 
que cada divendres ens ve 
a posar al dia del que està 
passant als municipis de les 
Terres de l’Ebre, a casa nos-
tra. La premsa de proximitat 
és molt important per als 
municipis petits, és la que, a 
priori, entén millor les nos-
tres preocupacions i recull 
les diferents sensibilitats per 

construir un territori millor i 
reivindicar allò que ens per-
toca i que, com a societat, 
necessitem per avançar.
Aquest compromís de Més 
Ebre amb la pluralitat de 
la informació, amb el medi 
ambient, la cultura, els es-
ports, el lleure i la política, 
sobretot amb el debat en-
riquidor que ens enfortirà 
com a societat i que és clau 

per a créixer i viure en lliber-
tat, ha fet possible la seva 
arribada als 1.000 números.
Us encoratjo a continuar 
donant visibilitat als nostres 
pobles, a la nostra gent, a 
continuar treballant per una 
premsa de les nostres Ter-
res lliure, sense complexos, 
per una societat més justa i 
compromesa amb el terri-
tori.

FELICITATS I PER MOLTES EDICIONS MÉS
CARLES LUZ MUÑOZ ALCALDE DE GANDESA

És un plaer poder diri-
gir-vos aquestes paraules 
per tal de felicitar-vos per 
l’edició número 1.000 del 
vostre diari.

El Més Ebre durant la seva 
trajectòria ha anat creixent, 
renovant-se en tamany i 
contingut, adequant-se a 
les noves tecnologies, amb 
l’objectiu clar de ser el dia-
ri de referència a les Terres 

de l’Ebre.
Els lectors del diari valoren 
la vostra premsa de proxi-
mitat, de qualitat i la trans-
parència amb què tracteu 
els temes d’actualitat. Des-
tacar també la interacti-
vitat, la varietat de temes 
i seccions que impliquen 
i interessen a tothom, i la 
col·laboració de coneguts 
personatges de les nostres 
terres.

Felicitats de tot cor i us de-
sitgem que puguem cele-
brar moltes més edicions i 
que sigueu sent el mitjà de 
premsa escrita en català, 
de distribució gratuïta, amb 
major difusió a les Terres de 
l’Ebre.

MÉS EBRE, FELICITATS 1000!
ANTONIO OLLÉS MOLIAS ALCALDE DE SANTA BÀRBARA

Moltes felicitats per haver 
arribat als 1000 números del 
setmanari MÉS EBRE!
  
És una fita important per 
a un setmanari gratuït que 
cada divendres, de manera 
puntual, s’encarrega d’infor-
mar-nos de tot allò més re-
llevant que passa al territori.

Des de Santa Bàrbara us 

animem a continuar amb 
aquesta important tasca, i 
esperem que pugueu conti-
nuar al peu del carrer durant 
molts anys més !

FELICITATS PER LES 1000 EDICIONS
XAVIER ROYO FRANCH ALCALDE DE L’ALDEA

Vull felicitar públicament 
a  Més Ebre  per les 1.000 
edicions, però també els 
vull felicitar per ser un set-
manari molt proper a la 
població, de com recull les 
notícies que veritablement 
interessen a la ciutadania, 
informant de manera molt 
propera del que passa al seu 
poble, comarca o territori, 
prova d’això són els 15.000 

exemplars que arriben a les 
llars ebrenques, aquesta és 
una mostra molt clara de 
l’acceptació del Més Ebre al 
territori. 

Durant la vostra existència, 
he pogut copsar que és tra-
dició de molta gent, anar a 
recollir el setmanari als seus 
punts establerts de recollida 
tots els divendres, fet que 

demostra l’acceptació entre 
la ciutadania.

Us encoratjo a continuar 
igual, a continuar informant 
com heu fet fins ara i per la 
bona i gran acceptació que 
hi teniu.

Ara toca arribar als 2.000 
exemplars. 
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PER MOLTS ANYS
JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA ALCALDE DE CAMARLES

La història d’un territori s’ha 
forjat dia a dia per la gent que 
allí hi ha viscut. Aquesta va 
quedant en la memòria de la 
gent, i ha estat i és relatada de 
generació en generació: can-
çons, llegendes, ...
Això forja lo caràcter col·lectiu 
que poc a poc es va fixant, i 
al mateix temps forma la idi-
osincràsia que ens diferencia 
d’altres zones del País. Tots i 

totes ens hem reconegut en 
trobar-nos en llocs allunyats, 
de vegades sols en un petit 
detall que ens personalitza. 
Llavors surt allò de “mira.., un 
d’allà baix”
Avui però tenim altres mitjans 
que ajuden a relatar i per tant 
a mollejar-nos com a grup 
social, historiant els esdeveni-
ments, gestes i fets.
Diari Més Ebre és un dels mi-

llors exemples de tot això que 
dic.
FELICITATS!!! Per aquests 
1000 números que celebreu. 
Felicitats per que setmana rere 
setmana ens feu resum de qui 
som, que fem i com ho fem 
per aquestes Terres de l’Ebre.
Es un plaer per a mi com al-
calde i per a tot el Consistori 
que ens deixeu participar de la 
vostra FESTA. Per molts anys! 

UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ D’AQUESTES TERRES
FRANCESC ARASA ALCALDE DE L’AMPOLLA

En primer lloc, vull felicitar 
el setmanari MÉS EBRE per 
haver publicat 1.000 núme-
ros i encoratjar a tot l’equip 
a seguir treballant. Els dar-
rers anys no han estat fàcils 
per als mitjans de comu-
nicació impresos, les no-
ves tendències de consum 
d’informació i la dura crisi 
econòmica han estat grans 
obstacles, però no només 

els heu superat, sinó que us 
heu mantingut com un mitjà 
de referència al territori.
 
Amb la situació que ens dei-
xarà aquesta crisi sanitària 
que estem vivint, tornaran 
a venir temps difícils. Ara 
bé, us animo a seguir enda-
vant, perquè els mitjans de 
comunicació locals sou bà-
sics perquè puguem saber 

FELICITATS PEL NÚMERO 1000
M CINTA LLAÓ I LLAÓ ALCALDESSA EL PERELLÓ

Un especial per a celebrar 
que una publicació setmanal 
en paper, arriba al número 
1000. Els números es diuen 
aviat, però que només s’hi ar-
riba quan al seu darrera hi ha 
un equip humà cohesionat, 
preparat i amb moltes ganes 
de fer bé les coses. 
Són moltes setmanes, no-
tícies, reportatges i infor-
macions que passen per les 
pàgines del Més Ebre, des 

de tots els municipis ebrencs 
que inclouen Ajuntaments,  
persones, empreses, entitats, 
clubs... i un seguit llarguíssim 
d’informacions que queden 
estampats a les pàgines que 
cada divendres podem fulle-
jar amb la seua aparició amb 
paper.
Amb els anys s’ha fet un lloc 
entre els habitants de la nos-
tra població i és un costum ja 
pel veïnat, sortir a comprar i 

passar pels porxos de l’Ajun-
tament per poder agafar un 
exemplar del diari. 
Darrerament també seguit 
per franges d’edat més jove, 
amb la seua aparició en di-
gital a les xarxes socials, co-
brint notícies del territori.

Només fer-vos arribar la nos-
tra felicitació i a per 1000 
més, com a mínim!!

què està passant al nostre 
municipi o a la població del 
costat, i així puguem gene-
rar opinió i participar en la 
transformació del territori. 
 
Desitjo que seguiu infor-
mant de l’actualitat de les 
Terres de l’Ebre durant molts 
i molts anys més amb el ma-
teix rigor i veracitat com fins 
ara.

COMPROMÍS I TERRITORI
MIQUEL ÀNGEL RIBES JORNET ALCALDE D’ASCÓ

Des d’Ascó, entre l’encant 
natural de l’Ebre i l’emprem-
ta històrica dels edificis i 
carrers de la vila antiga, ens 
plau felicitar el setmanari 
Més Ebre en haver assolit el 
número 1.000, una xifra que 
més enllà del simbolisme del 
nombre, és el resultat de la 
constància i la bona feina. 

En moments com els que 
estem vivint és quan més 

s’ha posat en primer pla la 
importància del bon perio-
disme com un servei públic 
per la ciutadania.

Al mateix temps, ens con-
gratulem que en aquest 
període tan complex, apa-
regui una iniciativa com el 
portal EbreExperience per 
donar impuls al sector del 
turisme i la restauració. Una 
mostra que Més Ebre és un 

mitjà de comunicació, que 
gairebé vint anys després de 
la seva fundació, continua 
compromès amb el territori.

Per molts números més!
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LOS MIL
JORDI TRILLA PRIMER DIRECTOR MÉS EBRE

En aquests temps que vivim 
dedicar-se al periodisme i  
fer un diari és un acte me-
ravellós d’irresponsabili-
tat. És simplement que es-
tem bojos. Ho sabem i ens 
agrada!
Del contrari, ens dedica-
ríem a professions i oficis 
més rentables, més esta-
bles, més segurs, que ens 
permetessen conciliar la 
vida laboral, familiar i per-

sonal. Però els periodistes 
som uns irresponsables cap 
natros mateixos. Ens agra-
dar patir, anem saltant per 
la corda fluixa, de crisi en 
crisi.
Ho engalanem d’entusias-
me, de passió per la veri-
tat; ens enganxem al nostre 
deure d’informar, d’aportar 
perspectiva crítica al fets. 
Expliquem i interpretem 
allò que passa, sent testi-

monis en primera línia de 
la Vida. I això no està pagat 
amb diners. Ho has de sen-
tir, ho portes dins, formar 
part del teu ADN.
Resulta que aquest és el 
número 1.000 del Més 
Ebre, que vaig veure nàixer, 
i si em permeteu, vaig parir 
amb un gran equip a finals 
del segle passat.  I sento 
com l’actual equip manté 
aquest esperit inicial, de 

MÉS EBRE, SEMPRE AL COSTAT 
DEL ESPORT EBRENC

JOAQUIM MIRALLES PEGUEROLES ALCALDE D’ARNES

Les meues més sinceres fe-
licitacions a tot l’equip de 
Més Ebre, un diari actiu i al 
dia en totes les competici-
ons de futbol, sobretot en 
les competicións ebrenques 
que d’una manera o una al-
tra són les nostres competi-
cions de referència.

Us animo a continuar amb 
aquesta gran tasca , i us de-
sitjo tota la sort del món.
Moltes gràcies per tot!

MERCÈ PEDRET I RAMOS ALCALDESSA DE BENIFALLET

1.000 NÚMEROS MÉS EBRE
El paper dels mitjans de co-
municació convencionals són 
avui més fonamentals que mai 
per garantir la pluralitat i la ve-
racitat de la informació, sobre-
tot amb la proliferació d’entra-
des a les xarxes socials, moltes 
de les quals, malauradament 
sense contrastar i elaborades 
per persones que no són pro-
fessionals de la comunicació. 
Per tant, celebrem aquests 
1.000 exemplars d’aquest mit-

jà escrit i us demanem que 
contribuïu al rigor periodístic 
essencial per afrontar els rep-
tes de la nostra societat actual.
El paper del Més Ebre com a 
premsa de proximitat també 
cal valorar-lo perquè permet 
difondre tot allò que passa en 
el nostre entorn més immedi-
at i a la vegada contribueix a 
construir aquest projecte que
són les Terres de l’Ebre. Cal, 
per tant, una aposta més de-

cidida pels mitjans territorials 
ja que tenen un paper fona-
mental, més encara ara per 
les circumstàncies derivades 
del Covid-19, perquè serà més 
necessària que mai la infor-
mació del nostre entorn més 
immediat i que aquesta sigui 
clara, precisa i contrastada. 
Per a això, cal dotar-los de les 
eines i posar en valor la tasca 
dels professionals que la fan 
possible.

Per tant, molta sort i molta 
empemta, són moments durs 
però dels quals es poden treu-
re molts aprenentatges que 
poden permetre una nova 
oportunitat per a la comuni-
cació com eina fonamental 
per a informar, però també per 
lluitar contra les falses notícies 
i contra el pensament únic. 
Una comunicació rigurosa és 
fonamental per créixer com a 
societat.

bojos meravellosos ena-
morats del millor ofici del 
món. Jo ja sóc història al 
Més Ebre però li auguro un 
futur pròsper i molt i molts 
anys a aquest projecte, que 
neix i es fa des de la passió.
Visca estos mil i mil més!

UNA GRAN FITA!
ROGER AVIÑÓ I MARTÍ ALCALDE DE XERTA

Agraeixo l’oportunitat de poder 
felicitar públicament a la direc-
ció i a tot l’equip del Diari Més 
Ebre en nom del poble de Xer-
ta en motiu de la publicació del 
número 1000 del rotatiu, sens 
dubte una gran fita assolida fruit 
d’anys d’esforç, treball i perseve-
rança.
Moltes xertolines i xertolins, 
cada divendres acudeixen a 
l’entrada de l’Ajuntament per 
adquirir gratuïtament l’exemplar 

de la setmana i informar-se dels 
esdeveniments més destacats 
de les Terres de l’Ebre, un servei 
que es desenvolupa des de fa 
quatre anys i que cal continuar 
oferint. 
El nostre territori, tot i els rep-
tes que té per davant, i la difícil 
situació que vivim actualment, 
segueix avançant i adquirint 
potencial davant d’aquest món 
globalitzat, i això és possible 
gràcies a la feina que desenvo-

lupem entre tots, des dels po-
bles i les ciutats. 
Els mitjans de comunicació 
d’àmbit local i territorial són un 
signe de maduresa d’una soci-
etat i sens dubte realitzen una 
tasca vertebradora i de cohesió 
totalment necessària per conti-
nuar construint més territori. Així 
que desitgem que seguiu enda-
vant amb la mateixa vocació de 
servei públic com fins ara.
Feliços mil!
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+ 
a fons

La premsa local és un eix 
vertebrador fonamental del 
nostre territori. Així ho de-
mostra el setmanari Més 
Ebre, amb la seva tasca 
informativa articulada al 
voltant del futbol català, 
en unes comarques on, tal 
com he pogut comprovar 

personalment, es viu amb
especial passió cada partit i 
cada gol.
Parlar de l’actualitat d’his-
tòrics amb moltes tem-
porades de trajectòria a la 
Tercera Divisió, però també 
fer-ho amb la mateixa in-
tensitat de conjunts de les 

localitats més petites que 
competeixen a la Quarta 
Catalana, configura un va-
lor afegit per a l’aficionat
i lector, alhora que dona 
sentit a la vertadera essèn-
cia de l’esport de casa nos-
tra.
Sens dubte, arribar als 

FELICITATS MÉS EBRE
JOAQUIM DEL PINO HOMEDES DELEGAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL A LES TERRES DE L’EBRE

Primer que res cal felicitar a tot 
este grup de gent que han fet 
possible en tots aquests anys 
que la publicació haguí arribat 
a un numero tan important 
com  es aquesta edició 1.000.
 Això si fem una petita reflexió, 
suposa que durant aquest tra-
jecte , han escampat per tot el 
nostre territori mes de 15 mili-
ons d’exemplars, amb la clara 
voluntat d’informar a tota la 
nostra gent.
 Però,  per la part que em toca,  
i posant veu al nostre futbol 
ebrenc , no puc més que dir 
que han sigut  “ Més”,  que 
molt importants , per al nos-

tre esport,  la forta implicació,  
que des del primer número 
han tingut sempre a l´hora de 
promocionar -lo , ja en el seu 
embrió ,  a la revista  minut 91, 
i que  posteriorment tindria la 
seva continuïtat,  en l´actual 
format.
 Molts cops quan ens reunim 
amb altres companys direc-
tius , sempre els faig esment 
del suport que rebem dels 
mitjans de comunicació del 
nostre territori, respecte al 
futbol modest, al que sempre 
s´ha dit “de regional”, i això 
els sorprèn  molt,  on com sa-
beu,  en la gran majoria dels  

mitjans esportius priven altres 
categories i interessos, però 
en aquest cas i en referència 
a la tasca que han anat realit-
zant durant tots  aquest anys  
el diari MÉS EBRE , no puc dir 
res més , que qualificar el seu 
treball amb una nota :... “Cum 
Laude”; I tot això gràcies a un 
equip de informació esportiva,  
on cal destacar a dos perso-
nes:
 Per una part  a Joaquin Celma, 
que ha fet i fa cada setmana,  
que  en un futbol tan modest 
com és el nostre, la gent tingui 
i faci  un seguiment , de tots 
i cadascun dels integrants de 
aquesta gran família de aficio-
nats i practicants, amb les se-
ves elucubracions i interpreta-

cions, aconsegueix que cada 
setmana es mantingui el caliu 
necessari  per la supervivència 
de un esport en el nivell mes 
modest, i on un jugador de la 
quarta catalana,  pugui arribar 
a ser l’autèntic protagonista de 
la setmana; en altres mitjans 
de comunicació seria el deno-
minat : “Manolete”.
I per l´altra part tenim a Michel 
Viñas , autèntic creador i exe-
cutor d´aquest projecte, és 
evident que potser a dia d’avui 
és el que sap més de la histo-
ria i evolució  del nostre futbol 
ebrenc, és un autèntic fill del 
seu pare , una altra persona 
enamorada del nostre futbol . 
I a ell principalment vull felici-
tar perquè de tots sabem , que 

si be abans parlava de milions 
d´exemplars, ara no podria dir 
quina quantitat de kilòmetres 
ha fet pel nostre territori i fora 
d´ell per mantenir-nos infor-
mats del que fan els nostres 
equips escampats arreu del 
país..... un cop més felicitats... 
i GRÀCIES... pel que heu  fet i 
fareu!!!

4000 DIES, 520 SETMANES AMB VOSTÈS
JOAQUIN CELMA COL·LABORADOR MÉS EBRE

A les Terres de l’Ebre som un 
territori apassionat i això ens fa 
diferents. Es poden reunir qua-
tre entusiastes en un bar i diuen 
d’agafar un club i la que són 
capaços d’armar. Veiem molts 
casos d’equips que han pujat 
com un coet de 4a catalana a 2a. 
Som un territori especial, per al 
bo i el dolent, una referència en 
el futbol de Catalunya, vivim el 
futbol d’una manera passional. 
Per això som tan grans i encara 
que no tinguem representació en 
les divisions nacionals, el futbol 
ebrenc està més viu que mai amb 
un domini en el futbol provincial 
de la 2a catalana aclaparador. 
Enmig de tot això, Més Ebre ce-
lebra el número mil, número mà-
gic. Per a mi, és un honor poder 
ser-hi. Per a mi aquest diari té una 
ànima i cor; és Michel Viñas que 
fa cada número en tres dies (di-
marts a dijous). 12 hores o més al 
dia, sense pausa, només parant 
per treure la carmanyola o pren-
dre un cafè i els divendres, a les 3 
de la matinada, a repartir amb la 
furgoneta,els 15.000 exemplars, 
plogui, faci fred o fins i tot amb 
crosses com ha passat. Aquest 

noi mereix en cada camp de 
futbol una placa. Ell és un rei en 
una partida d’escacs i jo tan sols 
el peó. La partida, durant la set-
mana, de vegades és complicada. 
Discutim, ens riem, i ens enviem 
missatges a totes hores. Ens co-
muniquem d’aquesta forma. Hi 
ha mesos que ni parlem per telè-
fon. Els missatges són constants 
per whatsapp. Hi ha dies que em 
diu: “Joaquin calma, calma. L’am-
bient, en aquest equip, està que 
bull. Baixa el pistó aquesta setma-
na”. I jo respiro, apago l’ordinador 
i a l’endemà ho veig diferent. En 
ocasions les nostres converses 
pugen la seua temperatura. Hem 
tingut piloteres fortes. Però la 
sang mai arriba a el riu. La relació 
personal està per sobre de tot.
Tot va començar un mes d’octu-
bre de l’any 2010. Vaig parlar amb 
Michel. Ell sabia de la meva tasca 
al portal de futbol Icompeticion 
(desaparegut i transformat en 
Futbol Ebrenc) i em va proposar 
fer un article de futbol ebrenc. 
Qui anava a dir que aquell arti-
cle seria el germen d’alguna cosa 
gran. Són, sense adonar-me’n, 
deu anys. Setmana rere setma-

na. Si una setmana no puc, com 
una que vaig estar hospitalitzat 
4 dies, des d’alli vaig fer la meva 
pagina. El metge, que em feia les 
proves del cor, em deia “vostè no 
pot treballar”. I jo no li vaig fer cap 
cas. Com tampoc vaig fer-li al 
2001, quan després d’un infart, un 
any més tard vaig còrrer una ma-
rató. Com jo dic, cal sentir-se viu 
sempre, a cada instant, al màxim. 
Vaig fer una col·laboració i Michel 
em va dir si volia fer-ne una altra 
i així va néixer la meva secció en 
una pàgina de Més Ebre. I es va 
anar allargant al segon any...i ja 
no donava només la meva opi-
nió setmanal, afegia petites notí-
cies o apunts i  Michel em deia: 
“La teva columna ja no ho és. 
Ara és una L”. Cada vegada més 
gran i cada any aportava idees 
noves. I així van néixer, fa 5 anys, 
diverses seccions: l’equip de la 
setmana, l’onze de la jornada, 
la secció estrella Top secret (em 
sorprenc a mi mateix que cada 
setmana aconsegueixo notíci-
es d’aquesta índole) i una secció 
que va durar tres anys “Mega-
craks ebrencs” amb 120 entrevis-
tes a jugadors i entrenadors fins 
que per falta d’espai es va supri-
mir. En els primers anys amb les 
meves col·laboracions, vaig ma-
nifestar públicament que algun 
dia deixaria d’escriure, ja que els 

meus temes del futbol ebrenc es 
podien acabar. Que equivocat 
estava. Una de les meves fortale-
ses és la constància, la investiga-
ció i aquest instint de periodista 
agressiu per voler aconseguir la 
informació amb un si o si, sem-
pre pensant en el lector. El meu 
sentit de la competitivitat (tots els 
tenim) em fa tancar la feina una 
setmana i ja preparar la següent 
jornada amb nous articles. No sé 
si sóc bon periodista, els lectors 
són els jutges. Només puc dir que 
ho dono tot, com els jugadors al 
camp. Però no només el dia de el 
partit, jo tinc de vegades gairebé 
un entrenament diari. No hi ha 
dia que no m’arribi una notícia o 
l’aconsegueixi i de vegades a mit-
ja tarda d’un dissabte l’estructura 
de la meua pàgina està al mà-
xim. Arriba el diumenge, faig els 
últims retocs, i dilluns acabo de 
quadrar els espais i en ocasions 
tanco la plana per la nit. En una 
hora puc retocar-la set vegades 
perquè entren noves notícies. 
Tinc la major base de dades del 
futbol ebrenc i de la província i si 
em falta una dada la busco tot i 
que de vegades tardo una hora i 
he de contrastar-la amb 4 fonts 
diferents. Hi ha articles pels que 
rebo missatges dient-me que la 
notícia és mentida. A la quarta 
font que he buscat apreto una 

mica i salta l’espurna: “Joaquin, 
és cert. Com ho pots  saber si jo 
m’he assabentat fa un minut i tu 
estàs a Madrid?”. Un entrenador 
em va dir “ets el millor periodista 
del futbol ebrenc en tota la histò-
ria”. Quan m’ho diu, puja el meu 
ego, la meua adrenalina. També 
m’agraden les floretes i no no-
més rebre pals. “Moltes gràcies 
per la feina que fas pel nostre 
futbol ebrenc”. La veritat és que 
aquest comentari és el més ge-
neral. Però no sóc cregut, a l’en-
demà cal picar pedra i cal seguir 
buscant informació. ¿Saben qui 
és el més crític de la meva tasca? 
Jo mateix. Sóc autoexigent, per-
feccionista, lluitador, constant....
En qualsevol cas, per a mi el mi-
llor periodista del  futbol ebrenc 
és Michel Viñas. Ho serà sempre. 
Hi ha un important president d’un 
club del territori que diu que “per 
anar al programa de Michel de 
vegades necessites una transfu-
sió de sang perquè punxa i torna 
a punxar i a la tercera pregunta, 
ja no tinc respiració”. Però és la 
seva feina, la de ser el millor cada 
setmana. Això és molt dur i des-
gasta. Per acabar, jo, del futbol, 
sense adonar-me’n faig poesia, 
filosofia, literatura i això és gràci-
es a que cada setmana plasmo un 
tema o diversos i cada set dies de 
vegades faig un mini màster.

1.000 NÚMEROS REPRESENTA UN ÈXIT 1.000 números representa 
un èxit per a qualsevol mit-
jà. Com no, i d’una forma 
especial, també per aquells 
que estan al costat dels 
nostres clubs i federats. 
Perquè tots som un equip. 
Junts, seguim fent créixer 
allò que més ens agrada:
el futbol català.

Moltes felicitats!!
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TERCER 
PROGRAMA
Plàncton Diving és l’empresa 
promocionada en aquest 
tercer programa. Empresa que 
ofereix sortides de snorkel, així 
com batejos, cursos i sortides 
de submarinisme enfocades 
100% a ensenyar la vida 
marina d’una forma diferent. 
L’equip de científiques marines 
guia i ensenya sobre les espèci-
es animals i vegetals que viuen 
als fons marins de l’Ametlla 
de Mar: les espècies típiques, 
les que viuen amagades, les 
nòmades, les més sociables... 
“Aprendràs a distingir-les i a 
conèixer les seves curiositats i 
comportaments. Mai torna-
ràs a mirar el mar amb els 
mateixos ulls!. Busca quin tipus 
de bussejador/a ets i mira on 
encaixes dins de l’oferta que el 
nostre equip ha preparat per 
a tu!”. Plàncton és un centre 
situat a l’Ametlla de Mar i la 
base principal es troba a la 
Urbanització Les 3 Cales.

A LA CALA ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE
Tercer capítol: Joan Rovira viatja fins 
L’Ametlla, en la seua recerca del ‘Gambusí
Joan Rovira segueix el seu 

viatge sense descans, a la 
recerca d’un dels secrets més 
ben guardats del territori: el 
Gambusí.           
En el tercer capítol, el cantautor 
camarlenc continua buscant. En 
aquesta ocasió va fer-ho a les 
aigües del Mediterrani, a l’Amet-
lla de Mar. 
Joan va visitar els carrers ca-
leros per trobar informació de 
l’animal mitològic. Van dir-li que 
a la Cala n’havien vist prop de la 
costa, al mar. Rovira, amb la col.
laboració de l’empresa Plàncton 
Diving es va endinsar en aigües 
del Mediterrani per poder insistir  
en la seua recerca.  
Trobarà en aquest tercer capítol 
el Gambusí? 
Diumenge tindrem la respos-
ta, al Canal Ebreexperience. Es 
podrà veure en estrena a les 20 
hores (streaming).  

ALTRES PROGRAMES
‘Lo Moixonòleg’, amb Sergi Sales, el proper 
dijous dia 18 de juny

El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

Lo Moixonòleg. Programa presentat 
per Sergi Sales.  “Ara tothom 

ho anomena Birdwhatching, i està 
de moda, però quan Sergi Sales va 
començar a anar a veure ocells, 
eren molt poques les persones que 
convertien una passió tant minoritària, 
en la seva forma de viure per sempre 
més. I així va ser, aquest enginyer de 
carrera va abandonar la seva professió 
per canviar-la per uns prismàtics i 
moltes hores de camp”. Dijous vinent, 
dia 18, segon capítol del serial, al Canal 
Ebrexperience.

Dos programes per setmana. 
A partir d’aquesta, els 

programes temàtics que 
complementen el portal 
EbreXperience es podran veure 
cada 15 dies. O sigui, dos per 
setmana. Per a la propera, aquest 
diumenge dia 14, es podrà seguir 
el ‘Caçador de Gambusins’ i 
dijous dia 18  ‘Lo Moixonòleg’. 
Tots dos a les 20 hores. Per a la setmana següent, el dimarts 
23 s’emetrà ‘De Cara a Barraca’, amb el Club Patí L’Aldea com 
a protagonista, i dimecres dia 24 es podrà veure ‘La Bona Teca’ 
amb Isabel Carrasco al celler Bàrbara Forés. També, tots dos, 
l’estrena serà a les 20 hores.  
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no pecaré de falsa modèstia 
en dir que em sento orgullosa 
de formar part d’aquest equip 
i de la missió que tenim en 
comú de cohesionar les Ter-
res de l’Ebre.

El Més Ebre és el setmanari 
gratuït més llegit al terri-
tori. Quina creus que és la 
veritable clau de l’èxit?
Jo diria que és la filosofia dels 
que vivim el Més Ebre, per-
què és la nostra passió, i això 
es reflecteix. Som propers, 
la gent ens coneix i sap que 
el Més Ebre té cara i ulls. Si 
cal, no ens cauen els anells 

Vas passar del món de les 
traduccions a la direcció 
d’un mitjà de comunicació, 
el Més Ebre
Sí, la vida dóna moltes voltes, 
no? (riu). Vaig entrar a formar 
part de la família Més Ebre 
quan es publicava l’edició 731, 
corria l’any 2014. La veritat 
és que era un món desco-
negut per a mi, però que em 
fascinava. Vaig tenir la sort 
de conèixer a  Michel  Viñas, 
que va veure néixer el Més 
Ebre, i la resta de companys 
que m’ho van posar molt fà-
cil. Passats els anys, cada cop 
em sento més identificada, i 

a l’hora d’agafar la furgoneta 
per anar a repartir els diaris. 
Estem al costat de la nostra 
gent, i això es nota. Sempre 
intentem fer un pas més en-
llà, perquè la nostra condició 
de mitjà gratuït ens ho per-
met, com per exemple, poder 
publicar el diari a internet el 
mateix dijous a la nit, abans 
que surti en format paper a la 
matinada, ja es pot consultar 
el setmanari complet per in-
ternet. Molts ebrencs i ebren-
ques, que viuen fora, consul-
ten la versió “on-line”, i ho 
agraeixen. Tot sent un gratuït 
apostem també per les noves 

tecnologies, el mòbil, la  ta-
blet, amb la nostra APP... No 
parem d’innovar per apropar 
la notícia als lectors i lectores 
i no a la inversa.

Per aquest aniversari de 
l’edició 1000 heu creat 
una plataforma turística: 
l’EbreXperience
Sí, i fixat, sempre quan pitjor 
han anat les coses a causa de 
les diferents crisis, és quan a 
Més Ebre hem fet una aposta 
més forta. Hem redissenyat de 
dalt a baix el Més Ebre, hem 
instal·lat nous expositors de 
diaris, hem ampliat les pobla-

ISABEL CARRASCO
DIRECTORA MÉS EBRE
‘1000 GRÀCIES A TOTS I TOTES’

cions on distribuïm, i ara hem 
creat EbreXperience, una pla-
taforma turística gratuïta per 
ajudar a les empreses i autò-
noms/es a difondre, en un sol 
“clic” les seues activitats. 

Per acabar?
Ja acabem? Sens dubte vull 
agrair a la gent del nostre ter-
ritori que valora els esforços 
portats a terme durant aquests 
anys i, si em permets, a nivell 
personal  donar les gràcies a 
la  meua  família pel temps i 
la llibertat que m’ha permès 
complir el meu compromís 
amb el nostre “terreno”. 
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SUBVENCIONS 
DE 400 EUROS 
A AUTÒNOMS I 
EMPRESES 

El ple ordinari de juny a 
l’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat les bases que regula-
ran l’atorgament de subven-
cions directes als autònoms, 
sector comercial i empresarial 
del municipi. Aquestes ajudes 
volen afavorir la recuperació 
de les activitats econòmiques 
que es van veure directa-
ment afectades per l’ordre de 
confinament per la pandèmia 
de coronavirus. Les subvenci-
ons preveuen una aportació 

de 400 euros a cada activitat, 
d’una partida que ascendeix a 
més de 350.000 euros. 

Pel que fa a les mocions, s’han 
aprovat les dos presentades 
per ERC i CUP per reclamar 
la continuïtat dels punts de 
guaita per a la prevenció 
dels incendis forestals; la 
d’ERC, perquè l’Ajuntament 
de s’integre al Memorial de 
la Batalla de l’Ebre; les dos 
de Ciutadans, per preservar 
la conciliació laboral davant 
la situació provocada per la 
covid-19 i perquè els ajunta-
ments puguen disposar del 
superàvit per a accions socials 
derivades de la pandèmia; les 
de Movem, per crear un pla de 
xoc per una mobilitat segura, i 
per la creació d’una comissió de 
seguiment per a la reactivació 
econòmica posterior a la crisi 
de la covid-19; la de la CUP, per 
atendre les necessitats de les 
persones i reduir les activitats 
econòmiques que tanquen; i la 
de Junts, per la reobertura dels 
CAP i consultoris.

TORTOSA

La crisi derivada de la covid ha 
disparat els últims mesos les 
peticions d’ajuda a Càritas Tor-
tosa. Les famílies que pateixen 
pobresa severa s’ha disparat un 
30% i ha incrementat un 50% el 
nombre d’unitats familiars ate-
ses. D’aquestes, un 30% eren 
usuaris que s’adreçaven per 
primera vegada a Càritas. Són 
sobretot usuaris autònoms que 
han perdut els negocis o treba-
lladors temporals que no han 
estat reclamats per tornar a la 
feina. Càritas Tortosa va desti-
nar 2,17 milions durant el 2019 

per atendre 3.259 famílies, 202 
més que l’any anterior, trencant 
una dinàmica de “lleugera però 
falsa” sensació de recuperació 
econòmica que s’anava donant 
des de 2013. Càritas preveu que 
prop de 5.000 famílies demanin 
ajuda enguany a la diòcesi. La 
campanya de Corpus, que co-
mença dimecres per rebre do-
nacions, ho fa amb el lema “A 
més dos metre de tu”, s’allarga-
rà tot el mes de juny a les parrò-
quies. A la foto, el Bisbe, Enrique 
Benavent, i Agustí Castell, direc-
tor de Càritas Tortosa.

LES COVES 
MERAVELLES 
REOBREN AL 
PÚBLIC   
Les Coves Meravelles obriran 
demà dissabte al públic 
després de tancar portes el 
14 de març a causa de la crisi 
sanitària. 
L’espai turístic reemprendrà la 
seva activitat amb un seguit 
de mesures de seguretat. Així, 
els grups s’han reduït a quinze 
persones per entrada, s’ha 
variat el recorregut per man-
tenir la distància de seguretat 
durant la visita i s’ha fixat un 
horari per a les entrades.

BENIFALLET
CARRIL A LA 
CARRETERA DE 
L’ERMITA  
L’Ajuntament de L’Aldea 
habilita un carril a la carre-
tera de l’Ermita per donar 
més seguretat als vianants 
i ciclistes. L’actuació ha 
consistit en adequar amb àrid 
reciclat una franja de terra 
d’uns 480 metres de longitud 
per 5 m d’amplada dintre dels 
terrenys de Carballo propietat 
de l’Ajuntament. L’actuació 
s’anirà implementant en la 
plantació d’arbres i vegetació 
als laterals d’aquest nou tram.
Vianants i ciclistes podran 
circular en més seguretat.

L’ALDEA
FER BON ÚS DELS 
CONTENIDORS  
El regidor de Gestió Ambi-
ental, Ivan Garcia, ha fet una 
crida per a fer un bon ús dels 
contenidors de residus i la ges-
tió de voluminosos, principal-
ment al disseminat: “s’estan 
trobant bosses de Resta en 
contenidors de reciclatge 
que ens provoquen a totes i 
tots unes elevades despeses 
innecessàries”. Es demana: 
“utilitzar cada contenidor per 
al que toca i no barrejar resi-
dus.  No tirar bosses de Resta 
als contenidors de reciclatge. I 
no deixar bosses ni volumino-
sos fora dels contenidors”.

ROQUETES

DONACIONS DE 
SANG  
El Centre Cívic de Ferreries 
acollirà demà dissabte (de 
les 10 a les 14 h ) una nova 
marató de donacions de sang. 
Les persones que vulguen 
participar-hi han de demanar 
cita prèvia a la web donarsang.
gencat.cat.

CLÍNICA TERRES 
DE L’EBRE
El doctor Salvador Pallejà 
assumeix la direcció de la 
Clínica Terres. Substitueix la 
doctora Núria Casalé i ho com-
patibilitzarà amb la direcció de 
l’Hospital de la Santa Creu.

CAMPUS D’ESTIU A 
ROQUETES
L’Ajuntament col·labora amb el 
Campus Esportiu d’aquest es-
tiu, organitzat per les entitats 
de la ciutat, amb un Programa 
de Motivació Emocional Jove, 
un servei que comptarà amb 
la participació d’una psicòloga 
especialitzada amb Educació 
Emocional. L’objectiu és inte-
grar l’educació emocional a les 
activitats esportives formant 
als monitors i proposant dinà-
miques lúdiques.

MÉS 
NOTÍCIES

MINIDEIXALLERIES 
URBANES  
La Regidoria de Medi Am-
bient, en el marc del pla de 
compromís adquirit per cuidar 
el medi ambient, ha instal·lat 
quatre minideixalleries urba-
nes que serveixen per reciclar 
petits objectes que no es po-
den llençar als contenidors de 
recollida selectiva i que, per a 
un correcte reciclatge, s’hauri-
en de dipositar a la deixalleria 
municipal. Estan instal·lades a 
4 punts estratègics:  la plaça 
dels Països Catalans, la plaça 
Hort de la Florit, la urbanitza-
ció de Cap-Roig i la urbanitza-
ció d’Ampolla Mar.

L’AMPOLLA

 
L’AMETLLA 
ONEJARÀ 4 
BANDERES BLAVES

Un any més han estat guardo-
nades amb aquest distintiu les 
platges de l’Alguer, Pixavaques 
i Cala Calafató, i el Club Nàu-
tic. En canvi no l’han revalidat 

Cala Forn i Sant Jordi. Amb tot, 
segueix sent el municipi tarra-
goní amb més distintius blaus 
sumant-ne un total de sis. La 
Bandera Blava reconeix la ges-
tió ambiental, qualitat de l’aigua 
i serveis de les platges i ports, a 
les que enguany s’afegeixen les 
normes de prevenció davant el 
coronavirus. 

LA CRISI DE LA COVID DISPARA UN 
50% EL NOMBRE DE FAMÍLIES QUE 
DEMANEN AJUDA  

CÀRITAS

DARRERA HORA

L’ALDEA SUSPÈN 
LES FESTES 
MAJORS
L’Ajuntament informa que 
després de dur a terme reu-
nions sectorials amb totes les 
entitats i comissions impli-
cades majoritàriament en la 
realització de les Festes Majors 
i les Festes dels Barris de 
l’Aldea, s’ha decidit anul·lar-les 
totes, a causa de la situació 
d’emergència sanitària pro-
vocada per la pandèmia de la 
Covid-19. “Aquesta decisió és 
també fruit del consens entre 
els municipis deltaics que hem 
acordat conjuntament suspen-
dre els actes festius”.
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PAÜLS OBRIRÀ LA 
PISCINA EL DIA 24  
L’Ajuntament de Paüls ha fet 
públic que obrirà la piscina el 
24 de juny i que la temporada 
s’allargarà fins al 6 de setem-
bre.  També ha informat que 
intentarà mantenir la Festa 
Major en honor a Sant Roc, 
“tal com hem fet amb la Festa 
de la Cirera ens reinventarem 
i farem els actes que ens per-
metin els protocols de salut”, 
ha dit l’alcalde Enric Adell.

EL COPATE 
RENOVA EL 
CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
AMB L’ACMT
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) ha renovat 
el conveni de col·laboració 
amb l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). Es tracta 
d’una pròrroga del conveni 
entre les dues institucions per 
seguir treballant conjunta-
ment per impulsar l’eficiència 
energètica en el món local. La 
signatura ha anat a càrrec del 
president del COPATE, Joan 
Alginet i el president de l’ACM, 
Lluís Soler. 

TRACTAMENT 
CONTRA EL 
MOSQUIT
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) ha realitzat 
aquesta setmana el quart 
tractament de la temporada 
en espais naturals per contro-
lar la població de mosquit al 
Delta. S’ha actuat sobre una 
superfície de 400 hectàrees, 
en diferents espais naturals 
litorals de l’Ampolla, Deltebre, 
Sant Jaume, Amposta i la 
Ràpita. “Les pluges dels últims 
dies i la pujada del nivell del 
mar divendres passat han fet 
necessari aquest tractament 
per a combatre les larves de 
mosquit”, ha dit el president 
del COPATE, Joan Alginet.

MÉS 
NOTÍCIES

 
LA PLATJA LES 
CASES D’ALCANAR-
MARJAL, 26 ANYS 
DE BANDERA 
BLAVA
La platja del Marjal de Les Ca-
ses d’Alcanar ha aconseguit, 

un any més, el reconeixement 
atorgat per la Fundació d’Edu-
cació Ambiental en la col·labo-
ració de l’Associació d’Educa-
ció Ambiental i del Consumidor. 
Un guardó que premia la gestió 
ambiental i la seguretat, les ins-
tal·lacions i la prestació òptima 
de serveis i informació i educa-
ció ambiental.

INVERSIÓ DE MÉS 
DE 250.000 EUROS 
EN RENOVACIÓ 
TECNOLÒGICA

L’Hospital Comarcal d’Amposta 
invertirà, durant aquest 2020, 
fins a 252.000 euros en l’ad-
quisició de diferents aparells 
que permetran la renovació 
tecnològica del centre. Així, en 
el marc Consell d’Administració 
de l’Hospital Comarcal d’Am-
posta, reunit dimecres 10 de 
juny de forma telemàtica,  es 
va donar compte de l’adquisició 
d’un ecocardiograma (amb 
una inversió de 33.500 euros) 
i es va presentar la licitació de 

la sala de radiologia (per una 
inversió de 185.000 euros. A 
més a més, s’està treballant 
en l’adquisició d’un ecògraf 
portàtil (10.000 euros) i un 
equip de compressió toràcica 
(14.000 euros) i un respirador 
(10.000 euros) per al Servei 
d’Urgències.  L’alcalde d’Am-
posta i president del Consell 
d’Administració, Adam Tomàs 
recorda que aquests dar-
rers anys s’han adquirit dos 
ecògrafs més, un aparell de 
mamografies cedit per la Fun-
dació Amancio Ortega i una 
ressonància magnètica que 
ha permès recuperar aquest 
servei vuit anys després que 
es deixés de fer perquè es va 
espatllar l’aparell.
D’altra banda, el Consell 
d’Administració de l’Hospital 
també va aprovar el compte 
anual del 2019 amb el vot 
a favor dels representants 
d’Esquerra, l’abstenció del dels 
Socialistes i el vot en contra 
dels representants de Som 
Amposta i Junts per Amposta.

HOSPITAL COMARCAL

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir a Amposta dos homes, ve-
ïns de la ciutat de 24 i 33 anys, 
amagats dins del pis on, supo-
sadament, havien entrat a robar. 
La trucada d’un veí aquest pas-
sat dimarts a dos quarts de tres 
de la matinada va alertar que 
uns desconeguts havien en-
trat a robar al pis d’un bloc del 
carrer Europa. Quan els agents 
van arribar-hi, van trobar la por-
ta forçada amb un tornavís que 
estava sobre la taula del men-

jador. Seguidament, van loca-
litzar els sospitosos: un amagat 
darrer la porta d’una habitació i 
l’altre dins d’un sac de dormir. 
Tots dos van donar explicacions 
incongruents sobre la seva pre-
sència a l’immoble i van acabar 
sent detinguts per robatori amb 
força en grau de temptativa.
Van quedar en llibertat després 
de declarar a la comissaria amb 
l’obligació de comparèixer da-
vant de l’autoritat judicial quan 
siguin requerits..

REOBRE EL 
CENTRE DE DIA   
Les persones usuàries del 
Centre de Dia han tornat 
aquest dimecres a la Residèn-
cia de Gent Gran. S’ha recupe-
rat així aquest servei que es 
va tancar per la pandèmia. La 
recuperació del servei s’ha fet 
complint totes les mesures de 
protecció i higiene necessàries 
per garantir la seguretat, amb 
una restricció de 20 persones 
usuàries al mateix temps. 
D’altra banda, s’ha reactivat 
el transport adaptat per als 
trasllats amb la limitació de 
dos persones per vehicle per 
garantir la seguretat.

AMPOSTA
PROMOCIÓ DE LA 
VIA VERDA  
Els consells comarcals del Baix 
Ebre i la Terra Alta uneixen 
esforços amb l’Aragó per 
promocionar la Via Verda 
de la Val de Zafán. Tot i que 
cada tram mantindrà la seua 
personalitat, es treballarà per 
unificar criteris de senyalit-
zació i adequació de la via. 
Una vegada estigui adequat 
el traçat de la Via Verda del 
Carrilet, la via quedarà con-
nectada amb el Camí Natural 
de Tortosa-l’Aldea-Deltebre. 
El recorregut que naix a la 
Puebla de Híjar arribarà fins 
al mar.

BAIX EBRE
SUSPENSIÓ DE 
LES FESTES  
L’Ajuntament, de forma 
coordinada amb la Comissió 
de Festes i Bous i amb el Club 
Deportiu La Cava, a banda 
d’haver consultat la resta 
d’entitats participants, ha 
anunciat la suspensió de les 
festes majors de Deltebre i les 
festes majors de La Cava. Tal 
com ha manifestat l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, “el 
context actual causat per la 
COVID-19 ens obliga a prendre 
una mesura que no voldríem, 
però que entenem que és 
necessària per a salvaguardar 
la salut de la ciutadania”.

DELTEBRE
OBRES AL CENTRE 
DE DIA  
Amb motiu de les obres de 
millora del Centre de Dia “La 
Granadella” per tenir l’espai 
condicionat a la nova norma-
litat, fins nou avís no donarà 
servei. D’altra banda, informar 
que el CAP (Centres d’Atenció 
Primària) de Camarles, tot i 
que les visites presencials es 
fan amb cita prèvia, va obrir 
dilluns, en horari de 8.00 a 
15.00 hores (de dilluns a di-
vendres). Els CAP de Camarles 
i l’Ampolla van obrir dilluns. 
Durant la setmana ho havien 
de fer els de Roquetes, el 
Perelló i Xerta.

CAMARLES

DOS DETINGUTS AMAGATS DINS DEL 
PIS ON HAVIEN ENTRAT A ROBAR DE 
MATINADA  

AMPOSTA
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RECTIFICACIÓ 
DELS LÍMITS 
MARÍTIMS PER 
RETORNAR EL 
CASTOR A AIGÜES 
CATALANES

La diputada al Congrés, Norma 
Pujol i el diputat al Parlament, 
Alfons Montserrat, han pre-
sentat a les Cases d’Alcanar la 
Proposició no de Llei (PNL) que 
els republicans han registrat 
a Madrid demanat al govern 
espanyol que rectifiqui els límits 
de les Capitanies Marítimes i els 
Districtes marítims de Tarra-
gona i Castelló;  “i així retornar 
l’espai marítim del Castor a 
aigües catalanes”, ha dit Pujol. 

La diputada ha afirmat que “ho 
fem per revertir una actuació 
arbitrària del govern socialista 
de Zapatero, i aconseguir que 
la Generalitat sigui considerada 
com administració afectada en 
tot el procés de desmantella-
ment de les instal·lacions del 
Castor, i en concret en les matè-
ries que són de la seva compe-
tència. De manera arbitrària, 
unilateral i sense cap justificació 
tècnica el govern socialista va 
modificar els límits marítims 
de Tarragona i Castelló amb 
l’objectiu d’evitar que la Ge-
neralitat de Catalunya pogués 
intervenir com a part afectada 
en el procediment de tramitació 
i autorització del Castor i ho fes 
la valenciana, que era totalment 
favorable al projecte”. Alfons 
Montserrat ha criticat que  “en 
campanya electoral Sánchez 
anunciés que en sis mesos 
Enagás tindria el projecte de 
segellat dels pous però passat 
aquest termini seguim sense 
tenir cap mena d’informació, ni 
cap acció al respecte”.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Aquesta setmana els ajunta-
ments de la Ràpita i d’Amposta 
han iniciat les obres d’arranja-
ment de la carretera de Poble 
Nou del Delta, amb una inver-
sió de 90.000 euros. Les obres 
al terme d’Amposta van des del 
Pont de l’Encanyissada al Poble 
Nou del Delta. S’hi eixamplaran 
tres quilòmetres de carretera i 
es renovarà el ferm del vial i la 
senyalització horitzontal de la 
carretera. Els treballs s’acabaran 
al juliol. Al terme de la Ràpita, 
les obres comprenen un tram 
de quatre quilòmetres on s’as-
faltarà el ferm del vial, es refor-
çarà la vora de la calçada amb 

formigó i s’inclourà nova senya-
lització horitzontal. El termini 
d’execució és de dos mesos. El 
trànsit patirà alteracions. Al tram 
entre el pont de l’Encanyissada 
i el camí dels Tres Desaigües es 
donarà pas alternatiu entre els 8 
i 19 de juny, mentre que al tram 
entre la cruïlla de Fortea i el 
camí de l’Anglés estarà comple-
tament tallat entre els dies 15 i 
19 de juny. Des del pont de l’En-
canyissada i fins al Poble Nou d 
la circulació també estarà res-
tringida mentre durin les obres. 
L’accés a Poblenou es farà per la 
carretera TV-3406 (entre la Rà-
pita i Sant Jaume). 

REOBRIR ELS 
CONSULTORIS   
Els alcaldes d’Arnes, Joa-
quim Miralles, i de Prat de 
Comte, Juanjo Malràs, han 
demanat al Departament 
de Salut la reobertura dels 
consultoris municipals. Tots 
dos han criticat la “falta 
de sensibilitat” del Depar-
tament després que no 
s’hagi previst la reobertura 
d’aquests centres fase. En 
un comunicat fet públic pel 
seu partit, JxCat, recorden 
que els seus municipis 
es troben “a més de 30 
minuts” amb el CAP més 
pròxim, el de Gandesa.

ARNES
CAMPANYA PER 
RECUPERAR ELS 
SERVEIS DEL CAP  
La petició engegada per 
Dèbora Galaso mitjançant la 
plataforma Change, demana 
que tornin tots els serveis 
del CAP pediatria, odonto-
logia, llevadora i servei de 
metge d’urgència nits, caps 
de setmana i festius. D’altra 
banda, Mar Lleixà,  Gerent 
de la Regió Sanitària, es va 
comprometre al retorn dels 
serveis del CAP “s’intentarà 
fer el més aviat possible” però 
no va concretar data. Així ho 
va anunciar en un programa 
emès des de La Plana Ràdio.

S. BÀRBARA
REFORMA C-12   
La transformació de l’Eix de 
l’Ebre, la carretera C-12 que 
uneix l’Ebre i Lleida, es perfila. 
Territori licita la redacció del 
projecte constructiu dels dos 
primers trams, entre Alfés i 
Lleida i entre Tortosa i Ampos-
ta (les obres començaran l’any 
que ve) i es redactarà aviat el 
projecte entre Garcia i Móra 
la Nova. La transformació 
planteja crear 12 trams amb 
dobles carrils en un sentit. La 
inversió supera els 67 MEUR. 
Abans Territori millorarà el 
ferm del tram Xerta-Aldover i 
té previstes dues rotondes, a 
Ascó i a Jesús, i un nou accés a 
la Via Verda a Benifallet.

TERRITORI

EL MERCAT 
AMBULANT 
DE LA RÀPITA 
REOBRI A UN NOU 
EMPLAÇAMENT  
El mercat ambulant de la 
Ràpita tornarà a obrir al públic 
el pròxim dissabte 20 de juny 
després d’haver-se cancel·lat 
durant tres mesos a causa de 
la pandèmia del coronavirus de 
la Covid-19. L’Ajuntament de 
la Ràpita ha decidit canviar-lo 
de la seva tradicional ubicació 
a un espai més ampli que per-
metrà que tots els comerciants 
puguin posar la parada guar-
dant la distància de seguretat 
i, al mateix temps, controlar 
l’aforament del públic. 
El nou emplaçament del mer-
cat ambulant serà l’Avinguda 
Jaume Pere Pons, entre la 
Biblioteca Municipal Sebastià 
Juan Arbó i el CAP.

DELTEBRE
La platja de Riumar disposarà 
novament aquest estiu de la 
bandera blava que atorga el 
tribunal internacional de la 
Fundació d’Educació Ambien-
tal. L’atorgament d’aquesta 
distinció és conseqüència de 
les constants adequacions 
realitzades a la platja de 
Riumar, de les mesures de 
gestió implementades amb la 
finalitat de fomentar l’educa-
ció ambiental, de la seguretat 
i de la prestació òptima de 
serveis, i també per la qualitat 
de l’aigua.

SUSPENSIÓ DE LES 
FESTES D’ESTIU
El Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses del Montsià, celebrat 
de manera telemàtica, Va 
acordar, en una decisió sense 
precedents, suspendre les 
festes d’estiu, que se celebren 
anualment a tots els municipis 
de la comarca. Aquesta decisió 
es va prendre sens prejudici 
que es puguin celebrar, durant 
aquest període, aquells actes 
culturals i festius que permetin 
preservar la seguretat.

MÉS 
NOTÍCIES

PLATGES QUE 
RENOVEN LA 
BANDERA BLAVA  
La bandera blava tornarà 
a onejar a la platja de les 
Avellanes, a la de Cap-Roig i 
al Club Nàutic de l’Ampolla. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
posa en marxa un seguit 
de mesures per garantir 
la seguretat i el distancia-
ment social a les platges de 
l’Ampolla amb la mínima 
molèstia per als banyistes 
que trobaran aquestes 
mesures als cartells que hi 
haurà ubicats als accessos de 
totes les platges del municipi 
ampollero. 

L’AMPOLLA

 
LA RÀPITA 
REVALIDA LES 
BANDERES BLAVES

El jurat internacional Bandera 
Blava 2020 ha tornat a reco-
nèixer el municipi de la Ràpita 
amb dues banderes blaves per 
a la platja del Garbí i la platja 

de les Delícies. Aquestes dues 
platges ja gaudien de la dis-
tinció l’any passat i enguany la 
revaliden juntament amb altres 
95 platges catalanes i unes al-
tres 7 de les Terres de l’Ebre 
(una a Alcanar, una a Deltebre, 
dues a l’Ampolla i tres a l’Amet-
lla). En aquesta edició es pre-
sentava un doble repte afegit 

als criteris habituals de ser-
veis, accessibilitat i seguretat: 
el temporal Glòria i les mesu-
res derivades de la pandèmia 
del coronavirus. Si bé les dues 
platges premiades amb la Ban-
dera Blava no van patir afec-
tacions greus pel temporal, el 
manteniment de les mateixes 
ha sigut constant. 

ELS AJUNTAMENTS D’AMPOSTA I 
RÀPITA ARRANGEN LA CARRETERA DE 
POBLE NOU  

INFRAESTRUCTURES

terres de l’ebre
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13 DESAPAREGUTS
Un equip més deixa la com-
petició, l’Arnes. En la darrera 
década ho han fet: Deltebre, 
Vilalba, Bot, Campredó, la 
Galera, Horta, Muntells, 
Tivissa, Atlas, Torre Espa-
nyol, Rasquera i Benifallet. 
Per aquestes poblacions és 
un gran buit, el mateix està 
passant a municipis amb 
més habitants que s’estan 
quedant sense futbol base en 
totes les categories. Em posa 
trist la desaparició d’un club, 
però més la de l’Arnes, a qui li 
tenia molt d’afecte, per ser la 
població més petita i estar a 
prop del meu poble, on jo vaig 
néixer, Beseit. I amb una gran 
directiva que m’ha tractat 
com un rei. Enrere queden 13 
temporades amb els entrena-
dors: Roger, Pachan, Navarro, 
Escola, Francesc, Joaquim i 
Emiliano. L’única diversió que 
hi havia per al cap de setmana 
era el futbol i molta gent 
es queda òrfena. Malgrat la 
quantitat de desaparicions, 
és un miracle que la Quarta 
catalana continuï. No deixa 
d’existir tot i el Barça, les 
televisions i el Covid. A l’Ar-
nes, a més del nou escenari 
econòmic, li va fer mal també 
que un altre equip li va tocar 
8 jugadors. I tres han fitxat. 
Oficialment l’Arnes desapa-
reix. Jo segueixo pensant que 
pot haver alguna sorpresa i 
torni haver futbol. Quin serà 
el següent club a desaparèi-
xer? Igual pot caure un altre 
abans de començar la nova 
temporada.

CELMA

1000
És un dia especial per tota la 
gent que formem Més Ebre. 
Puc assegurar que per un 
mitjà d’àmbit territorial no 
és gens fàcil arribar a l’edició 
1000. Ho hem aconseguit. 

Més Ebre va néixer el 2001 
per la fusió del setmanari 
L’Occidental i de la publicació 
esportiva Minut 91, de la que 
jo n’era el responsable. O 
sigui, des de l’inici, he crescut 
amb el Més Ebre. I aquí estic 
encara. Per això avui em 
passen moltes coses pel cap. 
El Més Ebre és com un fill. I 
els fills donen satisfaccions, 
però també maldecaps. Els 
pares sempre se sacrifiquen 
pels seus fills. Jo també ho he 
hagut de fer pel ‘meu’. I ho he 
fet sempre acompanyat de 
més gent. Però en determi-
nats moments d’aquestes 
dues darreres décades, sobre 
tot a finals de la primera, 
vaig haver de lluitar molt 
davant de moltes adversitats. 
Malgrat això, el treball, la 
perseverança i el sofriment 
m’han ensenyat a obrir ca-
mins. M’han ensenyat a viure. 
M’han ensenyat a comprovar 
que es pot arribar a una fita 
si lluites per ella. Queda molt 
per fer i cal seguir treballant 
com fins ara. 
Per acabar, agraïments. A tots 
els companys i companyes de 
tots aquests anys, a l’equip 
actual i a tots i totes els que 
amb la vostra complicitat 
heu ajudat a arribar fins aquí.  
Gràcies.   

MICHEL
CORELLA TORNA A 
L’AMPOSTA
L’Amposta ha fet oficial 
aquesta setmana la  incor-
poració del central Francesc 
Corella que torna al club des-
prés d’haver estat a l’Ullde-
cona. També torna, després 
del seu pas pel club faldut, 
Ferran Lluís. Així mateix, 
dir que el porter Gerard ha 
renovat Tomàs. 

XIXO I ERIC (FLIX) I 
OBI (ULLDECONA), 
FITXATGES DE 
L’ALDEANA
El rapitenc Obi (Ulldecona) 
ha fitxat amb l’Aldea-
na. També ho han fet els 
santjaumeros Eric i Xixo 
que estaven a Flix. D’altra 
banda, l’equip ha tingut la 
baixa d’Albert Alegre. De 
les renovacions, afegides 
a les que ja vam informar 
la setmana passada, cal dir 
que Nico Rios, Aleix Samper,  
Roger Gas, Àlex López (que 
està recuperant-se de la greu 
lesió),  Lluc, Mica Dieguez i 
Àlex Alegre han renovat.

SANFILIPO, AL 
CAMARLES QUE 
TÉ LA BAIXA DE 
SERGI JOSÉ
El jugador Franco Sanfilipo, 
que va estar al Tortosa, fa 
3 temporades, i també va 
jugar al Reus B i el Cambrils, 
és nou fitxatge del Camarles 
que, segons ha informat, ja 
té 17 jugadors compromesos 
i li quedaria una incorporació 
per tancar la plantilla. A les 
baixes que vam informar 
la setmana passada, Jaume 
Gonzalez, Raül Teixidó, Aitor 
Arasa, Arnau Bertomeu, 
Abraham, Carlitos i Leo cal 
afegir avui la del davanter 
rapitenc Sergi José.  

FC ASCÓ

NÚMERO 1000
Amb motiu del número 1000, Més Ebre avui té avui una edició 

especial. Volem agrair les col.laboracions que, en aquests anys, els 

clubs han tingut amb el setmanari per poder 

arribar als 1000. Gràcies.   

BREUS

Tal com vam dir la setmana 
passada, Xavi Jaime ha 

fitxat amb l’Ascó i, d’aquesta 
manera, torna al club de la 
Ribera d’Ebre després del seu 
pas pel Perelló, on va jugar 
durant la lliga passada.  
També ha fitxat el defensa central 
argentí, que va estar al Tortosa 
amb el mister German, Facundo 
Garcia. S’afegeixen als fitxatges 
ja coneguts de:  Jani (Olimpic), 
Aniceto (Riudoms), Ivan Martínez 
(Cambrils), Pol Benito (Tortosa) i 
Humberto (torna després d’estar 
a l’Almacelles). 
Les renovacions confirmades 
fins al moment, són:  Eric, Nico, 
Jorge Granado, Ferran, Quim, 
Hugo, Arnau, Gerard i aquesta 
setmana s’ha comunicat la de 
Ñoño. 
No s’ha informat encara, en el 
moment del nostre tancament, 
de la renovació del porter asco-
nenc Sergio Fuertes. 

Xavi Jaime (Perelló) 
nova incorporació

CF GANDESA

El Gandesa ja ha fet oficials 
les primeres renovacions 

per al debut històric a la 
primera catalana.                   
Entre les renovacions ja con-
firmades cal destacar la del 
central Aleix Cuenca, jugador 
que estava en agendes d’altres 
clubs però que finalment se-
guirà a Gandesa. El jove Marc 
Blanc, autèntica revelació de la 
lliga passada, també continuarà. 
Així mateix, ho faran el lateral 
esquerrà Oriol, l’incombustible 
Josep i l’històric porter David 
Rojas. Falten renovacions a con-
cretar o per informar. D’entrada 
es van aclarint els dubtes sobre 
si hi hauria jugadors que, amb 
l’ascens i l’exigència de la nova 
categoria, podrien no seguir. Les 
renovacions informades indi-
quen que accepten el repte. La 
idea de la junta és renovar una 
amplia majoria de la plantilla. 
I amb això es treballa. Ara falta 
acabar de tancar altres gestions, 
entre altres, amb veterans com 
Ubalde, pulmó de l’equip, i Jau-

me Gumiel.  Dir per últim que el 
Gandesa ha incorporat al central 
esquerrà de la Pobla B, Braian.
oto: Facebook CF Gandesa.

Aleix Cuenca renova

Aleix Cuenca.

Xavi Jaime, quan jugada amb el Reus.
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CD TORTOSA
Incorporacions 
de Ferran Roig 
(Rapitenca) i de Xavi 
Marquès (Ascó)
E l Tortosa ha fet oficials 

dues incorporacions més.  
Una d’elles ja vam avançar-la 
divendres passat quan vam dir 
que Ferran Roig estava molt a 
prop. D’aquesta manera, Ferran 
torna al club després d’haver es-
tat a futbol base, arribant a jugar 
amb el primer equip a la primera 
catalana. La lliga passada va ser 
el jugador destacat de la Rapi-
tenca, a la mitja punta. Havia re-
novat amb l’equip rapitenc però 
al confirmar-se l’ascens, tal com 
va explicar al seu dia, no podia 
comprometer-se per l’exigèn-
cia que suposava una categoria 
superior amb el que això com-
porta pels desplaçaments en 
cap de setmana. Llavors va tenir 
un bon nombre de propostes, 
decantant-se per la del Tortosa. 
L’altra incorporació és la de Xavi 
Marquès també torna al club, 
després que marxés fa 18 anys 
al Barça. Va estar campió esta-
tal aleví en la selecció catalana 
l’any 2000, capità del combinat 
català sub-14 i sub-18, campió 
de lliga amb el cadet B i l’A del 
FC Barcelona, campió de lliga 
amb el juvenil A del Barça. Fou 
internacional amb la selecció 
espanyola sub-19 i després va 
passar pel filial del Saragossa a 
tercera Divisió. Posteriorment, 
després va militar cinc tempo-
rades al Reus Deportiu (les dues 
primeres a tercera divisió i les 
tres següents a 2a divisió B). A la 
14-15 va marxar al Real Múrcia 

per tornar a Catalunya per fitxar 
a la UE Rapitenca durant quatre 
temporades a primera catalana. 
La passada lliga va jugar amb 
l’Ascó. Divuit anys més tard, tor-
na als seus orígens.
Marquès s’ha mostrat “molt 
il.lusionat en poder tornar a ju-
gar amb el Tortosa. És on vaig 
començar i d’on vaig marxar 
molt jove.  A més, pel que estic 
comprovant, s’estan fent les co-
ses força bé i l’equip serà com-
petitiu, per a poder gaudir-ne”. 
Finalment, l’ampollero Xavi Co-
taina, jove jugador que va estar 
al Vilaseca juvenil, vam informar 
que faria la pretemporada amb 
el Tortosa.  No serà així. Sem-
blava que podia anar al Catllar, 
però finalment ha fitxat amb la 
UE Rapitenca. 

Marquès, quan jugava amb l’Ascó. 

UE RAPITENCA

CE PERELLÓ

“Respecto i no entro en cap debat 
amb el que va dir Ivan Gasparin”

Fitxatges dels davanters Samu 
(Tortosa) i Sergi José (Camarles)

El president de la UE 
Rapitenca, Hernan 

Subirats, ha aclarit que la 
confecció de la plantilla està, 
a hores d’ara, sostinguda al 
pla de competicions per saber 
la durada la nova temporada.
Les darreres baixes de jugadors 
com Ferran o De la Torre que, 
una vegada s’ha informat que la 
Rapitenca puja a Primera cata-
lana, no podien seguir per mo-
tius personals que els impedien 
fer-ho, ha generat alguna crítica 
sobre si la planificació s’esta-
va fent per jugar a Segona. Tot 
això tenint en compte que Fer-
ran, per exemple, havia renovat 
abans.  Segons Hernan, “sabíem 
que teníem possibilitats de pujar 
amb la resolució dels ascensos. 
En el cas de Ferran és cert que 
va renovar però després ell va 
estudiar-ho millor i va decidir 
no seguir per motius personals. 
Els mateixos que tenia De la 
Torre que ja va deixar clar que 
si es pujava no podria seguir”. 
Sobre la confecció de la plan-
tilla i si l’equip s’ha d’apuntalar 
encara molt més, el president 
deia que “tot està sostingut a 
una qüestió pressupostària i fins 
que no coneguem la durada 
exacta de la lliga, no farem al-

tres passos que estan previstos. 
Han d’arribar més jugadors però 
esperarem a veure si podem es-
tirar més econòmicament, un 
cop es pugui saber els partits 
que s’han de disputar. Per tant, 

més endavant ja decidirem”. A 
principis de l’any vinent s’obrirà 
període de presentació de can-
didatures i caldrà esperar per 
saber si la junta actual té previst 
presentar-se o si dóna pas per si 

surt una alternativa. 
D’altra banda, d’una possible di-
visió al club a hores d’ara, Her-
nan explicava que “desconeixo 
qui pot dir que n’hi hagi. El que 
puc assegurar és que, a nivell 
intern, no n’hi ha cap. Al contra-
ri”. Finalment, sobre la forma en 
què Ivan Gasparin va sortir del 
club i les declaracions que va fer 
a Més Ebre, el president deia que 
“les respecto totalment. Però no 
entraré en un debat amb decla-
racions creuades. No obstant, si 
un dia en parlo espero que es 
respecti el que pugui dir com jo 
ho he fet a hores d’ara”.

no ha d’haver-hi preocupació 
perquè es farà el possible. Hi ha 
jugadors que esperen ofertes de 
Tercera i s’està a expenses d’ai-
xò. Però també cal considerar 
que la junta i jo acabem legis-
latura l’any vinent i és de sentit 
comú deixar el club sanejat”. 
Llop és un dels que està espe-
rant proposta de Tercera men-
tre que Ricardo podria anar al 
Benicarló. 
Sobre si Hernan presentarà can-
didatura, el president informava 
que “amb la pandèmia gairebé 
no ens hem pogut reunir de 
forma presencial fins aques-
ta setmana. Però és cert que 
hem començat a valorar-ho i 

HERNAN 
“Potser en un altre 
moment comentaré el 
que penso”

PLANTILLA

L’equip de Teixidó 
apuntala la plantilla 
ofensivament, amb els 
dos davanters

Sergi José. 

Hernan, president de la UE Rapitenca

La setmana passada 
informàvem que el Perelló 

estava pendent de confirmar 
dues incorporacions per 
apuntalar la seua plantilla, 
sobre tot en l’aspecte ofensiu.
Les dues incorporacions s’han 
fet oficials aquesta setmana. Es 
tracta de dos davanters de cate-
goria contrastada com és el cas 
del rapitenc Sergi José, que en 
les darreres campanyes ha estat 
al Camarles, i de Samu Blanes, 
que va jugar a l’Ampolla i al Tor-
tosa, en dues etapes diferents. 
La darrera, en la lliga passada, 

no va ser completa perquè, per 
un enfrontament amb el tècnic 
German, el jugador va ser baixa 
abans de l’aturada per la pandè-
mia. 

CF L’AMPOLLA
Ismail i Ibra, fitxats
L’Ampolla ha confirmat dues 

incorporacions més.
Segons fonts de la junta, es trac-
ta d’Ismail, que la lliga passada 
va estar a la Cava, i del davanter 
Ibra, que jugava amb el Roda, 
equip en el que no va tenir con-

tinuitat la temporada passada 
per una lesió. Va jugar només 4 
partits, en un d’ells va fer el se-
gon gol rodenc a la Ràpita. Ibra 
va estar a l’Alcanar, temporades 
enrera. Ha de ser el referent 
ofensiu de l’equip ampollero.
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EL CAMPUS, EN MARXA
El R-Bítem celebrarà 
l’ascens demà 

Demà dissabte, el R-Bítem 
celebra l’ascens. 

A les 19 hores hi ha prevista una 
recepció a l’Ajuntament de Tor-
tosa. Posteriorment, a les 20h, 
ofrena a la Verge de l’Oliva (Es-
glèsia de Bítem). A les 20.45, re-
cepció a l’EMD. En acabar, troba-
da al camp de futbol i finalment 
es farà un sopar celebració a ‘Lo 
Local’. El R-Bítem era el líder 
quan es va produir l’aturada. Du-
rant 14 jornades, de les 23 dispu-
tades, va ser líder de la competi-
ció. La temporada vinent, jugarà 
a Segona catalana. La directiva 
ha fet una crida a l’afició: “espe-

rem la seva assistència durant les 
celebracions i que ho facin amb 
les mesures de seguretat que 
dictaminen les autoritats (mas-
careta i distàncies de seguretat)”.
D’altra banda, ja està en marxa el 
12è Campus ‘Pepe Roig. Tindrà 
lloc en dues quinzenes al juliol, 
del 6 al 17 i del 20 al 31. Es pren-
dran les mesures de prevenciói 
protecció contra el Covid-19. 
El Campus està dirigit per nens 
i nenes de 3 a 10 anys (nascuts 
de l‘any 2009 al 2016). Consul-
tes per inscripcions al 696 92 13 
27 (what) i al correu electrònic: 
campusbitem@gmail.com 

ALS 41 ANYS

CD LA CAVA

Es confirma: Raül Jiménez, nou 
porter del Santa Bàrbara

Juanjo Prats: “estem fent un 
equip que il.lusionarà a l’afició”

Divendres passat, Més 
Ebre avançava que un 

porter referent al territori 
les darreres décades, Raül 
Jiménez, es plantejava tornar 
a la porteria, als 41 anys. Ara 
ja podem confirmar que la 
tornada és una realitat perquè 
Raül ha fitxat amb el Santa 
Bàrbara. 
El rapitenc, amb il.lusió, ha deci-
dit fer el pas i tornar a jugar: “tal 
com vaig dir, la veritat és que em 
trobo bé físicament i tinc ganes. 
A Santa Bàrbara, m’han plantejat 
un projecte que engresca i que 
em fa gràcia a nivell personal 
perquè hi ha gent que coneixo, 
amb nois als que donava con-
sells quan començaven. El fet 
que està Subi com a mister i Ito 
com a director esportiu, m’ha 
ajudat molt a prendre la decisió. 
També he de destacar el bon 
tracte de la directiva, en concret 
de César”. El porter havia rebut 

diverses propostes però la del 
Santa és la que més li ha agradat 
“sobre tot per temes personals”. 
Raül ja va manifestar que “si em 
comprometo és al 100 per 100, 
conscient de que estic per poder 
complir. Cas contrari, no fitxa-
ria. D’altra banda, tinc els meus 
fills que em volen veure jugar i 
aquest és un altre al.licient per 
poder tornar”. Raül, entre altres, 
va jugar amb la Rapitenca i l’Am-
posta, a Tercera divisió, i també 
al Camarles, J i Maria, Batea i 
Dertusa. Cal destacar que va ser 
professional amb el Castelló a 
la Segona divisió A, i també va 
pertànyer al Vilareal. Per tant, un 
dels porters destacats del nos-
tre territori i un luxe per al Santa 
Bàrbara. Així mateix, informar 
que el Santa Bàrbara ha incor-
porat a Toni Calafat (Ametlla) 
que torna al club planer, i també 
ha fitxat al defensa Albert No-
guera i a Raimon (la Cava). Raül Jimenez.

Juanjo Prats, director 
esportiu del CD la Cava, 

ha transmès un missatge d’il.
lusió a l’afició davant de la 
planificació de la plantilla.  
El club blanciblau està treballant 
per tancar-la. Les incorporaci-
ons ja informades són les d’Ar-
nau (Reus juvenil), Gerard Pujol, 
Sergio (juvenil), Joan Carles (J. 
i Maria), Ivan González (Ullde-
cona) i Luis David (Rapitenca B). 
El propi Prats explicava que avui 
es faran 3 incorporacions de ju-
gadors del Camp de Tarragona, 
que apuntalaran l’equip. El pro-
jecte amb jugadors extracomu-
nitaris seguirà i, en aquest sen-
tit,  “està confirmada l’arribada 
de 4 joves jugadors dels que 
tenim molt bones referències, 
un brasiler, un de Guatemala, 
un argentí i un de Colòmbia. 
Amb aquests 4, els 3 que s’han 
de concretar avui, els que con-

tinuen i comptant també amb 
un bon nombre de jugadors de 
casa, pensem que l’afició es pot 
il.lusionar perquè hi haurà un 
equip molt competitiu”.
Raimon ha estat baixa i fitxarà 

a Santa Bàrbara on coincidirà 
amb quatre caveros que també 
s’han incorporat a l’equip de la 
Plana. Per acabar, dir que el CD 
La Cava, si no hi ha res de nou, 
tindrà filial.

Quarta catalana
*El Benissanet està a l’espera de 
que l’Arnes faci oficial a la Fe-
deració la seua retirada. Llavors, 
com a tercer classificat, pujaria.
*Jordi Barrufet, nou mister de la 
Fatarella. Durant l’inici de la lliga 
passada va estar al Corbera.
*El CD Tortosa va anunciar fa 
unes setmanes que estava tre-
ballant per tenir filial la tempo-
rada propera. Posteriorment, 
amb l’ascens del juvenil a Pre-
ferent, es va informar que po-
dria no fer-se. No obstant, en 

els darrers dies s’està tornant a 
estudiar i es treballa per poder 
crear-lo.
*UE Tivenys: la junta en princi-
pi té ganes de continuar però 
està molt pendent de les Festes 
Majors “ja qué és essencial i la 
nostra principal font d’ingressos 
per poder tirar avant”. A l’espe-
ra, s’està treballant perquè la 
majoria del bloc continuï. I de 
moment, torna Robert Beltran 
(l’Ametlla) i Chiqui i Manu (Ar-
nes) també s’incorporen.

Juanjo Prats, director esportiu del CD la Cava.
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TERCERA CATALANA

POL BENITO
IVAN MARTINEZ
ANICETO OKENVE
XAVI JAIME
HUMBERT MALLAFRÉ
FACUNDO  GARCIA
JOAN ROCA ‘JANI’
JOSÉ LUIS RUIZ
RAMON LLADÓ 
MARC LLEIXÀ
DAN REVERTÉ
PACHU, 
COTAINA 
ORIOL PRAT
MARC PERELLÓ
GUILLEM NAVARRO
GERARD MIQUEL
AITOR ARASA
QUIM BRU
ANGEL MENACHO
CARLOS BELTRI
JORDI RULLO
MARC CANÓS
NACHO NUEZ
FELIPE GUACHAPA
DE LA TORRE 
MARCE ESPANYA
CHRISTO
SERGI ESCODA
FRAN CORELLA
AARON GAVELA
BRIAN BERTOMEU
IVAN PAEZ
ROGER ROYO
SELU
MOHA HAROUDA
FRANCO SANFILIPO
LLUIS CAPITAN
POL SABATER
JOSE HERNANDEZ
ENRIC QUEROL
PAU CASTRO
JOAN SABATE
JUANJO CENTELLES
IVAN GASPARIN
ROGER ESCRIBA
CARLES KADER
MARC FABREGAT
SERGI GALERA
ARNAU BERTOMEU
FERRAN ROIG
XAVI MARQUES
LLLUC GARCIA
JOAN CANALDA
GUILLEM CANA
ÀLEX PASALAMAR
CRISTIAN REGOLF
PAU PEREZ
FERRAN DOMENECH
FERRAN RODRIGUEZ
CHRISTIAN GIL
AMADO CLOTET
JOSEP VIVES
DAVID MOSEGUI

ALEIX CÉSPEDES
ANDREU GOMEZ
ALBERTO FAURA
FERRAN BUERA
RAMON LUZ
RAMON PLANAS
MARC HOSTAU
IVAN CANALDA
ALEIX BAYERRI
ÒSCAR ANGUERA
CRISTIAN ARASA
DANI INIESTA
XAVI PASTOR
ALEX ESTORACH
ION OSLABANU
RAFA AGUILERA
DAVID ALCALA
RONAL
MARIUS MIHAI
LUIS GARCIA
ARNAU VALLDEPEREZ
GERARD PUJOL
SERGIO
JOAN CARLES PONS
IVAN GONZÁLEZ
LUIS DAVID
ROGER MIRALLES
MARC MIRÓ
GENIS VALLS
SAÜL LOPEZ
ALEIX CABALLE 
ERIC TORRES
ALBERT GORDO
JOHN
MIQUEL PIÑOL
GERARD ESTORACH
VALLS
JOEL FORNÉ

ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ

RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA

CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
LA SENIA
LA SENIA
LA SENIA
LA SENIA
PERELLÓ
PERELLÓ
R-BÍTEM
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA

ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA

EBRE ESCOLA
GANDESA B
GANDESA B 
GANDESA B
GANDESA B
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA

JESÚS I  MARIA
JESÚS I  MARIA
JESÚS I  MARIA
JESÚS I  MARIA
JESÚS I  MARIA

LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA

ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 
ROQUETENC 

TORTOSA
CAMBRILS
RIUDOMS
PERELLO
ALMACELLES
TORTOSA
OLIMPIC
POBLA MAFUMET
AMPOLLA
LA SENIA
NASTIC JUVENIL
ASCO
VILASECA JUV 
OLIMPIC
AMPOSTA
AMPOLLA 
AMPOSTA
CAMARLES
ARNES
AMPOSTA
AMPOSTA
JESÚS MARIA
JUVENIL
TORTOSA 
ULLDECONA
RAPITENCA
RAPITENCA
R.DOMIN
ALDEANA
ULLDECONA
TORTOSA
LA CAVA
ULLDECONA
VILASECA JUV
BATEA
POBLA B
TORTOSA
JUVENIL
JUVENIL 
JUVENIL 
RAPITENCA JUV
S BARBARA
TORTOSA
S. BÀRBARA
RAPITENCA
AMPOSTA
AMPOSTA
ULLDECONA
RODA BARÀ
AMPOSTA
RAPITENCA
ASCÓ
VINARÓS
GODALL
GODALL
GODALL
RAPITENCA B
AMPOSTA JUV
GODALL
VINARÒS
VINARÒS
S BÀRBARA
GODALL
ALCANAR

CATLLAR
JUVENIL
SALOU
RAPITENCA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
SANTA BÀRBARA
REGIONAL CANÀRIES
S BÀRBARA
GODALL
ULLDECONA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
FLIX
REUS JUVENIL
INACTIU
JUVENIL
JESÚS I MARIA 
ULLDECONA
RAPITENCA B
AMPOSTA B
S. BÀRBARA
S. BÀRBARA
S. BARBARA
AMPOSTA B
AMPOLLA
ARNES
ARNES
ARNES
R BÍTEM B
INACTIU
INACTIU

· L’exmíster del R-Bítem, Tor-
tosa i Roda de Barà, Dani Se-
reno, ha fitxat per l’At Valls.
· L’Ascó estarà molt renovat, 
ja té set altes i hi ha 8 renova-
cions de la lliga passada.
· Joseph Ongola no seguirà 
al Tortosa.
· L’Ametlla té a l’agenda un 
gran davanter, serà l’últim fit-
xatge.
· El Tortosa no para. 2 fitxat-
ges més: Xavi Marqués i Fer-
ran Roig. I en falten dos més. 
Farà un equip nou. Sembla 
ser que no acusarà la crisi 
monetària.
· El Benissanet cobrirà la pla-
ça de l’Arnes, equip que s’ha 
retirat. Caldrà esperar per sa-
ber si hi ha cap cas més com 
l’Arnes.

· Fins que la Federació Espa-
nyola no publiqui les bases de 
les competicions de les cate-
gories nacionals, la catalana 
no decidirà les dates d’inici de 
la competició que podria ser a 
finals d’octubre.
· Rodamón Toni Calafat. Menys 
al Barça, ha jugat en molts 
equips: Madrid cadet, futbol 
base Espanyol, Reus, Nàstic, 
Amposta juvenil, Roquetenc, 
Gandesa, Vinaròs, Benifallet, 
Ginestar, Alcanar, Tortosa, Sant 
Jaume, Catalònia, Ascó, Amet-
lla i ara torna al Santa Bàrbara.
· Novetat a Gandesa; es va 
confirmar el fitxatge del míster 
Javi Garcia i ara arriba un se-
gon míster, Miki, que ja va estar 
amb ell a l’Ascó. Farà també de 
preparador físic, gran persona i 

gran professional.
· Ito Galve, nou secretari tèc-
nic del Santa Bàrbara, no està 
quiet. Fa 2 campanyes va fer 
campió al Jesús i Maria. Ara, al 
Santa, donarà guerra amb els 
fitxatges. Ja en porta 12, amb 
5 caveros: Castanyo, Santa-
ella, Guillem, Sola i el darrer, 
Raimon.
· Joserra no segueix de mister 
a Corbera. La junta ha mogut 
fitxa pel que fa a la plantilla: 10 
jugadors ja renovats, al menys 
les coses pinten millor que 
l’any passat quan va haver el 
dubte si hauria futbol.
· Gerard Roigé i Barrufet van 
rebre una oferta de l’Ascó 
però van dir no. Al Móra la 
Nova estan agust i se senten 
molt estimats. 

JOAN PALLARÉS
ISAAC FERNANDEZ

RAUL TUDELA
SERGIO LÓPEZ

GABRI AMORES
QUIÑONES

UNAI/LUIS ALVAREZ
JORDI MERCADÉ

ALEX GONZALEZ/ CRISTINO
VICTOR TENOR

ALVARO GARCIA
NANDO CANTON

JOAN PALLARÉS

ÀLEX GONZÁLEZ

RAÜL TUDELA

SERGIO LOPEZ

ALBERTO LOPEZ/AMORES

GREGORIO NAVAS

QUIÑONES

ALBERT PÉREZ

IVAN CRISTINO

VICTOR TENOR

JOSE LUCHA/ALVARO GARCIA

DANI SERENO

VALLS
EL CATLLAR
ALTAFULLA
BONAVISTA

CAMBRILS UNIÓ
CANONJA

LA FLORESTA
MONTBLANC

POBLA MAFUMET B
REDDIS

RIUDOMS
RODA DE BARÀ

ALBERT NOGUERA
ETHAN
ERIK MURIA 
LLUÍS
DIDAC RIUS
MARC TENA
ROGER SOLA
ROGER SANTAELLA
SERGI CASTAÑO
GUILLEM CASANOVA
XIMO MARTI
TONI CALAFAT
RAÜL JIMÉNEZ
RAIMON
JOSE CASTRO
JORDI ABELLÓ
ORIOL FIBLA
ANDREU SANCHO
PAU SUBIRATS
MIQUEL MATAMOROS
JOAN MARTINEZ- DECO
ERIC BERNAD 
ÀLEX INIESTA
JOSÉ MULET
ADRIÀ POY 
JOSEP MARIA PELLISA
ROBERT BELTRAN
CHIQUI
MANU

S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S BÀRBARA

OLIMPIC
EBRE ESCOLA

ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR

MASDENVERGE
MASDENVERGE
MASDENVERGE

CATALÒNIA B
CATALÒNIA B

TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS

INACTIU
AMPOSTA JUV
AMPOSTA JUV
EBRE ESCOLA
RAPITENCA B
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOLLA
RAPITENCA B
RAPITENCA B
INACTIU
AMETLLA 
INACTIU
LA CAVA
CANONJA
R BÍTEM
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
ULLDECONA
S BÀRBARA
ROQUETENC
S BARBARA
EBRE ESCOLA B 
EBRE ESCOLA
AMETLLA
ARNES
ARNES
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Assumptes econò-
mics que et tenien 
lligat, inclina a que 
s’esvaeixin de mica 
en mica. Reps notí-
cies d’una persona, 
possiblement del 
sexe masculí, de qui 
no en sabies res.

aquari
21/01 al 19/02

L’aspecte de Mercuri 
amb Urà, pot moure 
el sector laboral. 
Qüestions de salut 
que podien estar 
estancades, s’activen. 
Estàs més actiu i amb 
ganes d’organitzar el 
dia a dia.

sagitari
23/11 al 21/12

Segueix la tensió a 
la llar o bé comen-
ces a desbloquejar 
algun tema vinculat a 
l’habitatge. Una ex-
parella que t’enyora, 
sembla que et vigila 
per la xarxa, per 
saber de tu.

escorpí
24/10 al 22/11

L’atracció sexual 
amb una persona, 
pot començar a deri-
var en quelcom més 
seriós. Desplaça-
ments relacionats 
amb els fills. Prens 
la iniciativa en un as-
sumpte sentimental.

balança
24/09 al 23/10

Si estaves distanciat 
del pare, es pot 
donar un apropa-
ment. Una escapada 
a un lloc proper pot 
ajudar-te a l’equilibri 
intern i a veure amb 
més distància alguns 
problemes.

àries
21/03 al 20/04

Has après que la 
contenció pot ser un 
bon aliat i segueixes 
meditatiu. Mart i 
Neptú a Casa XII, et 
fan atendre el món 
interior. Cerques so-
lucions per afrontar 
l’economia.

cranc
22/06 al 23/07

Mercuri al teu signe 
inclina al moviment. 
Si les coses no es 
mouen, faràs que es 
moguin. El sector 
laboral comença a 
tenir activitat, tot 
i que potser no al 
ritme que vols.

verge
24/08 al 23/09

Trobades amb 
amics que s’han fet 
esperar. Possibili-
tat de fer un petit 
viatge sorpresa. Un 
assumpte relacionat 
amb els fills segueix 
una mica estancat i 
demana paciència.

taure
21/04 al 21/05

Augment de la comu-
nicació i contactes. 
Trobada amb ger-
mans. Et preocupa 
el futur laboral i fas 
gestions per avançar 
en aquest terreny. Et 
dones algun caprici 
gastronòmic.

peixos
20/02 al 20/03

Assumptes domès-
tics que es repeteixen, 
ja sigui una averia o 
algú que torna a la llar. 
Un amor del passat 
està pendent i vol 
comunicar-se amb 
tu. Retrobaments 
familiars.

lleó
24/07 al 23/08

Un assumpte senti-
mental pot fer que 
et sentis obligat a 
fer canvis, per tal de 
millorar el teu món 
relacional. Sigues 
prudent en qües-
tions econòmiques 
per evitar robatoris.

bessons
02/05 al 21/06

L’aspecte de Mart a 
Mercuri, et pot fer 
sentir més motivat. 
T’interesses per 
treballar pel teu 
compte i fas algunes 
gestions. A la feina 
pot sorgir un ena-
morament sobtat.

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...

i tot tipus de 

maquinària ·

 No importa l'any ni 

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

Pis molt tranquil i 
confortable amb 

pocs veïns.
65M2 (2 habitaci-
ons: 1 matrimoni,  1 

individual).
Carrer Tivissa de 

Móra d’Ebre 

Tel.  
609 375 465 

EN LLOGUER

REZAR A SANTA RITA
Con vela encendida pedir un favor negocio, dos imposibles:

1 Padrenuestro  · 9 Avemarías · durante 9 días
Publicarlo pronto

M.C.M. 

SE ALQUILA 
LOCAL EN 

MASDENVERGE

70 m. especial para 
autónomos o 

particulares para 
guardar muebles,

herramientas 
de trabajo, etc...

100€ al mes
Para más información:

646 106 981

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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MICHEL VIÑAS
“EN UN MOMENT AIXÍ, AMB EL NÚMERO 1000, 
SOBRE TOT HE DE RECORDAR  AL MEU PARE”

mantenir-les amb el nou pro-
jecte que s’iniciava amb la fusió 
del setmanari L’Occidental i de 
Minut 91: el Més Ebre. 
P: Allí començava tot?
R: Pel que fa Més Ebre, sí. Era 
el novembre del 2001. Però ja 
veníem d’anys anteriors, com-
partint redacció amb els beni-
falletencs Jordi Trilla i Teresa 
Faneca, i l’ampostí Joan Biosca. 
Tots 4 compartíem la vida, més 
que una feina, per les hores que 
ens hi passàvem. Poc a poc, el 
Més Ebre va anar creixent i es 
va incorporar més gent. Amb el 
temps, cal destacar el pas que va 
fer-se a gratuït. En principi sem-
blava una bogeria. Jo vaig ser 
dels que vaig opinar que era un 
pas endavant. Era el futur de les 
publicacions de proximitat. I crec 
que no m’equivocava. 
P: Moments bons, altres no 
tant...
R: ...Com en tot. Vam passar per 
èpoques de molta estabilitat i de 
progrés. Però també van arribar 
moments d’incertesa. Moments 
de dificultat en què vam pas-

Més Ebre 1000. Michel 
va viure els orígens al 

novembre del 2001. I fins avui. 
Parlem amb ell.

Pregunta: 1000, com estàs?
Resposta: La veritat és que es-
tic molt bé. Amb el temps és 
quan valores els projectes i per 
un mitjà com el nostre arribar al 
1000 té molta importància. 
P: Molts records...
R: Sí. I de tota classe. D’entrada, 
un dia com avui, he de recordar 
al meu pare. Sense ell, per a mi, 
res hagués estat possible. Ell va 
apostar pel projecte que vaig ini-
ciar l’any 97 amb la fundació de 
la revista Minut 91. Davant de les 
dificultats que van sorgir, que no 
van ser poques, em va fer costat 
en tots els sentits. I sense el seu 
ajut econòmic, Minut 91 hagués 
deixat d’existir. Ell, des d’on sigui, 
avui està feliç perquè aquella 
aposta ha arribat molt lluny. Per 
tant, va valdre la pena. Jo, dins 
del possible, he intentat no defa-
llir i no decebre’l. 
P: Què més recordes avui?
R: Estaria tot el dia recordant...
Intentaré resumir. És bo tenir 
memòria i nombrar també als 
germans Guinart. Amb ells em 
vaig ajuntar i vam donar conti-
nuïtat al projecte Minut 91, l’any 
99. Després va arribar el traspàs 
al Grup 100% Comunicació. I, 
amb ell, el posterior neixement 
de Més Ebre. D’aquell moment 
he de recordar a Sinto Romeu i 
Xavi Branya, molt importants en 
tota la història. Per la meua part, 
conservava accions de Minut 91, 
de l’època dels Guinart, i vaig 

sar-ho malament. La crisi a Més 
Ebre va arribar molt abans del 
2008. Canvis i més canvis. Gent 
que trobava altres feines i que 
marxava. Normal. No era fàcil.   
P: I tu vas aguantar?
R: Clar, no estaria avui aquí..(jeje). 
Per mi era sentiment, un projec-
te pel que vaig apostar-ho tot...
També he de dir, en positiu, que 
hi havia un gran grup humà. Mal-
grat el sacrifici, ens ho passàvem 
força bé. Fins que semblava que 
tot s’acabava. 
P: S’acabava?
R: Sí, a finals de 2008. Es detec-
tava que alguna cosa passava. Va 
haver molta incertesa. Patiment. 
També va arribar un moment en 
què el cos va dir prou després 
d’haver lluitat molt. Si no podíem 
seguir, calia acceptar-ho. Van ser 
uns Nadals tristos, els de 2008. 
Jo, no només redactava, ja re-
partia el diari, amb Biosca. Més 
Ebre era la meua vida. I s’esvaïa.
P: I què va passar?
R: Llavors va aparèixer Joan 
Antó. No el coneixia personal-
ment, però sí que n’havia sen-
tit parlar. Ens vam reunir i ell va 
plantejar-me seguir el projecte, 
a Amposta, on llavors es troba-
va el Canal Terres de l’Ebre, amb 
el qual ell també tenia vincula-
ció. He d’admetre que al principi 
estava desanimat. Però em vaig 
refer i vaig decidir tirar avant una 
nova etapa. Jo era l’únic que 
quedava dels inicis. I al gener de 
2009, com si res, tot va seguir.
P: Joan Antó fou fonamental.
R: Sí, totalment. Eren anys com-
plicats però vam saber reinven-
tar-nos. Ell va propiciar que Més 

Ebre tingués continuitat, fins 
ara. En aquesta nova etapa, en 
principi vaig compartir redacció 
amb Tere i Diana i va ser llavors 
quan vaig conèixer a una peça 
clau que ho és en els darrers 12 
anys de Més Ebre: Jesús Ruiz. 
Ell viu a Tarragona, però és vi-
talici per al setmanari, amb els 
tancaments. Es va implicar des 
del minut 0. Tenim una relació 
amistosa, més que professional. 
També viu i sent el Més Ebre ple-
nament. A més, van haver dues 
temporades que el setmanari el 
fèiem entre els dos, amb la col.
laboració impagable de Celma, 
el senienc que des de Madrid 
ja omplia planes amb les seues 
opinions. Un amic. Un prota-
gonista de Més Ebre i que avui 
també està de celebració. Entre 
els 3 ens en vam sortir. Poste-
riorment, la redacció va tornar a 
Tortosa i el projecte, dins de les 
nostres possibilitats, va agafar 
molta estabilitat. Ara, des de fa 
6 anys, també cal destacar a Isa-
bel Carrasco, que s’ha implicat al 
màxim, integrant-se i entenent 
l’essència de Més Ebre. Som 

“MOLTES 
GRÀCIES. 
ENTRE TOTS I 
TOTES HO HEM 
FET POSSIBLE”

pocs però ens multipliquem i 
fem de tot. Estem units i hi ha 
estima entre natros. Aquest és el 
secret. 
P: Més que la història de 
1000 números, ha semblat 
una història de vida...
R: Sí, per a mi, ho és. I com to-
tes les històries hi ha moments 
d’alegria i tristor. El resum és que 
avui estic orgullós. Només sé jo 
el que he patit en determinats 
moments, però ho tornaria a fer. 
Arribar als 1000 és un gran èxit. 
Ho compensa tot. Cal seguir tre-
ballant per subsistir i per, d’algu-
na manera, seguir avançant. He 
d’acabar agraint a tothom que 
ha format part d’aquests 1000 
números. Des de la gent que 
m’ajuda al repartiment, a cada 
població, als que han estat i han 
contribuït a poder arribar-hi. 
Enormes gràcies. I si bé he des-
tacat al meu pare, s’ho mereix, 
també he de fer-ho amb tota 
la família que sempre m’ha re-
colzat i en especial a Angi, que 
incondicionalment està al meu 
costat. 
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