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Terres de l’Ebre. TV3 està efectuant, a la
Terra Alta, el rodatge del telefilm: ‘Ebre, del
bressol a la batalla’.                                  P4

Esports. El tècnic ampostí Josep Gombau
deixa l’Adelaide United i començarà una nova
etapa a Nova York.                              P14

Terres de l’Ebre. L’obertura de la residència
d’avis d’Amposta es retardarà per problemes
legals i urbanístics. P5
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Representació del territori a la llista unitària soberanista de la demarcació tarragonina per al 27-S 

A mesura que passen els dies les llistes que es presentaran a les eleccions del proper 27-S es van perfilant. La tarragonina tindrà representació ebrenca. A més del canareu Germà
Bel (INDEPENDENT), que l’encapcel.la, hi són Lluís Salvadó, Alícia Gamundi i Francesc Xavier Moliné (ERC) i Meritxell Roigé, Carles Luz i Annabel Marcos (CDC).
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

55.000 lectors 

La setmana passada parlàvem de les Festes de la
Ràpita. Avui parlarem de la jove Estela Calduch, de
la Ràpita. Estela va ser  assassinada l'any 2010
durant un atracament al Banc Santander de
Cambrils.
Manuel Amancio Álvarez va disparar un arma ferint
a la treballadora a l'altura del coll causant-li la mort.
Després de 5 anys de lluita, de sortir al carrer, de
cridar justicia... els rapitencs i rapitenques ja han
rebut la notícia. La condemna a 21 anys i sis mesos
de presó de Manuel Amancio Álvarez per l'assassi-
nat d'Estela Calduch. La sentència, concretament,
atribueix a Álvarez, àlies 'el Bravo', els delictes d'as-
sassinat, robatori amb intimidació i ús d'arma en

grau de temptativa així com tinença il·lícita d'armes.
També es considera provat que Álvarez, acompan-
yat d'un còmplice, detingut la setmana passada en
una operació policial a Bilbao (que s'hauria quedat
vigilant l'interior de l'oficina), va entrar a l'oficina, es
va dirigir a la finestreta i va requerir a Estela els
diners de la caixa. Tots dos atracadors anaven dis-
fressats: Álvarez amb perruca, barba i bandolera.
L'altre atracador, amb bigoti i gorra.
Després de 5 anys, el tribunal considera provat que
Álvarez, juntament amb un segon home, va dispa-
rar contra la jove empleada, que exercia aquell dia
com a caixera, "amb la intenció d'atemptar" contra
la seva vida. El nostre record a Estela.

Editorial

El nostre record a Estela

La delinqüència s’ha disminuït aquest darrer any a Deltebre. Així ho mostren les dades presentades
a la Junta de Seguretat Local de Deltebre. La primera amb el nou consistori i que ha comptat amb
la participació de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el conseller d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Jané,
Així doncs, aquest darrer any el delictes s’han reduït en un 5% i les faltes un 4,2%. Alhora, la reduc-
ció dels robatoris amb violència i/o intimidació han disminuït un 50%. L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, s’ha mostrat “satisfet per aquestes dades” i ha avançat que “des de l’Ajuntament continua-
rem treballant en aquesta línia per tal d’aportar la màxima seguretat a la ciutadania”. De fet, aquest
mateix mes l’Ajuntament ha contractat a 4 nous agents durant els mesos d’estiu per reforçar la
seguretat.
Per la seva banda, el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, s’ha mostrat
“obert a col·laborar amb l’Ajuntament de Deltebre i a buscar sinergies constants en la lluita contra
la delinqüència i per tal de millorar el benestar de la ciutadania del municipi”.
Moment abans de la Junta de Seguretat Local, el conseller d’Interior, juntament amb l’alcalde i mem-
bres de la corporació, han visitat les dependències de la Policia Local de Deltebre. Alhora, també
ha signat el llibre d’honor de la corporació.

El delictes a Deltebre disminueixen 
un 5% durant aquest darrer any

ACTUALITAT

Unió de Pagesos alerta
que la sequera ha fet
caure un 42% el rendi-
ment de la producció
dels principals conreus
de cereal d’hivern a
Catalunya (blat ordi,
civada i sègol) i més d’un 30% de la colza. A les terres de secà,
les pèrdues s’enfilen al 48% i 24% respectivament, mentre que
en regadiu les pèrdues de rendiment oscil·len entre el 10% i el
15% de la producció de blat i ordi i colza a Catalunya. A més,
el sindicat constata que a les zones de farratge de secà les
pèrdues podrien arribar al 50%. Aquestes dades són lleugera-
ment superiors a les estimacions realitzades pel sindicat el
mes de maig d’enguany. 
Unió de Pagesos valora els efectes de la sequera sobre el cere-
al d’hivern en més de 102 milions d’euros, essent les pèrdues
econòmiques en les terres de secà, de 264.240 hectàrees, 97
milions d’euros. Les pèrdues econòmiques en conreus indus-
trials d’hivern, com la colza, afecten a 11.251 hectàrees a tot
Catalunya i arriben a 1,9 milions d’euros.
Aquestes pèrdues es deuen a que la manca de pluges que hi
ha hagut durant la primavera i a començaments d’estiu, més l’o-
nada de calor que hem vingut patint des d’inicis d’estiu, han
avançat la collita del cereal d’hivern, entre set i quinze dies en
moltes zones de Catalunya.
Les pèrdues patides es podrien haver pal·liat si el Ministeri
d’Agricultura, ENESA i Agroseguro no haguessin ignorat algu-
nes de les propostes plantejades pel sindicat. La manca de
coneixement del sector per part dels representants de l’admi-
nistració i Agroseguro està fent perdre al sector agrari prop de
47 milions d’euros, corresponents de les 142.500 hectàrees
que encara no s’asseguren per la gran diferència existent entre
el rendiment assegurable de les explotacions de conreus her-
bacis extensius (cereal, colza, pèsol, alfals, etc.) i el rendiment
real d’aquests conreus. Actualment, per cada 1000 kg que es
produeixin, només es poden assegurar entre 500 i 600 kg, i
d’aquests, l’assegurança no en cobreix 180 kg perquè són la
franquícia del 30% que va a càrrec del pagès. Per tant, només
és paga a la pagesia per valor de 420 kg, un 40% de les pèr-
dues de rendiment. També cal considerar les diferències entre
el preu emprat pel càlcul de la indemnització i el preu real de
mercat de la campanya.
Fins el moment, el Ministeri ha rebutjat les propostes d’incre-
ment del preu assegurat (el que serveix pel càlcul de la indem-
nització) plantejades pel sindicat. No obstant, hi ha una lleu
millora del preu assegurat, que no inclou pèsol, la colza i el
gira-sol, una exclusió que, segons el sindicat, no té cap justifi-
cació tècnica. El Ministeri podria haver aprofitat la revisió que
es plantejava enguany dels rendiments assegurables de les
explotacions de conreus herbacis extensius, per tal que l’asse-
gurança esdevingués una eina útil per pal·liar els danys per
sequera que pateixen els productors de conreus herbacis
extensius a Catalunya. Per tant, Unió de Pagesos considera
que el Ministeri podria haver resolt la situació aquesta campan-
ya i continuarà exigint que es resolgui per la propera.
D’altra banda, Unió de Pagesos demana a les oficines comar-
cals del departament d’Agricultura que facin una valoració acu-
rada de les pèrdues a nivell municipal per tal de garantir que als
afectats se’ls apliqui una adequació dels mòduls per al càlcul
de la declaració de la renda de l’any vinent i evitar que la page-
sia tributi per sobre dels seus ingressos. El sindicat també
demana al departament i al ministeri d’Agricultura que articulin
mecanismes per pal·liar els efectes d’aquesta sequera per al
sector i que habilitin crèdits de campanya amb el 100% dels
interessos bonificats, per tal que els productors amb proble-
mes de tresoreria puguin fer front als costos de producció de
la propera campanya.  Unió de Pagesos també demana al
Ministeri que bonifiqui el 50% de les quotes de Seguretat Social
dels mesos de juny 2015 a maig 2016, així com una moratò-
ria d’un any sense interessos del pagament de quotes de
Seguretat Social dels mesos de juny de 2015 a maig de 2016.
Finalment, Unió de Pagesos reclama l’administració que aten-
gui més les propostes del sector agrari per fer més atractiva
l’assegurança, per tal que tothom acabi assegurant, ja la con-
sidera una eina útil per cobrir les pèrdues que ocasionen els
danys climàtics.

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, en sessió plenària extraordinària, el Pla Director de les Mu-
ralles, que estableix els criteris d'actuació bàsics que han de regir qualsevol intervenció sobre
aquest element del patrimoni municipal. L'alcalde, Ferran Bel, ha recordat que el consistori va
fer un seguit de suggeriments a l'esborrany inicial lliurat pel Departament de Cultura de la Gene-
ralitat, la majoria coincidents amb els fets pels mateixos tècnics del Govern. Amb aquestes mi-
llores, el Departament va fer un text refós que va aprovar, en primera instància, la Comissió de
Patrimoni de les Terres de l'Ebre, i avui ho ha fet de manera definitiva l'Ajuntament de Tortosa.
L'alcalde ha recordat que les últimes actuacions dutes a terme a les muralles s'han fet seguint
els criteris del nou Pla Director. Aquest és el cas del tram de muralla del segle XIV a Remolins,
que s'ha fet visitable entre les Avançades i la Torre del Célio, amb un nou accés des dels Jar-
dins del Príncep, o la recuperació de la muralla del Rastre, en el marc de la urbanització de la
plaça Mossèn Sol. Bel ha recordat que, amb el Pla aprovat, ara queda el més important, que és
dotar econòmicament les actuacions i executar-les. En aquest sentit, ha indicat que "qualsevol
actuació sobre les muralles requerirà de la complicitat d'altres admininistracions", igual com s'-
ha vingut fent fins ara. En el Ple extraordinari també s'ha fet l'aprovació definitiva de l'ordenança
municipal de medi ambient i s'ha aprovat l'ampliació en dues noves places de la plantilla de la
Policia Local, que s'afegeixen a la recent incorporació de dos nous agents.

L'Ajuntament aprova definitivament el Pla Director de les
Muralles de Tortosa

Unió de Pagesos alerta que la sequera ha fet

caure un 42% el rendiment de la producció

dels principals conreus de cereal d’hivern 
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Es tracta d’una filòloga
tarragonina que va néixer
l’any 58 i actualment és
docent en la URV.
Montserrat Palau està
casada amb l’exconseller
Josep Bargalló i és mem-
bre de l’ANC i sòcia d’Òm-
nium Cultural.

Més ratificacions
El Consell Nacional de

Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) va rati-
ficar ahir la llista per
Tarragona de Junts pel Sí
situant de número 3 l’alcal-
de de Valls, Albert Batet,
de número 5 la regidora
de Reus Montserrat Vilella,
de número 7 el tarragoní
Jordi Sendrà, i de número
8, la tortosina Meritxell
Roigé. De número 10 figu-
ra el tarragoní Carles
Prats, aquest procedent
de Demòcrates de
Catalunya, la formació
escindida d’UDC.
El número 3 de la llista és
el primer lloc que pot ocu-
par un candidat de CDC.
Els dos primers llocs els
ocuparan l’economista
Germà Bel i la professora
Montserrat Palau, ambdós
independents. El quart
serà Ferran Civit, d’ERC i
el sisè, Lluís Salvadó,
també d’ERC. S’ha buscat

així respectar el cap de
llista de fa quatre anys,
Albert Batet, combinant la
proporció 58-42 per cent
en tota la llista per a candi-
dats de CDC i d’ERC, a la
vegada que mantenir la
paritat home-dona (60-40

per cent).
S’ha confirmat, d’aquesta
manera, la presència de
Meritxell Roigé. S’havia
especulat que podia ser
Ferran Bel qui estès en la
llista però ell mateix va
informar ahir que hi seria

Meritxell.
Des de CDC Terres de
l’Ebre s’informava de la
presència de Carles Luz i
d’Annabel Marcos. També
en clau ebrenca, en
aquest cas d’ERC, hi són a
la llista Alícia Gamundi i

Francesc Xavier Moliné,
alcalde de Móra la Nova.
En els propers dies, s’a-
nirà tancant la llista del
‘Junts pel Sí’ i es coneixerà
la configuració de forma
definitiva. 

A mesura que passen
els dies les llistes que
es presentaran a les
eleccions del proper
27-S es van perfilant.
La unitària ‘Junts pel
Sí’ per la circumscrip-
ció de Tarragona
comença a guanyar
forma. L’economista
canareu Germà Bel (a
la foto) ja té la seva
‘número 2’.  

Presència ebrenca a la llista
CDC va ratificar ahir la llista per Tarragona

Divendres passat, coincidint amb l’inici de les festes a la
Ràpita, es va inaugurar Tradicionarius a la Ràpita, al carrer
Gorria, 5-7. 
Tradicionarius és una franquicia que està en plena expan-
sió i que arriba a l’Ebre, en primer lloc a la Ràpita, i, en
properes setmanes, també hi serà a Tortosa i a Amposta.
Es poden trobar, entre altres, serveis de pastisseria, pana-
deria i cafeteria, amb d’altres que es poden afegir amb el
temps.
“Tradicionàrius és una manera de transmetre una filosofia
de vida, de la mateixa manera com es feia antigament, de
generació a generació. Des del 1866 els nostres avant-
passats han passat per penúries i alegries, i ara és el
moment de compartir l'essència de la nostra història”. 

Obre portes Tradicionarius la Ràpita
Divendres passat

REDACCIÓ
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Oriol Pla, Enric Auquer,
Àlex Monner, Emilio
Palacios, Artur Busquets,
Roser Tàpias i Manuel
Moron conformen el repar-
timent de la cinta, dirigida
per Romà Parrado i amb
guió d’Eduard Solà.
Coproduïda per TV3 i les
productores Set Màgic
Audiovisual i Enciende TV.
‘Ebre, del bressol a la
batalla’ arrenca l’abril del
1938, quan el president
de la República, Manuel
Azaña, ordena la mobilitza-
ció de milers de joves de
17 i 18 anys perquè s’unei-
xin a la lluita contra les tro-

pes franquistes. 
Tot i que en principi només
havien d’assumir feines
auxiliars, mesos després
d’allistar-se molts són
enviats al front de l’Ebre,
on es lliura una batalla clau
per a la resolució de la
Guerra Civil Espanyola. 
Entre els nois que partici-
pen en aquest episodi
cruent hi ha el Pere Puig,
que fins llavors feia de
pastor; el Fermí Quintana,
que busca un germà desa-
paregut; el Valentí Godall,
un antifeixista convençut;
el Jaume Comelles, un
seminarista, i el Martí
Claret, que sent un odi pro-
fund pel món eclesiàstic.
La imatge correspon a
Vilalba dels Arcs, a la trin-
xera dels barrancs, espais
de la batalla de l'Ebre.
Seqüència de la gravació
enregistrada dimecres.

TV3 esta gravant ‘Ebre,
del bressol a la batalla’,
un telefilm sobre la
Batalla de l’Ebre que
posa especial èmfasi en
el paper que hi va jugar
l’anomenada Lleva del
Biberó.

Cartipàs de la
Diputació

Tot i passar de quatre a sis
aquest mandat, els grups polí-
tics amb representació a la
Diputació de Tarragona veuran
incrementada la seva assigna-
ció. El ple de l'ens provincial
va aprovar aquest dimarts el
cartipàs i les retribucions pre-
vistes per als pròxims quatre
anys amb l'únic vot en contra
de la CUP, juntament amb
ERC.   El president Josep
Poblet va parlar d’austeritat
posant un exemple dient que
“ens pertoca un assessor per
diputada o diputat, o sigui, 27
i només en tenim 17. Som la
Diputació que menys en
tenim”. En aquesta legislatura
no hi haurà cap vicepresidèn-
cia per a les Terres de l’Ebre,
un fet que al territori ha com-
portat cert enrenou i malestar.
Joan Piñol, alcalde de Móra
d’Ebre, serà el president de
Base Gestió d’Ingressos. Lluís
Soler, alcalde de Deltebre,
president de la Comissió
d’Hisenda. Joan Josep Malràs,
de la de Recursos Humans i
Politiques Actives d’Ocupació i
Alvaro Gisbert, alcalde de
Masdenverge, de la de
Serveis Generals
Contractacions i
Expropiacions.

TV3 està efectuant el rodatge del telefilm 
«Ebre, del bressol a la batalla»

A la Terra Alta

Les dotze associacions de veïns de Tortosa i les sis d’Amposta han decidit unir esforços i
treballar conjuntament per tenir més presència a l’hora de reivindicar accions i millores per
al territori. Les seus tres principals demandes són la millora dels accessos i mobilitat a l’hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta, la gratuïtat de l’autopista AP-7 per acabar amb les morts
a l’N-340, així com la millora del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre. Es confia que en el
futur s’incorporin d’altres associacions de veïns, “lluitem per una bandera: la del territori”.

Les Federacions d’Associacions de veïns de
Tortosa i Amposta uneixen esforços

Per reivindicar millores del territori

El director dels serveis territorials d'Agricultura a les
Terres de l'Ebre, Pere Vidal, deixarà el càrrec en
breu i serà nomenat conseller delegat de Forestal
Catalana, empresa pública de la Generalitat que
depèn del Departament d'Agricultura. 
Forestal Catalana participa en la lluita contra el car-
gol poma al Delta i la gestió de la caça de cabra sal-
vatge a la reserva nacional de caça dels Ports.
Teresa Sabaté, que fins ara formava part de l’equip
directiu de l’IES Roquetes, apunta a ser la nova
directora dels serveis territorials d'Agricultura a
l'Ebre.

Teresa Sabaté serà la directora dels
serveis territorials d’Agricultura

Pere Vidal serà conseller delegat de Forestal Catalana
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És un espai on els pares i els seus nens poden compartir una estona agradable, realitzant una sèrie d'activitats proposades per l'equip educatiu de les escoles. En aquest raco-
net els pares poden viure de primera mà experiències tant plàstiques com d'exploració amb els seus petitons.
Al raconet dels pares, pretenem que hi hagi una educació compartida entre l'escola i les propies famílies, fent que aquestes participin activament amb l'educació dels seus
fills/es.
Amb aquestes activitats, fa que l'escola i les famílies creen un vincle més estret i de comunicació directa, fent que tots caminem junts per una educació de qualitat.

El racó dels pares, un espai compartit entre famílies!!!
L’Onada Bressol del Delta, experiències a cada racó.

El director general de Salut i Seguretat
Alimentària de la Comissió Europea, Ladislav
Miko, ha visitat Deltebre per tal de conèixer, de
primera mà, l’afectació del cargol poma, del mos-
quit i els canals de reg del nucli urbà. Miko ha
estat acompanyat per l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, per l’eurodiputat Ramon Tremosa, així com
es nous directors generals d’agricultura i indús-
tries agroalimentàries de la Generalitat de
Catalunya, Alfons Vilarasa i Joan Girona, respecti-
vament, el tinent d’alcalde d’Afers Interns i
Institucionals, Kilian Franch, i la tinent d’alcalde de
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic,
Anna Giménez.
La visita ha servit per arrancar el compromís del
director general de què realitzi un pla integral que
garanteixi el control de la plaga del cargol poma.
D’aquesta manera, la Comissió Europea supervi-
sarà exhaustivament el control de l'eficiència de
les mesures impulsades amb fons europeus i
estudiarà accions efectives per intentar eradicar
la plaga.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, s’ha mostrat
satisfet per la visita i pels compromisos assumits

pel del director general de Salut i Seguretat
Alimentària de la Comissió Europea i ha destacat
que “un dels pilars d’actuació del govern de
Deltebre és estar al costat i donar resposta a les
problemàtiques que afectin al sector primari com
és el cas del cultiu de l’arròs”. I
és que la visita també ha servit per a mantenir una
reunió de treball amb els diferents representants
del sector que han explicat les seves inquietuds al
director general.
Per la seva banda, el director general de Salut i
Seguretat Alimentària, Ladislav Miko, ha destacat
que “des de la Comissió Europea continuarem
indagant la millor solució possible per tal d’eradi-
car aquesta plaga”. Miko s’ha
mostrat preocupat per la expansió de la plaga a
altres indrets d’Europa. Per aquest motiu, ha des-
tacat que “cal la col·laboració de tots els agents
implicats i un pla integral d’estudi que aporti solu-
cions i eines efectives”.
Finalment, l’Eurodiputat Ramon Tremosa, el qual
ha treballat intensament el cas del cargol poma a
la Unió Europea, ha posat de manifest que “la visi-
ta del director general és una mostra latent de la

proximitat de la Comissió Europea”. De fet,
Tremosa ha remarcat que “la Unió Europea està
al costat d’aquelles afers que preocupen a les
persones”.

Així ho ha donat a conèixer en
roda de premsa l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs, qui
ha assenyalat que "els proble-
mes urbanístics i legals amb
què s'ha trobat el nou equip
de govern sobre la nova
residència d'avis obliguen a
retardar l'obertura d'allò a
què es va comprometre l'an-
terior equip de govern".
"Aquest equipament es va fer
de forma maratoniana i l'ante-
rior equip de govern, abans

de les eleccions, va traslladar
que estava acabat i que es
posaria en funcionament en
breu; això, per molts proble-
mes amb els que ens hem
trobat, no pot ser així", ha afe-
git l'alcalde, tot deixant clar
que "la voluntat de l'equip de
govern actual és obrir la
residència d'avis el més aviat
possible, sabem que és una
demanda de la població, però
també ho volem fer amb les
màximes garanties".

"Solucionar tots aquests pro-
blemes demandarà temps",
ha afegit.
Acompanyat pel regidor
d'Obres, Urbanisme i
Activitats, Tomàs Bertomeu, i
de la regidora de Serveis
Socials, Rosabel Recio,
Tomàs ha detallat alguns dels
problemes legals amb què
s'ha trobat la residència i que
obliguen aquest retard. En pri-
mer terme, ha fet referència a
la modificació del POUM que

s'ha hagut de fer per canviar
els usos que permeten els
terrenys sobre els quals està
ubicada la nova residència
d'avis. "Quan es va traure
a licitació el concurs del ser-
vei de cuina i es va fer l'adju-
dicació, a les clàusules es va
incloure la possibilitat de
poder fer servei de càtering a
tercers, per cobrir les neces-
sitats d'altres equipaments o
d'altres empreses, una cosa
que beneficiava tant l'empre-

sa adjudicatària com la
Fussmont", explica Tomàs.
Però en incorporar-se el nou
equip de govern, "els serveis
jurídics de Sagessa alerten
que hi ha una incompatibilitat
urbanística entre la licitació
guanyada i l'activitat que està
permesa". 
"La catalogació dels terrenys
és d'equipaments i amb això
l'Ajuntament no pot donar
una llicència d'activitat", expli-
ca l'alcalde. "Per donar solu-

ció a aquest problema, una
de les coses que se'ns reco-
mana és fer una modificació
urbanística dels usos, i això
és el que va aprovar el ple de
dilluns", ha explicat Tomàs. 
Ara, aquesta modificació,
passarà per la Comissió
d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre (CUTE). "Serà un pro-
cés llarg", ha alertat, tot afe-
gint que l'Ajuntament, a més,
es veu exposat a rebre una
demanda.

L'obertura de la residència d'avis es retardarà per problemes legals i urbanístics

Mosques
modificades
genèticament

La Comissió Europea aposta per un pla integral 
per a lluitar contra el cargol poma 

En la seua visita a Deltebre

A Amposta

Aquesta setmana, segons
Greenpeace, s'han conegut
els plans de l'empresa britàni-
ca Oxitec d'alliberar al medi
mosques de l'olivera modifica-
des genèticament a prop de
la ciutat de Tarragona. Es
tracta d'una manipulació que
fa que les larves femelles
morin dins de l'oliva. La inten-
ció de la companyia és allibe-
rar fins a 5.000 mosques
transgèniques per setmana
durant un any, gairebé dos
milions en total. 
Una àmplia coalició d'organit-
zacions ecologistes, científics
i agricultors de països medite-
rranis exigeixen que es prohi-
beixi l'alliberació d'aquests
insectes pels grans riscos
que pot comportar tant per a
la biodiversitat com per a la
producció oliverera.
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Les Festes Majors 2015
ja tenen pubilles.
Dissabte a la nit, en un
acte molt concorregut,
es van proclamar 45
pubilles i les 27 pubille-
tes que representaran
durant el proper any les
diferents entitats del
municipi. Entre elles,
dos tindran un paper
destacat. Seran les pubi-
lles majors, que van ser
escollides En el cas de
la pubilla gran, serà la
representant de
l'Associació Joves
Ciclistes d'Amposta, Enya Garcia. I en el cas de la infantil, la sort va recaure en
Daniela Tomàs, del Grup de Teatre Terra Baixa.

S'ha adreçat al Defensor del
Poble perquè demani informa-
ció al Ministeri de l'Interior.
El Síndic de Greuges de
Catalunya ha obert una investi-
gació d'ofici per aclarir els
motius de les cues nocturnes
davant de les comissaries de
policia de Tarragona i Tortosa,
així com per recomanar mesu-
res per evitar les lamentables
condicions amb què es troben
els ciutadans estrangers que
han de dur a terme alguna ges-
tió en aquestes dependències.
Els afectats es veuen abocats
a fer llargues cues de nit per
poder obtenir un dels menys de cinquanta números que reparteix la comissaria al
matí. Atès que aquest àmbit depèn del Ministeri de l'Interior, el Síndic ha adreçat al
Defensor del Poble la seva preocupació pel tema i li ha suggerit que valori la possi-
bilitat d'obrir una investigació. Foto: El Periódico.

Enya Garcia i Daniela Tomàs, pubilles
majors de les Festes d’Amposta 2015

El Síndic de Greuges reclama mesures
per posar fi a les cues nocturnes

72 pubilles representaran les diferents entitats del municipi

El Partit dels Socialistes
ja ha desvetllat quins
seran els noms dels
ebrencs que formaran
part de la llista del partit a
la demarcació de
Tarragona de cara a les
eleccions del 27-S. La
millor situada serà la pri-
mera secretària del PSC a
Sant Jaume d'Enveja,
Bibiana Porres, que ocu-
parà el lloc número 3 de
la llista. Maria Beltran,
alcaldessa de Tivenys, hi
anirà de número 7; Jordi López, portaveu del PSC a l'Ajuntament de Móra la Nova,
de 12, i Eugeni Monllao, secretari executiu del PSC de Tortosa, en serà el número
16. La llista l'encapçalarà el tarragoní Carles Castillo.

A les platges del Torrent del Pi, Santes Creus, l'Estany Podrit, l'Illot, Port Olivet, Cala de
la Llenya i Caleta del Cap de l'Àliga. El lliurament va tenir lloc a Torredembarra. L'Ametlla
de Mar és de nou el municipi amb més distintius de platges verges atorgats per l'entitat
Ecologistes en Acció. Així la Cala ha renovat els 7 distintius amb els quals compta. És a
dir, a les platges del Torrent del Pi, Santes Creus, l'Estany Podrit, l'Illot, Port Olivet, Cala
de la Llenya i Caleta del Cap de l'Àliga. 
Ecologistes en Acció ha decidit, per sisè any consecutiu, concedir el distintiu de "Platges
Verges", amb la idea de ressaltar el valor d'aquelles platges que encara es mantenen
amb el seu estat natural. És a dir, donar una distinció especial a aquelles platges que tin-
guin justament el mínim d'intervencions antròpiques, que el seu entorn estigui mínima-
ment edificat, que no pateixin vessaments urbans ni industrials i que, en general, les
seves aigües presentin bona qualitat. 
Els municipis que han obtingut el guardó "Platges Verges" d'Ecologistes en Acció han
estat: L'Ametlla de Mar amb 7 guardons; Tarragona amb 5 guardons a les platges de
Cala Fonda, Calabecs-Roca Plana, Cala Jovera, Cala dels Capellans-Cala Romana i La
platja Llarga; Deltebre amb 3 guardons a les platges de La Bassa de L'Arena, la
Marquesa i la Punta del Fangar; Alcanar amb 2 guardons a les platges de Timbes de Sòl
de Riu i Aiguamoll de Sòl de Riu; Viladecans amb 2 guardons a les platges de La Pineda
de cal Francès la Platja del Remolar; l'Ampolla, 1 guardó per la Platja de Cala Maria;
Creixell, 1 guardó per la platja del Gorg de Creixell; Torredembarra 1 guardó per la plat-
ja dels Muntanyans i un guardó per la Platja del Canyadell compartit amb Altafulla.
Altafulla 1 guardó per la platja del Canyadell.

Bibiana Porres, l'ebrenca millor
situada a la llista del PSC

L'Ametlla és de nou el municipi amb
més distintius de platges verges 

Atorgats per l’entitat Ecologistes en Acció

De ciutadans estrangers a les comissaries de Tarragona i Tortosa
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El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat del Govern de l’Estat i ha suspès per
un període de cinc mesos el nou impost nuclear aprovat
pel Parlament de Catalunya, segons informava dimecres el
Diari de Tarragona. Abans d’exhaurir aquest termini, la sala
s’haurà de pronunciar sobre el recurs i si ratifica la suspen-
sió o l’aixeca i permet l’aplicació de l’impost.
Segons dades de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II,
l’impost suposaria el pagament d’uns 16 milions d’euros
per cadascuna de les tres plantes atòmiques, les dues
d’Ascó i la de Vandellòs. En total, uns ingressos per a la
Generalitat de 48 milions d’euros anuals.
Una esmena a la llei de pressupostos de la Generalitat

d’enguany pre-
veu que el 10
per cent d’a-
quest impost
nuclear es destinaria a nodrir un fons orientat a fomentar
el reequilibri territorial a les dues àrees nuclears.
D’altra banda, un dels motius de l’Associació Nuclear Ascó-
Vandellós per reduir l’aportació anual al Consell Comarcal
de la Ribera era la nova ampliació d’impostos. L’ens vol
renegociar l’aportació que el 2012 era de 370.000 euros
i que es va reduir a 150.000 l’any passat, conscient que
el TC pot declinar l’impost, un fet que ajudaria a tenir uns
recursos fixos per a les zones nuclears.

El TC suspen l'impost nuclear que
havia de beneficiar la Ribera d'Ebre

Endesa ha enllestit els tre-
balls de renovació tecnolò-
gica a la subestació de la
central nuclear d'Ascó,
amb l'objectiu de reforçar
la seguretat de les protec-
cions dels transformadors.
La companyia ha substituït
tres transformadors d'in-
tensitat -elements que ade-
qüen els valors de la
corrent que hi circula fins a
fer-los mesurables- per
altres d'última tecnologia,
gràcies a una inversió de
38.000 euros, que perme-
tran tenir una lectura més
fiable i robusta del corrent
abans de passar per les
proteccions. Aquesta
mesura no afecta, a priori,
els clients, però suposa un
benefici en la qualitat del
servei elèctric, ja que es
garanteix la continuïtat del
subministrament a la cen-
tral nuclear. 

Reforma
tecnològica a la
subestació de la
central nuclear

d'Ascó

L’Associació Nuclear Ascó-Vandellós va reduir l’aportació al
Consell Comarcal argumentant ‘la nova càrrega d’impostos’ El Departament de Territori i Sostenibilitat ha

adjudicat la redacció del projecte constructiu de
la variant de la C-43 a Gandesa (Terra Alta), una
actuació que permetrà evitar el trànsit de pas
per l'interior del nucli urbà i millorar la mobilitat
en aquest entorn. La futura carretera, que tindrà
una longitud de quatre quilòmetres i discorrerà
pel sud-oest de Gandesa, suposarà una inversió
estimada en 20 MEUR. La redacció del projecte
constructiu s'ha adjudicat per un import de
496.000 euros i s’enllestirà durant l'any vinent.
El projecte està supeditat a la construcció, per
part del Ministeri de Foment, de la variant de l'N-
420, amb la qual enllaçarà la nova via.

Projecte de la variant de
la C-43 a Gandesa

Adjudicada la redacció

El Consell Comarcal de la Terra Alta, amb la
col·laboració de l'Associació d'Empresaris
d'Hostaleria i Turisme Rural de la comarca, els
consell reguladors de la DO Terra Alta i la DOP
Oli de la Terra Alta, i el suport del Grup de
Sanejament Ramader d'Oví i Cabrum de la
Terra Alta, han presentat plegats el cartell de
la VII edició de les Jornades Gastronòmiques
del Corder de la Terra Alta, que tindran lloc
entre el 18 de setembre i el 25 d'octubre de
2015. El cartell, com en totes les edicions
anteriors, ha estat dissenyat per l'artista de
Corbera d'Ebre Josep Cañada.
En aquesta edició s'hi han sumat un total de
16 restaurants de la comarca, els quals oferi-
ran als seus clients uns menús especials on la
base del plat principal serà la carn de corder
i d'altres productes agroalimentaris de qualitat
produïts a la Terra Alta, com ara el vi i l'oli,
tots dos emparats per les respectives deno-
minacions d'origen. També es comptarà amb
la participació de 7 carnisseries de la comar-
ca promocionant la carn del corder.
Per promocionar les Jornades i per informar
els clients, s'editarà una guia de 28 pàgines
on es farà l'explicació de cadascun dels
menús, dels restaurants i dels establiments

d'allotjament i carnisseries participants, del
preu dels àpats, etc. 
La publicació es complementa amb informa-
ció de la DOP de l'Oli i una guia de tots els
cellers de la DO de la Terra Alta. A més, també
hi haurà informació turística de la comarca.  

El tret de sortida d'aquestes VII Jornades
Gastronòmiques del Corder de la Terra Alta
serà el dia 17 de setembre, i la presentació
anirà a càrrec del restaurador d'Horta de Sant
Joan Salvador Miralles.

VII Jornades Gastronòmiques 
del Corder de la Terra Alta

Tret de sortida el 17 de setembre. Presentació a càrrec de Salvador Miralles
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“Són xifres uns 20 punts per sota de la mitjana catalana”

La directora dels Serveis Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres de l’Ebre, Manolita Cid, ha
entregat aquest migdia la Medalla Centenària de la
Generalitat a la senyora Asunción Chulvi Gil. Al lliura-
ment, que ha tingut lloc al domicili de l’homenatjada, a
l’Ampolla, també hi han assistit amics i familiars, així
com l’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa. La senyora
Chulvi va néixer a Sollana (València) el 29 de juliol de
1915. Té dos fills, dos néts i tres besnéts. 
La Medalla Centenària és una iniciativa del
Departament de Benestar Social i Família. Es tracta
d'una medalla gravada amb el nom i l’any de naixement
commemorativa del centenari. A aquest reconeixement
institucional poden accedir-hi totes les persones resi-
dents a Catalunya que compleixin els requisits i realit-
zin la sol·licitud corresponent.

Aquest cap de set-
mana, tindrà lloc al
Mas de Barberans
la 13a edició de
l'exposició "Racó
dels artesans, la
Fira de les fibres
vegetals". A la
mostra hi haurà
parades, visites
guiades, tallers,
concerts, concursos... i tot un seguit d'activitats i exposi-
cions que es podran visitar dissabte i diumenge durant tot
el dia.

Asunción Chulvi rep la Medalla Centenària

La Fira de les Fibres Vegetals

L’Ajuntament de Tortosa inicià dimecres les obres per urbanit-
zar el tram que uneix els carrers Providència i del Vall, al barri del
Rastre, a fi i efecte de completar la urbanització integral de la
plaça Mossèn Sol. La renovada plaça va quedar oberta coincidint
amb la Festa del Renaixement, pendent només d’acabar aquest
tram de carrer. L’actuació, que inclou el soterrament de serveis
i pavimentació de tot l’àmbit, afectarà la mobilitat en aquest sec-
tor del centre històric ja que requerirà tallar el trànsit. Les obres
s’executen precisament en aquestes dates aprofitant la disminu-
ció de la circulació de vehicles. 

Comencen les obres per completar la
urbanització de la plaça Mossèn Sol

El nombre de fets delictius a
Tortosa s'ha reduït un 11,6
per cent durant l'últim any (
juliol 2014/juny 2015), en
comparació amb el mateix
període de l'any anterior. En
xifres absolutes, s'ha passat
de 1.868 a 1.652 fets delic-
tius. La davallada més
important l'han registrat els
delictes (-15,6%), mentre
que les faltes s'han reduït un
7,2 per cent. Aquestes són
les principals dades que
s'han donat a conèixer en la
Junta Local de Seguretat de

Tortosa que s'ha fet aquesta
setmana a l'Ajuntament, pre-
sidida per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i que ha
comptat amb la presència
del conseller d'Interior, Jordi
Jané. Han assistit comanda-
ments dels diferents cossos

i forces de seguretat amb
presència al municipi.
Tant l'alcalde com el conse-
ller han destacat el treball
conjunt entre policies així
com la col·laboració ciuta-
dana com a elements claus
per assolir unes dades que

han qualificat de molt positi-
ves. 
El titular d'Interior ha recor-
dat que les xifres de Tortosa
estan uns 20 punts per sota
de la mitjana catalana.

L'alumna de l'institut Julio Antonio de Móra d'Ebre
Clàudia Pallisé Perelló ha estat distingida per
haver obtingut una nota de 9,5 a les Proves
d'Accés a la Universitat (PAU). L'acte de lliurament
de distincions de les PAU 2015 es celebrà al
Palau de Congressos de Catalunya, el dimarts 25
de juliol de 2015. 
El Departament d'Economia i Coneixement atorga
anualment aquestes distincions amb la finalitat de
reconèixer públicament l'esforç dels estudiants,
així com la preparació en la realització de les pro-
ves d'accés a la universitat (PAU). 

Tortosa redueix un 11,6 % 
els fets delictius durant l'últim any

El nombre de fets delic-
tius a Tortosa s'ha reduït
un 11,6 per cent durant
l'últim any (juliol
2014/juny 2015), en
comparació amb el
mateix període de l'any
anterior.

Una alumna de l’institut Julio Antonio de Móra d’Ebre 

ha estat distingida per la seva nota a les PAU

Des de dimarts 28 de juliol el servei de pas de barca de Flix
ja funciona amb normalitat en el seu horari habitual. El mun-
tatge de la barca s'efectuà aquest passat dilluns, i després de
comprovar que el seu funcionament era correcte i no detec-
tant-se cap anomalia, es va restablir el servei.

Actualitat

L'Hospital Comarcal d'Amposta tindrà servei d'urgències pediàtriques de guàrdia 24 hores els caps
de setmana i festius. Així ho va aprovar la sessió plenària ordinària de juliol, a instàncies d'una moció
del regidor German Císcar, qui va assenyalar que "no es tracta d'un servei de luxe ni un capritx, és
una demanda natural, un servei públic i bàsic que hem de tenir sí o sí". El servei que es posarà en
marxa serà d'urgències de cap de setmana i festius. Tal i com va avançar l'alcalde, Adam Tomàs,
això serà així, perquè "les urgències entre setmana ja estan cobertes a l'ABS d'Amposta, al CAP".
L'Hospital Comarcal d'Amposta disposa de dos dies de consultes pediàtriques a la setmana i un
pediatra localitzat per assistir al nadó en el moment del part. El nou equip de guàrdia estarà format
per dos metges especialistes en pediatria i un professional d'infermeria, que treballarà un mínim de
quatre hores. Segons va avançar la regidora de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana,
Rosabel Recio, "El cost total del personal és de poc més de 145.000 euros per any", va afegir Recio,
tot assenyalant que s'assumirà amb recursos propis de l'Hospital. L'activitat d'urgències pediàtriques
a menors de 7 anys a l'Hospital Comarcal ha estat, l'últim any, de 3.042, el que suposa unes vuit
urgències al dia, de les quals 66 es van traslladar a l'hospital de referència, el Verge de la Cinta de
Tortosa.

L'Hospital Comarcal d'Amposta tindrà servei de pediatria de guàrdia
En caps de setmana i festius
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CRAC de la setmana:  Miquel Esteve Valldepérez   
«MÓRA LA NOVA ÉS EL POBLE ON VAIG DESCOBRIR EL MÓN, FLAIRAR LES PRIMERES AROMES

I ON VAIG TASTAR UNS PRIMERS LLAVIS MOLLS DE DONA». 
Llicenciat en Ciències
Econòmiques per la
Universitat de Barcelona
(UB), especialitat Financera
i Actuarial. Postgraduat en
Comerç Internacional
també per la UB, graduat en
Direcció Financera per
Escola d'Alta Direcció i
Administració i cursant el
grau d’humanitats per la
Universitat Oberta de
Catalunya. Va abandonar la
feina en el sector financer
per tal de dedicar-se a la
producció d'oli i fruita a la
seva societat limitada fami-
liar (la Solella). Compaginar
aquesta tasca amb el cultiu
de les humanitats i l'escrip-
tura.

Extracte del discurs de
Miquel Esteve com a prego-
ner de les festes de Móra la
Nova:

«Vaig néixer un 5 d'abril de
1969 a Móra la Nova, a la
vora de l'Ebre, a la Ribera
fèrtil... De fet, ma mare em
va parir a Reus, com molts
d'altres nadons de la meva
generació, però les prime-
res olors que vaig descobrir
eren les de l'oli d'oliva del
molí que hi havia als baixos
de casa... Aquest 2015,
aquest inici d'agost, tindré
l'honor de ser el PREGONER
de les festes majors del
poble on vaig créixer... És
una gran satisfacció i quan
la Miriam Vinaixa, regidora
de festes de l'Ajuntament de
Móra la Nova, veïna i amiga
m'ho va fer saber, vaig sen-
tir una forta emoció i vaig
extraviar la mirada, cercant
els ulls del meu pare,
Miquel i els de l'avi,
Antoni... Gràcies de tot
cor!!!».

Més Ebre: Móra la Nova tindrà
per primera vegada en la seua
història un pregoner. Aquestes
festes 2015 Miquel Esteve serà
el «primer» pregoner de les fes-
tes Majors. No existia la figura
de «pregoner» a les festes
Majors abans?
Miquel Esteve Valldepérez:
Mai abans a les festes Majors
d’estiu, tret d’una ocasió extra-
ordinària en què en temps del
senyor Antoni Mateu de batlle es
va portar un any un pregoner de
l’àmbit polític, un dels fundadors
d’UCD... Només es va fer un
cop. Per contra a les festes d’hi-
vern, a la Fira, sí que hi ha un
personatge de rellevància que
inaugura la Fira, però sol ser un
polític rellevant.  
Per a mi és un encert que el nou
consistori hagi decidit incorpo-
rar la figura del pregoner de fes-
tes amb vocació de continuïtat i
que sigui algú de qualsevol
àmbit, no únicament del polític,
una idea que aquest equip de
govern sembla que vol instaurar
i que els aplaudeixo...
Em sento molt feliç per aquest
oferiment, els dono gràcies
públicament a l’equip de govern
de l’Ajuntament de Móra la Nova.
És un regal fantàstic i espero
estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies i endegar l’era dels
pregoners de festes Majors amb
bon peu..

ME: Móra la Nova per tu.
MEV: és el poble on vaig desco-
brir el món, on vaig flairar les pri-
meres aromes, on vaig tastar
uns primers llavis molls de dona,
on em vaig fer gran, on després
d’uns anys fora d’estudis, forma-
ció i treball vaig tornar i, mai es
pot afirmar que passarà demà,
la vida té els seus capricis, però
tot apunta que hi seguiré vivint... 

ME: Abandones la teva feina en
el sector financer per tal de
dedicar-te a la producció d'oli i

fruita...
MEV: M’agrada el món del
camp, m’agrada fer una feina on
el producte final és tangible i
deliciós; m’encanta treballar
amb la natura. Tot plegat m’aju-
da a escriure. Les finances no
m’omplien. De fet, sempre expli-
co que de tornar a néixer no
hagués estudiat econòmiques...
La meva passió són les humani-
tats, la literatura...

ME: Parla'm de la teva novel·la
«El Joc de Sade». Que tenia el
Marques de Sade per a què,
encara ara, al segle XXI, se'n
parli? Un home que va estar 27
empresonat (va morir als 74
anys). Un home de lletres,
novel·lista, filòsof i polític
francès, sempre condemnat a la
destrucció, a l'erotisme associat
amb actes de violència i cruel-
tat. La seva obra expressa un
ateisme virulent. Ja tot està
inventat?
MEV: Aquest any justament es
celebra el bicentenari de la seva

mort. Sade era una ploma bri-
llantíssima, un moralista tram-
pós amb una lucidesa notable i
una personalitat esquizoide.
Simplifica de forma brillant amb
Justine i Juliette, les dos besso-
nes, la doble moral. Justine i “els
infortunis de la virtut” i Juliette
“o les prosperitats del vici”. La
societat ha anat prioritzant les
prosperitats del vici, perquè la
virtud sembla infortunada i hem
arribat a un coll de botella moral
desconcertant.

ME: El «Joc de Sade» en quants
idiomes s'ha traduït i per a quan
la segona part? Què li passarà
al protagonista Jericó?
MEV: Està en tres llengües de
moment: català, castellà i por-
tuguès amb interès d’algunes
altres des de fa temps. La
segona part està a la cuina. I
Jericó justament recorre el
camí invers a Sade, l’hedonis-
me o el vici el va dur a la
desgràcia i s’aferra a la virtut
com un nàufrag a una fusta

enmig d’un oceà de banalitat...
ME: Com tu dius: «el sexe és
plaer». Que penses de la doble
moral? Estem reprimits?
MEV: El sexe és humà, intrín-
sec a la nostra natura i plaent.
Són els sistemes de creences
religioses els que el van “demo-
nitzar”. Hi ha molta hipocresia
amb el sexe i encara molt mas-
clisme, més que repressió. De
totes formes la dona està en un
moment de continu allibera-
ment i han canviat moltes
coses. Ara, són molts els
homes que tenen por escènica
a algunes dones...

ME: L'última novel·la, també de
gran èxit, «La Fi dels Secrets»
ens situa a la Barcelona del
segle XIV. Ens parla de crisi
econòmica, famílies de finan-
cers, Corona Catalano-
Aragonesa... Similituds en l'ac-
tualitat?
MEV: Aquesta novel·la és un
reflex de la situació actual fa
700 anys a la ciutat de
Barcelona i explica l’inici de la
casta política financera, els
anomenats “ciutadans honrats”.
Aquests per blindar els seus
negocis i protegir els seus
comptes de resultats entren a
l’escena política municipal i
dominen els usos i costums de
la ciutat. Els protagonistes prin-
cipals són la família Gualbes,
una família barcelonina que va
dominar la política, les finances
i la prostitució de la ciutat. És
una novel·la que explica els ini-
cis dels canvistes catalans...

ME: Que ens tens preparat? 
MEV: Doncs ara mateix estic
amb una novel·la històrica i en
un període més proper a l’ac-
tualitat. Estic en la fase de
documentació i gestació d’ide-
es narratives, però m’apassio-
na. Per aquest motiu escric,
per passió i catarsi...

Isabel Carrasco
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A) TANCAMENT ECONÒMIC TEMPORADA 2014-2015
- Resultat exercici: Benefici de 5.749,04 euros.
- Resultats negatius exercicis anteriors: 44.717,60 euros.
- Deutes, a 30/06/2015: 1.- Exdirectius: 65.757,80 euros. 
2.- Proveïdors diversos: 46.178,57 euros.
- Pendents cobrament, a 30/06/2015: 1.- Clients diversos:

8.215,62 euros. B) PRESSUPOST PRIMER EQUIP 2015-2016
- DESPESES: 1.- Cost plantilla: 88.760,00 euros. 2.- Despeses

esportives: 12.254,44 euros. 3.- Resta despeses (inclou impre-
vistos): 15.378,56 euros. - INGRESSOS: 1.- Quotes socis:
32.390,00 euros. 2.- Col·laboradors: 1.000,00 euros. 3.- Entra-
des partits: 4.875,00 euros. 4.- Publicitat i marxandatge:
18.700,00 euros. 5.- Subvencions i convenis: 34.000,00 euros.
6.- Rifes, sorteigs, etc.: 5.235,00 euros. 7.- Resta ingressos:
6.650,00 euros. 8.- Tresoreria acumulada: 13.543,00 euros.

CD Tortosa. Memòria simplificada

Josep Gombau ha decidit acabar la
seua etapa a l’Adelaide United. El tècnic
ampostí explicava a Més Ebre que “per
una qüestió esportiva i també personal,
he decidit no seguir a Adelaide. Estic
molt agrait per la confiança dipositada
amb mi i pel treball dut a terme. Ha estat
una experiència molt bona, amb mo-

ments inoblidables, com el darrer partit
contra el Liverpool, amb més de 50.000
persones a l’estadi i amn un comiat emo-
cionant i multitudinari que sempre recor-
daré”. Gombau afegia que “a nivell es-
portiu, tinc una proposta a New York que
em sedueix i que he acceptat. La decisió
també ha estat per motius personals.

Necessitàvem un canvi. Els viatges a
Austràlia amb més de 25 hores de vol i
els costos que suposen, impedien poder
tenir visites periòdiques de la familia i
això era un incovenient a mesura que
passava el temps”. En les properes set-
manes coneixerem la nova etapa de
Gombau, ara a New York.

Gombau, direcció New York
HA DECIDIT ACABAR LA SEUA ETAPA A L’ADELAIDE UNITED D’AUSTRALIA

El tècnic ampostí començarà una nova vida deportiva
Joaquin Celma, en una

de preguntes que acostu-
ma a fer en les seues ex-
cepcionals entrevistes
Megacracs, vol saber que
passa en els descansos
dels partits. 
El que succeeix en els

descansos acostuma a
ser tridimensionat. Les
pulsacions, sempre que
l’ambient estigui caldejat
perquè la direcció del par-
tit no és la correcta, són
molt abruptes. 
Però, malgrat l’elevada

temperatura, el que pas-
sa en un descans acaba
sent vàlid per a les rela-
cions personals i per a la
convivència d’un col.lec-
tiu. 
Es una lliçó de vida. Per

què? Des del meu punt de
vista, el que es diu durant
un descans és sempre mi-
rant als ulls. Mirant a la
cara. I es diu el que real-
ment es pensa sense hi-
pocresia. 
Aquell enfrontament ha

de servir
per poten-
ciar el com-
p an ye r i s -
me. Si
realment els membres
d’aquell vestidor tenen
força positiva. Si hi ha ne-
gativitat, de res serveix. 
I què vull dir?. Vull dir

que  quan un té malestar i
el manifesta directament
pot fer mal en aquell mo-
ment, però a la llarga està
reforçant aquella relació. I
ho aconseguirà. 
Jo, com la majòria de

jugadors que han compar-
tit un vestidor, he tingut
enfrontaments en un des-
cans d’un partit. Però
sempre han acabat gene-
rant efectes positius. 
Si, en general, a la vida,

tot i que amb pulsacions
menys elevades, ens mi-
réssim més als ulls i par-
léssim cara a cara, no tin-
dríem una societat sovint
tan reprimida i hipocrita.   

El descans d’un partit 
és una lliçó de vida 

JOAQUIN CELMA, A LA PLANA 16, OFEREIX
L’ACTUALITAT INFORMATIVA DE LA NOSTRA

TERRITORIAL

LA REGIONAL AL DIA

Contra el Nàstic

L’Ascó cedeix al 90
PARTIT AMISTÓS

El Nàstic va perdre per la mínima contra el Nàstic (0-1) en un
partit de pretemporada disputat dimarts passat a l’estadi de la
localitat riberenca. 
Fou un partit igualat i amb alternatives on a l'Ascó li va faltar

gas en el tram final. Un solitari gol d’Àlex López en el descomp-
te va decantar un duel en el que els homes de Miguel Rubio van
mostrar una molt bona imatge en el segon amistós davant tot
un 2a A. Alineació FC Ascó: Sergio López, Edu Vives, Argilaga,
Socias, José Ramon ©, Artur Gòdia, Gerard Roigé, Cristino, Ge-
nís, Eric Llopis i Bertomeu. Suplents: Alexis, Fuertes, Pau Ri-
poll, Cañas, Oriol i Ivan. Alineació Gimnàstic Tarragona: Varo,
Xavi Molina, M. Martínez, Xisco Muñoz, Azcorra, Musa, Tejera,
Fali, Calavera, Naranjo i Emanà. Suplents: Reina, Gerard, Xisco
Campos, Rayco, Luismi, Marc M., Pol Bueso, Palanca, de la Es-
pada, Ferran, Pablo Marí i Álex López (Foto: Iris Solà).

No es farà demà dissabte. Serà el dia 15

Suspesa la presentació
CF AMPOSTA

La junta directiva del CF Amposta va comunicar ahir que per
motius aliens al club i ‘en contra de la voluntat de l’entitat’, el
partit de demà contra el juvenil de Divisió d’Honor del Vila-real,
abans del qual s’havia de fer la presentació oficial del primer
equip ampostí, ha quedat suspés. La presentació de l’equip
serà el dissabte dia 15 d’agost a les 17.30 h i, posteriorment,
a les 18 h, es jugarà el partit de festes majors contra l’Espan-
yol B.
Així mateix, informar que demà dissabte tindrà lloc, dins dels

actes commemoratius del centenari, el sopar multitudinari.
Serà al pavelló firal a les 22 hores.

A la Ràpita, ja han començat les obres

Somni moranovenc
LA GESPA ARTIFICIAL JA ESTÀ INSTAL.LADA 

El somni moranovenc ja és una realitat. El camp de futbol de
les instal.lacions esportives Antoni Mateu ja té gespa artificial
(foto superior). Una promesa de l’anterior equip de govern mu-
nicipal i que s’ha complert. Com és lògic, hi ha molta il.lusió
amb la nova infrestructura. Diumenge (17.30h), en festes, està
previst que es pugui estrenar amb un 3x1 entre l’equip local, el
Gandesa i el Falset. D’altra
banda, a l’estadi de la Deve-
sa de la Ràpita, aquesta set-
mana, ja han començat les
obres per traure la gespa ac-
tual i poder instal.lar poste-
riorment la nova (foto infe-
rior). Es preveu que en uns
20 dies es pugui jugar.

Josep Gombau celebrant un gol amb els seus jugadors de l’Adelaide United.
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Què passarà la propera temporada? Els diré que en la primera jornada el Tortosa guanyarà
a l’Ulldecona 3-0, la Rapitenca i Jesús i Maria empataran. La Cava farà millor primera volta
que segona. El Remolins-Bítem no farà bon futbol fins a la segona fase del campionat; el Ca-
talònia tindrà millor inici que la temporada passada; si les lesions no el perjudiquen, el Gande-
sa quedarà entre els sis primers. A la Segona catalana, dos equips estan sentenciats per ocu-
par les places 17 i 18. Pot haver-hi moguda a la banqueta del Tortosa un any més? Un 50%
de possibilitats. El seu golejador, Chillon, no marcarà tants gols com la passada temporada
al Vilaseca, per no tenir els passadors que allí tenia. Camarles i Ulldecona no baixaran, que
ens espera un bona temporada per a la Rapitenca, Amposta i per al Jesús i Maria. Miguel Re-
verté, que és un bon noi, tingui paciència i acabe la temporada amb el seu equip actual. Be-
cerra no marcarà tants gols com la lliga passada; que Nando Crespo, Teixidó o Àngel Garcia,
un dels tres, tindrà tensió al vestidor i amb la directiva en alguna moment de la campanya;
que Cristian Regolf  funcionarà millor que el campionat anterior a l’Ampolla. La propera lliga,
dos equips de 1a Catalana de Tarragona baixaran i gairebé amb seguretat hauran 6 descen-
sos a 2a. Catalana i tres d'aquests poden ser de les nostres terres i podrien comportar, a la
vegada, nombrosos descensos de 3a. catalana. Dels cinc equips que han ascendit: Godall,
Ulldecona, Hospitalet, La Riera, Ràcing Bonavista, dos no baixaran.
A Tercera, Roquetenc, Perelló i Flix estaran entre els sis primers classificats; la Sénia farà

una gran segona volta; el Corbera no serà l'equip de les últimes dues temporades; dels qua-
tre ascendits; Ascó B, Jesús i Maria B, Vilalba i Olimpic, només un descendirà; Campredo no
serà l'equip tan combatiu de la temporada passada; Móra la Nova, Aldeana, Ametlla i Horta
faran dignes campanyes.
Molts em critiquen i em criticaran per les meves prediccions. Jo callo. Només faig balanç

al final de temporada amb els meus errors i encerts. Porto sis temporades encertant el cam-
pió de 2a. Catalana al novembre; i aquest any vaig encertar amb el Vilaseca quan només es
portaven dos mesos de competició. I al desembre ja em vaig mullar confirmant la permanèn-
cia de l'Amposta i de la Rapitenca. I a l'inici del campionat i al gener apostava per l’Ulldeco-
na. I vaig encertar a 2a. catalana gairebé al 90% dels equips de la part de dalt i de baix. És
més, en Off record a molts entrenadors de 2a i 3a catalana els he dit la posició en la que que-
darien. És més, ja els podria dir qui són els equips que seran campions de 2a i 3a catalana
però els vaig a deixar amb la intriga perquè queda molta campanya per poder fer pronòstics
més clars. Vostès es preguntaran si tinc una boleta de vidre, si sóc un mag, un geni, un fan-
tasma o un xulo. Posin la paraula que vostès vulguin; només els diré que no hi ha secret,
l'essència de les meves prediccions responen a un treball de cada setmana, experiència de
moltes temporades. Sóc la única persona d’aquesta comarca que cada setmana a Més Ebre
em vaig mullar, publico pronòstics i al final de temporada també informo dels encerts i dels
errors. Per als que diuen que encerto molt poc, aquí tenen aquesta setmana els meus en-
certs: el 90% només un 10% d'error però igual la propera temporada fallo el 50% i trenco
aquesta mitjana de les últimes tres temporades d'un encert gairebé d'un 80%.

PREDICCIONS TEMPORADA 2014/15

VAIG DIR:
5 de Setembre
ULLDECONA, CARTELL DE FAVORIT.
Durant el setembre, vaig avançar que:
2a CATALANA
La passada temporada, dos equips de la zona Tarragona van ascendir a la 1a. Catalana, en

aquesta la sort està més a favor dels de les nostres terres. Cinc d'ells aspiren a intentar l'as-
cens: Jesús i Maria, Tortosa, Gandesa, Remolins-Bítem i Alcanar. Només tenen dos enemics:
Vila-seca i Valls. La categoria està molt definida.
Bloc equips forts, onze: Jesús i Maria, Tortosa, Alcanar, Gandesa, l'Ampolla, la Cava,
Remolins-Bítem, Jesús Catalònia, Vila-seca, Canonja i Valls. I en la part baixa set: Roda de

Berà, Cambrils, Camp Clar, Tancat, Sant Pere Sant Pau, Deltebre i Camarles amb la qual co-
sa podríem veure a la jornada 12 la classificació molt trencada per la part de sota.
Només dos errors: les posicions del Ampolla i Roda de Barà, la resta encert cent per cent

També al setembre, de 3a CATALANA, vaig dir:
A la part de dalt estaran Ulldecona, Santa Bàrbara, Perelló, Roquetenc, Corbera i Batea. A

la posicions mitjana: Flix i la Sénia, Horta, Aldeana, l'Ametlla i a la baixa Móra Nova, Pinell, Go-
dall, Ginestar, Sant Jaume, Alcanar B i Campredó.
Vaig encertar amb el campió, en les primeres sis posicions un encert del 50% i vaig encer-

tar en els tres descensos: Alcanar B, S. Jaume i Pinell.

També al setembre vaig comentar de 4a Catalana:
Tres favorits per a l'ascens: Olimpic, per potencial, Ascó B per tenir un 60% més de poten-

cial per les incorporacions de jugadors de Tercera catalana i el Vilalba que de la mà del mís-
ter Robert vol tornar de nou a su categoria mare.

Les meues prediccions per a la 
temporada 2015/16. 
Encerts i errades

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91. 

17 Octubre: Vaig dir:

Tortosa, Vilaseca i Jesús i Maria, un ascendirà. Un altre promocionarà

28 de Novembre:
Vila-seca serà nou equip de Primera catalana

5 de desembre:
Rapitenca i Amposta ja estan salvats

16 de gener
Aldeana o Ulldecona, un dels dos pujarà.

Totes aquestes prediccions, i el dia que vaig fer-les, es poden comprovar a l’hemeroteca
de Més Ebre. (mesebre.cat/hemeroteca pdfs de la setmana).

ELS APUNTS DE CELMA

-Luis Elizalbe farà la pretemporada amb el Jesús i Maria. Ha militat amb l’Ascó, Reddis, Am-
polla i Majadahonda, de 3a. divisió madrilenya.
-El Flix torna a la càrrega aquesta temporada. És per quart any candidat a l'ascens. Fitxat-

ges estrella: Mohe, Dani Hernández, exAlmacelles, Ascó i Monzon; Dani Misut, exTàrrega, Ta-
marite, Mangraners; Arnau de la Prada, de l’Olímpic; Juanjo Ferrús que torna a Espanya des-
prés de la seva aventura mexicana
-34.O00 euros té el Tortosa entre subvencions i Convenis. A molts clubs els agradaria te-

nir aquestes quantitats.
-La calor va fer una de les seves, es va carregar la web de la Rapitenca i el calendari de la

tercera catalana grup 1 va desaparèixer del web federatiu més d'un dia.
-Gombau se’n va cansar de l'aventura australiana, ofertes damunt la taula no ne té cent

però gairebé.
-Un president de 2a catalana li ha dit al seu entrenador "No estrenyis l’equip amb 4 en-

treno setmanals que ens quedarem sense jugadors”.
-Jordi Fabregat amb el Jumilla té una categoria molt competitiva amb rivals de molt po-

tents com el Cartagena, Huelva, Múrcia, Cadis i Jaén.
-Cambrils i Ampolla han de començar gairebé un nou projecte, només continuen sis juga-

dors per equip.
-L'Amposta necessita un director esportiu, per a mi l'ideal seria l'exporter Diego.
-Miracle: Toni Ruiz té whatsapp. Ara només falta Teixidó
-Becerra s’està traient el carnet nacional. Renovarà per l’Amposta quan la seva agenda ho

permeti.
-L’Hospitalet de l'Infant és l'equip que millor s'ha reforçat dels ascendits a Segona. Últims

fitxatges: Mañas i Victor Reales (Amposta), Ramon Grau (Perelló) i Nico Diaz (Jesús i Maria).
-Aquest Camarles pot sorprendre. Primer partit amistós i va guanyar l'Amposta 2-0. Però

si no van bé les coses i en la jornada 10 està en posició de descens, Bartolo serà cessat.
-David Monje, exjugador del Tortosa, es passa al món de l'arbitratge. I un altre jugador que

també s’hi passa és Marius, ex Godall.
-La nova pàgina que substitueix Icompeticion està en les primeres fases informàtiques, es-

perem al setembre debutar.
-El podi dels pichichis de Segona catalana està clar: Ferri, nou fitxatge del Valls, procedent

del Torreforta (ell sempre al costat de López), va marcar 19 gols a Primera catalana, Chillon
del Tortosa i el tercer està per veure.
-Ike Romera (Catllar) nou fitxatge estel.lar del Jesús i Maria.
-El filial del Jesús i Maria té un rècord. Té a la llista de fitxatges 26 noms, casi res. 
-La nova plana que substitueix a Icompeticion està en las primeres fases informàtiques,

esperem que al Setembre pugui debutar. 
-El davanter argentí Nico Aguiar fitxarà per un equip de Tercera catalana al mes de ge-

ner.

TORTOSA CAPÍTOL 333. Em consta que a l'Assemblea de socis es va dir als assistents
que algun mitjà de comunicació no contrastava segons quines informacions. Què fàcil és tirar
la pedra i no dir el nom? Més clar l'aigua. Millor haguessin dit el nom, Michel o Joaquin Celma.
Jo el que puc dir és que per contrastar que no quedi. És la meva principal virtut. Anuncio to-
tes les baixes del Tortosa abans que el propi club i cada any informo de novetats d'aquest club
que el president ni les sap com ell mateix em reconeix. A la propera assemblea, no es tallin.
Diguin el meu nom. El Tortosa és l'únic club d'aquesta comarca que ataca a un sector de prem-
sa. Com a club referent que ha de ser, no els està bé. A més, quan un es pot equivocar, tam-
bé és bo que faci autocrítica i que no culpi als altres. 
Jo no sóc crític amb el Tortosa; simplement sóc realista. Les preguntes del milió són: per

què no van comunicar a Michel Viñas que es feia l’assemblea dilluns de la setmana passada i
perquè molts socis no van poder assistir-hi perquè no van rebre la carta?. Segurament, hi
haurà algú que dirà que he de contrastar aquestes informacions....

ESTRENEM TWITER  FUTBOL EBRENC

Notícies cada dia. Subscriu-te
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REVISA SIEMRE QUE CAM-

el alcalde
con  la
americana
al fondo

Quan va començar a
jugar, ja de petit, destaca-
va. Fins i tot el Barça el
seguia, però es va quedar
a Amposta. Hagués pogut
arribar lluny però com el
diu, per triomfar calen
padrins. Només tres
equips en el seu historial:
Roquetenc  Tortosa i
Amposta. No es posa ner-
viós en els partits, és
cerebral, controla les
emocions. Li apassiona
parar les rematades dels
rivals, aturar penals,
entrenar i guanyar. Se
sent jove, només té 40
anys està fet un xaval...

Pregunta: Sou una família
de futbolers?
Resposta: Josep Becerra
és el meu fillol, i Manel
Vizcarro el meu nebot.
P: Quan et retiraràs?
R: Si fos per la meva família
faria deu anys que m’hauria
d’haver retirat. Els porters
als 30 anys, penso que
estem millor, tenim més
maduresa, tens més intuïció.
Els jugadors, en altres
demarcions, necessiten més
el físic. Enguany, en un partit
a Viladecans sortia del camp
i els pares del porter rival li
van dir al seu fill que era un
gran porter i que tenia 33
anys. Jo li vaig comentar que
en tenia 40... es van sorpen-
dre.  
P: Però de sobte aquesta
temporada no has renovat
pel teu equip. Raons?
R: No vam arribar a un
acord econòmic. Entenc la
conjuntura actual però
també s’ha d’entendre la
meua posició, els anys que
fa que estic. 
P: Bé, tornant a la teua tra-
jectòria. A les anècdotes vis-
cudes. Una vegada va saltar
un nen al camp per demanar-
te els guants?
R: jeje. Sí, em va saber greu
però no li vaig poder donar.
Els hi tenia molt de carinyo.
P: Manes molt a la defensa?
R: De vegades, després
d'un partit acabo afònic. És
molt important transmetre
confiança a tot l'equip.

P: Quan vas començar a
jugar?.
R: No hi havia categoria de
futbol-7, jugava en dues pen-
yes, com tots els nens d’a-
quella època. I vaig passar a
l’aleví de l'Amposta. Llavors
un equip gran es va interes-
sar. Jo crec que hagués

pogut arribar més lluny però
com diuen: qui no té padrins
no es bateja. Vaig seguir pro-
gressant en el futbol base de
l’Amposta. Em van seleccio-
nar per al cobinat de
Catalunya de categoria
cadet i al juvenil es va inte-
ressar el Castelló. No vaig
anar. Ara passats els anys,
reflexiono i penso que potser
vaig tenir responsabilitat per
no haver arribat mes alt.
També que no vaig estar ben
aconsellat i culpa meua per
no haver-ho sabut aprofitar.
P: Vas debutar en el futbol
amateur i ja fou de titular?
R: El meu primer partit va
ser contra el Vendrell, a 1a.
regional, i si fou debut com a
titular. L’entrenador era
Pantoja. Després, vaig tenir
a Jorge Vázquez, vaig estar
quatre temporades, porten
un porter veterà, i jo em
lesiono. Quan em recupero
ja no jugo. Vaig demanar
explicacions i em van dir els
directius d’aquell època: "Ell
ens costa més diners i ha de
jugar, tu ets jove". Vaig aga-
far tal cabreig que vaig deci-
dir deixar el futbol. Tenia 22
anys i com m'agrada la bici-
cleta, em vaig dedicar a
aquest esport. Als quatre
mesos, em diu Xavi Cid del
Roquetenc que feia diverses
temporades que em seguia i
vaig fitxar per aquest equip.
Estic dues temporades i
ascendim a Preferent.
P: I et fitxa el Tortosa.
R: Una altra vegada Xavi Cid
confia amb mi, i ell fitxaamb
el Tortosa i i jo també fitxo.
Cid, un tècnic molt exigent i
que va confiar molt amb mi,
per això estic molt agrait, el
van cessar i arriba Jordi
Fabregat, un entrenador que
podria estar 24 hores par-
lant de futbol sense parar.
Aquell any baixem, rescindei-
xo el contracte i em cita el
president de l’Amposta
Tarrazona a casa m'explica
el projecte per pujar l'equip a
Tercera, em convenç i jo d'al-
guna manera volia tornar
perquè tenia una espina cla-
vada de la manera de com
vaig sortir de l'Amposta. I
van arribar els ascensos a la
Preferent, a 1a Catalana i a
Tercera divisió. Li vaig fer
una promesa ferma al presi-
dent de que no em retiraria
fins que arribéssim a la
Tercera divisió i ja fa anys
que l’Amposta va tornar a
jugar en aquesta categoria.
La veritat és que fou una

etapa de consolidació a l’e-
quip, sempre vaig ser titular.
P: Et va doldre de com va
sortir Tarrazona del club?
R: Jo crec que s'haguessin
hagut de fer les coses d'una
altra manera, va ser jugador,
entrenador i president. 
P: Has tingut ofertes però tu
hass seguit a l’Amposta?
R: Vaig tenir ofertes de la
Rapitenca i Tortosa però ja
tinc dos fills un d'onze anys i
un altre de tres i he de dedi-
car temps a la família. Porto
a Amposta quinze anys i
estic molt feliç aquí. Per això
m’hagues agradat seguir
però no ha pogut ser.

P: Qui és millor entrenador
Teixidó o Jordi Fabregat?
R: Són més semblants dels
que es pensa la gent. Tenen
molta vida futbolística viscu-
da, els dos són molt bons.
P: Com és Teixidó?.
R: El té fa molts acudits,
amb frases històriques o
refranys. De vegades arriba
un jugador nou i gasta una
petita broma "Tu que véns a
fer aquí? La primera comu-
nió?". 
P: Entens els entrenadors?
R: La gestió d’un grup és
molt difícil. De vegades pot
haver-hi un gran entrenador
que té uns coneixement molt
grans de futbol però no sap
controlar un vestidor. I de
vegades, al contrari, hi ha un
entrenador mediocre quant a
arguments però que té una
gran capacitat per gestionar
un vestidor. No és fàcil, en
qualsevol cas, gestionar les
dues facetes, la tècnica i la
psicològica.
P: Quan cessen a un entre-
nador com ho portes?
R: En ocasions, no he estat
conforme. Penso que de
vegades els directius juguen
a ser entrenadors.  
P: Un piropo?.
R: Un dia vaig aturar un
penal i un espectador va dir
"té 4O anys i encara atura
penals, sembla un xaval”.
P: Hi ha secrets per aturar
penals?
R: Alguns, depén el tipus de
jugador i la seva tècnica, jo
abans de que el tiren ja tinc
decidit a quin lloc em tiraré.
Fa poc, un jugador abans de
llençar-lo, va mirar a un pal.
Per la seva mirada, jo em
vaig tirar a l'altre i el vaig
parar. 
P: Què prefereixes tenir un
bon entrenador o un bon
equip?.

R: Un bon entrenador. Si és
bo, pot tenir més recursos
per als jugadors amb menys
qualitat.
P: Què t'agradaria entrenar
que no hagis entrenat tant?
R: L'aspecte psicològic, en
aquesta categoria no som
professionals però entre par-
tits i entrenaments li dedi-
quem moltes hores al futbol.
P: Si totes les persones fés-
sim mitja hora d’esport al
dia...
R: Trauríem tensions, estarí-
em més alliberats i seriem
més feliços. 
P: Si un nen se t'acosta i et
demana per favor un consell
per ser bon futbolista, què li
diries?
R: Que el que fes, ho fes
amb il·lusió, amb passió. 
P: El futbol, des de la porte-
ria, es veu diferent?
R: Sí. Els entrenadors ho
veuen horitzontal, nosaltres
veiem tot el camp i tenim
una visió molt diferent. A
més, els porters podem ser
els herois per parar dos
penals, a mi m'ha passat, o
podem ser els culpables per
una errada que costa un gol.
I ja no compta el que has
parat abans.
P: Un bon porter?
R: Cañizares, per la seua
personalitat, i Bufon. 
P: L'afició de l'Amposta, és
molt critica?
R: Hem fet grans tempora-
des i havíem acostumat a
grans partits, tenint bones
plantilles, i no es pot guanyar
sempre.
P: Quantes samarretes tens
de porter a casa teva?
R: Unes 25.
P: Tu has vist jugar Messi?
R: Si, quan va venir amb l'in-
fantil aquí a Amposta, ja se li

notava la diferència; juga-
dors així només en surt un
cada 25 anys.
P: Què és el que t’ha aportat
el futbol?
R: Bons amics, coneixes
molta gent. A més, hi ha
situacions dolentes que et
serveixen per a la pròpia vida
i com afrontar-los i superar-
los. També les grans emo-
cions que es viuen són molt
enriquidores.
P: Què és el futbol?
R: Un esport que mou mol-
tes passions.
P: Quina regla del futbol can-
viaries?
R: Modificaria el fora de joc
amb alguna variant.
P: Aquí, a l’Ebre, el futbol es
viu amb més passió.
R: Serà que volem molt el
nostre territori.
P: Tu ets molt controlador?
R: Controlo les emocions,
les analitzo i després prenc
la millor decisió. De vegades
és la millor, en altres és la la
pitjor. Però es bo decidir des
de la calma.
P: Passen moltes coses en
els descansos?
R: Sí, hi ha entrenadors que
fan un discurs de quinze
minuts i altres d'un minut.
Sempre molt valuós. Una
vegada un entrenador ens va
dir: "No teniu collons per
guanyar aquest partit!". I el
vam guanyar. 
P: Quantes vegades t'han
expulsat?
R: Molt poques unes quatre. 
P: Entens als àrbitres?
R: A veus alguns són caso-
lans, això no és primera divi-
sió tenim àrbitres de regio-
nal.
P: Entens als àrbitres?
R: En ocasions, alguns tiren
cap a casa en moments de

dubte. Però cal entendre que
això no és primera divisió, és
regional. I tots ho som. De
totes formes, penso que el
nivell ha pujat en els darrers
anys.
P: Quan marqueu, un gol us
emocioneu molt.
R: Els jugadors passem mol-
tes hores junts, entrena-
ments, partits, hi ha molts
vincles, la temporada és un
espai molt curt i que està ple
d'emocions.
P: Ets Taure.
R: Som previsors.
P: Un vici.
R: Anar amb els meus amics
els dissabtes per la tarda a
fer un cafè.
P: Parleu de futbol i dones?.
R: De tot una mica.
P: Perquè les dones dels fut-
bolistes són atractives?.
R: No sé, jo parlo per mi. La
meua és molt maca.
P: Massa tecnologies?.
R: Falta més interacció entre
persones. De vegades hi ha
gent que et parla per what i
passa pel carrer i no et salu-
da.
P: Una illa tu sol amb 50
noies un mes. Què faries?.
R: Buscar a la meua dona. 
P: Slogan de la vida?.
R: Lluita per la cosa que vul-
gues.

By: Joaquin Celma
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A les fotos, els fitxatges del Jesús i Maria, Gandesa,
Hospitalet, Godall i Aldeana.

By: Joaquin Celma

XX

LES INCORPORACIONS DELS EQUIPS 

Especial fitxatges
PER LA TEMPORADA 2015/16

JUGADOR
Jordi Adell
Nazi
Carlos Bullon
Iker Diaz
Marc  Blas
Soufine
Didac Rius
Albert Alegre
Àlex
Pedro
Àlex Trabalin
Albert Casanova 
Kilian
Victor Vila
Unai Barceló
Pep Lucas
Kalid
Jordi Rullo
Ferran
Guille Ripolles
Samu
Ignasi Cugat
Joan Cortés
Joan Sabaté
Rafa Ribera
Omar
Oscar Benet
Dani Fatsini
Genis Cañas
Ivan Montane
Sergio Lopez
Eric Llopis
Miki Massana
Víctor Bertomeu
Eloi Bargallo
Pau Munte
Isaac Marti
Ricard Treig
Cristian Barajas
Aaron Franc
Jaume
Dani Monforte
Ferran Ramos
Oriol Vallespi
Pau Ripoll
Pepe Llauradó 
Edgar Pasto
Hector Benaiges
Xavi Callau
Albert Faura
Igor
Froilan
Artesero
Hector
Ivan Romeu
David Bes
Almestoy
Sergi Cid
Oscar Ruibal
Raul Teixidó
Sergio Ruiz
Sergi Pitarch
Cristian Paradas
Eric
Albert Queral
Amado
Roger
Gordo
Carlos Roca
Edgar
Ismail
Camarero
Fidel Guardiola
Marc Garriga
Caballos
Maqueda
Gerard Estorach
Arnau Pallarés
Alejandro Caballos
Mohedano
Arnau de la Prada
Dani Hernandez
Misut
Ferrús
Ubalde
Abel
Cristian Vallés
Miki
Robert Costa
Raul Roca
Edu Melchor
Joan  Font
Jordi Porres
Manu
Oscar Masdeu
Marc Chillida
Sergi Sola
Jordi Porres
Àlex
Jordi Fibla
Jordi Esmel
Manel Tomàs
Nil
Eric
Noguera
Cristian Regolf
Dani Benaiges
Cristian Cid
Àlex Ròdenas
Àlex Borrull
Iker Romera
Toni Cornejo
Adrià Soriano
Arturo
Àlex Pedrosa
Hugo
Ivan Taranilla
Prats
Luis Elizalbe
Ferran Galvé
Jordi Rulllo
Llàtzer
Hristo Garcia

Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ascó B
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Ametlla
Batea
Batea
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Corbera
Corbera
Corbera
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Catalònia
Catalònia
Catalònia
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M.
Jesús i M B
Jesús i M B
Jesús i M B
Jesús i M B

Vinaròs
Rapitenca
Deltebre
Deltebre

Rapitenca Juv
Sant Jordi
Rapitenca
Aldeana B
Aldeana B
Aldeana B

Vilaseca Juv
Jesús i Maria B

Cambrils
Morell B

Juv. Reus
Deltebre
Perelló
Juvenil
Juvenil

Benicarló
Camarles
Aldeana

J i Maria B
Reddis
Vinaròs
Morell

R-Bitem
Rapitenca

Torredembarra
Vilafranca
Badalona
Alavès B

Aek Larnaca
P. Mafumet

Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil
Ascó Juvenil

Ampolla
Ampolla
Deltebre

Salou
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

Deltebre
Horta

Gandesa
R-Bitem
La Cava

Jesús i Maria
Ampolla

Roda de Barà
Torreforta
Deltebre
Deltebre
La Sénia
Gandesa

Roquetenc
Campredó
Campredó
Campredó
Campredó
Campredó
San Jaume

Ginestar
Amposta

Tortosa Juv
Perelló

Hospitalet
Perelló
Olímpic

Almacelles
Tàrrega
Mèxic

R-Bitem
Flix

Batea
Juvenil
Corbera

Móra la Nova
Inactivo
Vilalba

Deltebre
La Sénia
Ampolla

Alcanar B
Alcanar B
Deltebre

Catalònia B
Alcanar B

Jesús i Maria
Sant Jaume
Juv Tortosa

Inactiu
Inactiu

Ampolla
Gandesa

Filial
El Catllar
Rapitenca
El Cattlar
Torreforta

Torredembarra
Torredembbara

El Catllar
Ascó Juv

Ascó
Amposta Juv
Majadahonda
Amposta Juv
Amposta Juv

La Cava
Camarles B

EQUIP PROCEDÈNCIA

LLISTA DE FITXATGES

JUGADOR
Marc
Guillem Navarro
Josep Vilanova
Joab Fatsini
Vargas
Pacha
Andreu Borràs
Ximo Bueno
Bryan Toro
Aleix
Ivan Capitan
Miquel Fonollosa
Xescu
Jordi Escubedo
Ferran Ventaja
Marc Miravete
Bernat Galbany
Aleix Martí
Àlex Clua
Àlex Cabré
Jaume Soriano
Miguel González
Marc Toledo
Mikel Mola
Dani Robles
Donoso
Xixo
Narcis
Eric Barberà
Didac Subirats
Madrigal
Andreu Guiu
Genís
Oscar
Manolo Puig
David Vilanova
Àngel  Sánchez
Eric Safont
Miguel Reverté
Pau Valmaña
Manel Sol
Genis
Carlos Escrichs
Sergi Ventura
Albert Monforte
Dani Bel
Marc Prades
Alfons Povill
Xavi Bautista
Pep Carles
Pere Pitarch
Juanjo Magriña
Maikel
Ivan Martin
Rallo

La Cava
La Cava
La Cava
La Cava
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
Móra Nova
Móra Nova
Móra Nova
Móra Nova
Móra Nova
Olímpic
Olimpic
Olimpic
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bitem
R-Bitem
R-Bitem
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc

La Cava Juv
R-Bítem
Tortosa
Andorra
Godall
Inactiu

Aldeana
Càlig

La Jana
Canet
Juvenil
Juvenil
Inactiu
Juvenil
Godall

Corbera
Ginestar
Falset
Perelló
Inactiu

Gandesa
Benissanet

Deltebre
Deltebre
Canonja
Canonja
La Cava
La Cava

La Cava Juv
Juvenil
Inactivo
Reddis
Valls

Reddis
Tortosa
Tortosa
R-Bitem
Ampolla
Reddis
Tortosa
Ampolla
Alcanar

Valls
Ampola
Aldeana
Amposta
Camarles
Tortosa

Remolins- Bitem
Inactivo
Corbera

S . Jaume 
Ampolla

Sant Jordi
Aldeana

EQUIP PROCEDÈNCIA

LLISTA DE FITXATGES

JUGADOR
Agustí Martin
Andreu Queralt
Toni Calafat
Ivan Vallés
Ivan Arasa
Gerard Curto
Chillon
Figo
Juanjo Centelles
Arnau Pedreny
Moha
Abdoulyaye
Gerard Marsal
Sergi Galera
Jorge Granados
Raul Garcia
Carlos Palau
Yassine
Vizcarro
Chimeno
Trinquet
Isaac
Jan

S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona

Juvenil
Alcanar B

Jesús i Maria
Juvenil
Juvenil

Alcanar B
Vilaseca
Alcanar

Camarles
Deltebre
Amposta

Bambako Mali
Santboià
Vilanova
Reddis

El Cattlar
Roda de Berà
Roda de Berà

R-Bítem
Alcanar
Alcanar

La Sénia
Alcanar

EQUIP PROCEDÈNCIA

LLISTA DE FITXATGES
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Fressia Cano té 20 anys.
Va néixer a Tortosa. Des de
molt petita que li agraden els
cavalls. Aquesta passió va
vincular-la a la hípica, esport
que pràctica des que tenia 6
anys. Està en un gran mo-
ment i té il·lusions de poder
progressar i arribar a uns
Jocs Olímpics. Actualment
treballa en una Hípica d’alta
competició a Os de Balaguer:
"Els Serrats de l'Albert Her-
moso Farràs”.
Pregunta: On vas co-

mençar a practicar aquest
esport i qui et va ensenyar o
va influir perquè t’hi pugues-
sis dedicar?
Resposta: Vaig començar

a Amposta i em van ensenyar
doma clàssica i em van ficar
en competició. I després
d'uns anys, quan en tenia 11,
vaig fer el Campionat de Ca-
talunya d’alta escola en el
que vaig quedar la 3a. Hi han

influït molts genets que han
fet que pugui tenir l'experièn-
cia que tinc i un dels millors
que he tingut ha estat José
Ramon Sancho de l'Ampolla.
Gràcies a ell estic en un dels
meus millors moments en el
món de l'hípica.
P: Un esport en el que has

de ser gran amant del cavall.
R: Indiscutible. És un es-

port del que es parla molt
però realment no se saben
totes les meravelles que ge-
nera un cavall, ja que és ne-
cessari molt de temps, molta
psicologia i molt de feeling. I
sobretot molta paciència
amb ells ja que són uns és-
sers que tenen vida pròpia i
pensen per ells mateixos. És
a dir, es necessita molt de
temps per conèixer el món
dels cavalls.
P: Es diu que és un esport

molt car, potser això s'ha de
desmitificar per veure que no

és així?
R: És molt cert que aquest

esport és molt car però no
per aquest motiu no es pot
arribar a ser un bon profes-
sional, ja que els diners no
fan que un genet tingui un
bon feeling amb els cavalls,
això només ho aconseguim
gràcies a la dedicació al
temps dedicat i al sacrifici.
P: Trajectòria fins ara, i

propes reptes.
R: La meva experiència ha

sigut des dels 11 anys fent
competicions. He competit al
Campionat de Catalunya com
he comentat abans. Em vaig
presentar per entrar a la Fun-
dación Real Escuela Andaluza
(cosa que m'agradaria tornar
a fer). Després també he do-
mat algun poltre i els meus
objectius són poder arribar a
ser una professional, entrar a
la Fundación Real Escuela An-
daluza i si arribés aconseguir

el nivell, m'agradaria arribar
a competir a les Olimpíades
però clar tot això requereix

molt d’esforç, sacrifici, dedi-
cació i sobretot molta pacièn-
cia amb els cavalls, ja que

som un equip, entre genet i
cavall.

L’equip  Part de Cala, format per un combinat de jugadors de
l’Ametlla de Mar i Cambrils, es va proclamar campió del XVII
Open de futbol platja que s’ha disputat aquest passat cap de set-
mana a la platja de Pixavaques en imposar-se per 7 a 4 a l’equip
Frankfurt Tere de l’Ampolla en una final apassionant i seguida per
nombrós públic. Recordem que el guanyador es va emportar
800€ i un sopar per a tots els components de l’equip i el finalis-
ta, 400 €. El tercer classificat va quedar l’equip local dels Bull
boys que es va emportar 120 € de premi. Carlos Pagà, presi-
dent de la secció esportiva de la SCER, com a organitzadors
n’ha fet un bon balanç i manifestava que, “a l’entrar la nova junta
vam voler recuperar el futbol platja, ja que és una festa impor-
tant a l’estiu i ens vam proposar de fer un torneig atractiu per-
què els participants i el públic en poguessin gaudir. A la vegada,
la idea era recaptar diners per destinar-los a l’equip de futbol de
la SCER per pagar les fitxes i les revisions mèdiques i poder
afrontar la pròxima temporada. Estem en que l’any que ve ens
poguéssim superar”. Pel que fa als guardons individuals, el de
Millor Jugador del torneig va recaure en Sulli del Part de Cala, el
màxim golejador en Sergi Callau de Bull boys, mentre que el de
porter menys golejat se’l va emportar Roger Llambrich del Part
de Cala.

Part de la Cala, campió
FUTBOL PLATJA

Fressia Cano, passió i sentiment per la hípica
TÉ 20 ANYS, I HA DESTACAT DES QUE EN TENIA 11

Aquest proper cap de setmana, l’e-
quip Cadet CERVERA-SUMISTOCK-SO-
LEUROPA amb seu a Cervera del Maes-
tre on corren els dos ebrencs Jimmy
Rodriguez de la Cava i Oriol Platero de

La Raval de Crist, es desplaçarà fins a
Barcelona per a disputar els campio-
nats autonòmics de ciclisme en pista.
Per a les proves de pista que disputa
l’equip, compta amb l’ajuda de l’ebrenc

Pere Garcia. Les probes on participa-
ran els corredors son: 200m llençats,
Keirin, persecució individual, puntuació
i scratch.

Dos ebrencs amb projecció
CICLISME

Jimmy Rodriguez i Oriol Platero competeixen amb l’equip Cervera-Sumistock-Soleuropa

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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«Per a tots els gustos». 
Avui: Pastís Tatin de figues

FIGUES, LA FRUITA D’AGOST. UN DELS FRUITS
MÉS ANTICS DEL MÓN

Les figues, un fruit amb molta història i recorregut geogràfic, són un aliment
sa i nutritiu, amb un gran valor energètic, el consum del qual és indicat per
la debilitat, l’anèmia i l’estrès. Amaga uns components que superen, com a
aliment, la pruna i el dàtil (juntes, són les tres fruites que en l’època clàssi-
ca es consideraven més exquisides i un menjar de reis). Ara que n’és tem-
porada, coneguem-ho tot sobre aquest fruit tan cultivat a la zona de la
Mediterrània.

La figa canvia de forma i de color segons la varietat. Precisament, la diver-
sitat de formes és la base de la classificació històrica que se n’ha fet entre
abaldufades, ovalades, en forma de pera, còniques, esfèriques i esclafa-
des. També es poden classificar pel color: negres, violàcies, verdes i blan-
ques.
A l’hora de consumir-les cal saber que la figa verda és exquisida sempre,
però que convé pelar-la, perquè la pell conté làtex blanc, que és lleugera-
ment tòxic. Si us decanteu per les figues negres, penseu que com més
fosca sigui la pell, millor serà la qualitat i la dolçor de la fruita. I, quan aneu
a comprar-les, podeu tenir en compte què diu la cançó popular: “La figa per
ser madura ha de tenir tres senyals: clivellada, secallona i picada de par-
dals”.

Les figues, ben maduretes, acompanyen perfectament el pernil, el foie gras
i les anxoves. Són també molt presents per acompanyar les carns de porc,
de xai i d’ànec, així com el farciment d’algunes aus. A més de servir per pre-
parar-ne confitures, a les postres és habitual trobar figues cuites amb vi i
espècies, o coques i pastissos de figa, sense oblidar el pa de figa, els
figats i les figues confitades o seques.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

• 1 kg de figues fresques
• 150 g de sucre
• 50 ml d’aigua mineral
• 300 g de pasta de full
• 200 g de nata líquida

PREPARACiÓ:
Peleu les figues. Poseu el sucre amb un xic d’ai-
gua al foc perquè es caramel·litzi.
Quan comenci a agafar color, poseu-hi les fi-

gues i deixeu-les coure 1 min.
Pareu el foc i poseu al damunt una fulla de pas-
ta de full de la mateixa mida.
Punxeu-la amb una forquilla i poseu-la a coure al
forn 25 min a 180 ºC, fins que la pasta de full
sigui cuita. Amb compte, traieu la paella del
forn. Poseu-hi un plat més gros al damunt i,
amb un cop ràpid, gireu la paella. Vigileu sobre-
tot que no us cremeu amb el suc del pastís Ta-
tin. Ja el tindreu posat al plat. Deixeu-lo refredar
una estona. Munteu la nata, que quedi mig mun-
tada. Talleu el pastís Tatin quan sigui tebi i
acompanyeu-lo de la nata.

Maridatge

Vi dolç natural DO Terra Alta



DIVENDRES 31 DE JULIOL  DE 201522 www.mesebre.catserveisdiarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per intensistat de pluja

Estat del cel
Cel entre poc i mig ennuvolat a la meitat est, i entre mig i molt ennuvolat a
la resta, puntualment cobert al vessant sud del Pirineu occidental. A banda,
a la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya deixant el cel local-
ment molt ennuvolat, i a partir del vespre, n'arribaran d'altres pel terç oest.

Precipitacions
Se n'esperen d'intermitents al llarg de tot el dia al Pirineu i Prepirineu occi-
dental, més freqüents durant la segona meitat del jorn. A partir de la tarda
s'esperen al Pirineu i Prepirineu i a la resta del terç oest, més probables en
aquest darrer sector a partir del vespre, i en són possibles a altres punts de
muntanya. En general, seran d'intensitat entre feble i moderada. Localment
aniran acompanyades de tempesta a partir de la tarda i de calamarsa o
pedra, i és possible que siguin fortes al terç oest i resta del Pirineu i
Prepirineu. S'acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i
abundants, si bé localment seran molt abundants al vessant sud del Pirineu
occidental.

Temperatures
Les mínimes seran semblants o en lleu descens. Oscil·laran entre els 8 i 13
ºC al Pirineu, entre els 14 i 19 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i a
l'interior del quadrant nord-est, i entre els 18 i 23 ºC a la resta. Les màxi-
mes quedaran semblants al Pirineu i Prepirineu occidental, i pujaran lleuge-
rament a la resta del país. Es mouran entre els 19 i 24 ºC al Pirineu, i entre
els 26 i 31 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat entre regular i dolenta al Pirineu i Prepirineu occidental. A la resta
serà bona o puntualment regular a zones elevades.

Vent
S'imposarà el vent de components sud i est entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 21°

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

TED 2
divendres 31 dissabte 1: 18.00 –
20.10 – 22.20 – 00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00 –
20.10 – 22.20

PIXELS
divendres 31 dissabte 1: 18.10 –
20.20 – 22.30 – 00.35
de diumenge 2 a dijous 6: 18.10 –
20.20 – 22.30

LOS MINIONS
divendres 31 dissabte 1: 18.15 –
20.15 – 22.15 – 00.15
de diumenge 2 a dijous 6: 18.15 –
20.15 – 22.15

DEL REVES, INSIDE OUT
divendres 31 dissabte 1: 18.00 –
19.00 - 20.00 –21.00 -  22.00 –
00.00
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00 –
19.00 - 20.00 – 21.00 - 22.30

ANT-MAN
divendres 31 dissabte 1: 18.00 –
20.10 – 22.20 – 00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00 –
20.10 – 22.20

TERMINATOR, GENESIS
divendres 31 dissabte 1: 22.15 –
00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 22.15

JURASSIC WORLD
divendres 31 dissabte 1: 18.00
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00

SAN ANDRES
divendres 31 dissabte 1: 22.20
de diumenge 2 a dijous 6: 22.20

ETERNAL
divendres 31 dissabte 1: 20.10
de diumenge 2 a dijous 6: 20.10

LA HORCA
divendres 31 dissabte 1: 18.20 –
20.20 – 22.20 – 00.20
de diumenge 2 a dijous 6: 18.20 –
20.20 – 22.20

EL SECRETO DE ADALINE
divendres 31 dissabte 1: 18.10 –
20.20 – 22.30 – 00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 18.10 –
20.20 – 22.30

ELIMINADO
divendres 31 dissabte 1: 22.40 –
00.15
de diumenge 2 a dijous 6: 22.40

REY GITANO
divendres 31 dissabte 1: 22.00 -
00.10
de diumenge 2 a dijous 6: 22.00

LA CASA MÀGICA (CATALÀ)
divendres 31 dissabte 1: 18.00 –
18.30 – 20.00
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00 –
18.30 – 20.00

SOLO QUIMICA
divendres 31 dissabte 1: 20.15 –
00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 20.15

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

TED 2
Laborables: 18.00 – 19.50 – 22.00
dissabte: 16.00 – 18.05 – 19.35 –
21.45 – 23.45
festius:  16.00 – 18.05 – 19.35 –
21.45

TERMINATOR, GENESIS
Laborables: 20.00 
dissabte:  19.00
festius:  19.00 

REY GITANO
Laborables: 22.00 
dissabte:  21.45 – 23.45 - 
festius:  21.45

LOS MINIONS
Laborables: 18.00 - 20.00 – 22.00
dissabte:  16.00 – 18.00 - 20.00 –
22.00 – 23.45 - 
festius: 16.00 – 18.00 - 20.00 –
22.00

DEL REVES (INSIDE OUT)
Laborables: 18.00 – 20.00 - 22.00 
dissabte:  16.00 – 18.00 –  20.00 –
22.00 – 23.50 
festius: 16.00 – 18.00 –  20.00 –
22.00

PIXELS
Laborables: 18.00 – 20.05 – 22.00
dissabte: 16.00 – 17.50 - 20.10 –
22.00 – 23.45 
festius:  16.00 – 17.50 - 20.10 –
22.00

ANT-MAN
Laborables: 18.00 - .00 – 22.00
dissabte: 16.30 – 18.30 - 19.45 –
21.45 – 23.45 

festius:  16.30 – 18.30 - 19.45 –

21.45 

JURASSIC WORLD

Laborables: 18.00 - 

dissabte: 16.30 

festius:  16.30 - 

Gandesa

Cinema a la fresca

NEGOCIOS CON RESACA

divendres 31 - 22.00

Cinema Ascó 

NEGOCIOS CON RESACA  

diumenge 2: 22.30

Cinema a la fesca

Parc del Bon Repòs - Ametlla

del Mar

OCHO APELLIDOS VASCOS 

dissabte 1  - 21.30

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis

més!

PASSATEMPS

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Pedrola, Joanna - Olivella, Roser

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar)  977456132/637733985

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta

Barcelona, 46 (St. Llatzer)   (Tortosa) 977510084

Ulldemolins Reverter, Xavier    

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Ferre, Xavier - Ferre, Lluis   

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Lluís, Laura - Noe, Aida                

Sant Isidre, 87      (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t’ofereix un abric de contenció
que, lluny d’aclaparar-te, proposa moments
de relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre
obligacions  familiars  i de parella. 

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d’amor,
enteniment i esperança: l’empatia pren la
davantera i proposa una relaxada  connexió
en la parella..

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura’t sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l’a-
mor  que vas pensar  que no tornaries a
experimentar mai més..

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis si no desitges ser jutjat: duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà  una despesa que no esperaves i
que podria fer-te canviar de plans. 

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d’evident maduresa emocional: oblida’t
de les restriccions  i aposta  tot  a la parella.
No parlis de diners a la feina..

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s’apropia d’una relació amo-
rosa, hi ha dues possibilitats: tractes d’arribar
a una trobada, o t’allunyes abans que arribin
les llàgrimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l’humor  deixin enrere els
conflictes. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d’una jornada vivificant  i moments
d’alegria en l’amor, la parella  reprèn una cursa
sana  d’aprenentatge  i maduresa. Cuida la
teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir la teva situació  sen-
timental, deixa que el corrent flueixi, no et
precipitis  a prendre decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva vida
amorosa i molts plànols arriben a l’equilibri. La
teva vida social  es beneficia  de la te afectuo-
sa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s’iniciïn sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat i càrrega passional. La teva
esquena  està patint  massa.  
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IMMOBILIARIAÑ

TARRAGONA. Es lloga pis.
4 habitacions, cuina, bany
complet, terrassa, ascen-
sor. Molt cèntric (costat
plaça de bous). 625 447
249
LLOGO PÀRQUING A
TORTOSA C/Ciutadella,
12 "Zona Temple" 40€ al
mes. Tlf. 646459486 -
627953469
ES VEN PÀRQUING 
A TORTOSA.
Av. Remolins. Preu 7.000€. 
Tlf. 685838009 -
juanma@serveiscomptables.com
LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
CASA EN VENTA: c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-

dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any 2007,
127.000km, 2.990 T e l
977446116  

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €. Tel.655844218
/  977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,

148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D ,
2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser VXL 3P
, 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €. 0

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km, 7.300€.
Tel 977446116

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy KombiPro tdi ,
any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi105 cv DSG 7 veloci-
tats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 977446116

SERVEISÑ

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos
sense compromís per cre-
ació o manteniment.
Descomptes segons
volum de feina
.Gespes,escarificats,pode
s,control de plagues
(morrut palmeres),optimit-
zació del reg,rocalles,plan-
tacions.Utilitzem màquines
silencioses.Telèfons:

615 24 66 99 -651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrati-

va titulada GFS
Administració, finances i
Secretariat. ACTIC2. SAP,
Contaplus, Autocad.Nivell
Anglès B1. Amplia expe-
riència en administració i
atenció al públic. Bona
presència i disponibilitat
horària
Sara 677039081

ATENCIÓ PRÒXIMES
CONVOCATÒRIES:
Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Guardia
Urbana i Administratiu,

per a Ajuntaments i
Generalitat, i també Policia
Nacional. Informació al

977 273 258
www.educansformacio.cat

BOTIGA ROBA CENTRE
TORTOSA BUSCA
DEPENDENTA  
977 44 50 74

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

Alquilo caravana en
Camping les Cases
d'Alcanar, amueblada, 250
euros la semana tel
673164125 

RELAXÑ

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir

de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.

Tlf.977446443 -
cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com

VENC CADIRA 
SALVAESCALES

Ideal persones amb
mobilitat reduïda.

OCASIÓ. 
Tlf: 660.081.979
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Més Ebre: El llibre electrò-
nic desbancarà al llibre
paper?
Liz Castro: Crec que sí. És
molt còmode perquè pots
anar fent apunts, compartir
informació. Als Estats-
Units, el llibre electrònic ha
augmentat considerable-
ment aquests últims anys,

un 25%. La distribució és
més fluida, per tant ajuda a
fer arribar la informació
rapidament i còmodament
a la gent. Amb aquest
mètode pots escriure un lli-
bre sobre el tema que vul-
guis sense passar per les
editorials ni haver de fer un
mínim d'exemplars. Però,
el llibre en paper no desa-
pareixerà mai
ME: En quin «estat» ens
trobem a hores d'ara?
LC: Volem prendre una
decisió que no se'ns per-
met. Les persones volen
tenir el dret a decidir per un
estat independent o no.
Però l'estat espanyol ens
ho nega. Diu: No. No es pot
ni preguntar!
ME: Junts pels si és la can-
didatura unitària?
LC: Jo no ho veig com una
candidatura única. Tenim
dues llistes una de con-
vergència i esquerra que
intenta representar tot el
país, no un partit o un altre.
Després tenim la llista de la
CUP que encara no sabem
com serà. Sobretot el que
hem de tenir són eleccions
amb caràcter plebiscitari i
fer entendre que no són
eleccions autonòmiques,
són eleccions per decidir,
ja que no ho hem pogut fer
d'una altra manera.
ME:La llei de transitorietat
jurídica...
LC: És un entremig. La llei
de transitorietat omplirà el
buit que hi haurà mentre es
fa la llei catalana.
ME: Quin és el paper de
l'assemblea nacional cata-
lana en aquests moments?
LC: Ajudar a mobilitzar la
gent. Informar sobre la
República Catalana. Cal
explicar el perquè es vol un
estat independent i fer sor-
tir la gent per expressar-se

públicament, democràtica-
ment i pacíficament.
ME: I en clau ebrenca?
S'està fent una gran feina.
LC: Si vam tenir la primera
mobilització dels eixos a
Tortosa. Ens emmirallem
amb les plataformes de llui-
ta d'aquestes terres com la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, Trens Dignes, la
Unió de Pagesos...
ME: What Catalans want?
(Què volen els catalans?)
LC: És un llibre de Toni
Stubell i Lluís brunet que
vaig trobar per internet per
casualitat. És una col·lec-
ció d'entrevistes i fotogra-
fies de persones impor-
tants de la política, de la
cultura, dels mitjans, de
l'esport. Ens vam posar
amb contacte i va ser el pri-
mer llibre que vaig editar
sobre Catalunya amb
anglès.

ME: Candidata més votada
a les eleccions 2015 al
secretariat nacional de
l'ANC
LC: Si, el fet d'estar escri-
vint el llibre «Many Grains of
Sand» (molts granets de
sorra), que és un llibre de
fotografies que explica
totes les petites coses que
s'estan fent per guanyar la
independència, m'ha
permès conèixer i estar
amb contacte amb molta
gent. També sóc una per-
sona molt activa a Twitter,
comunico el procés cap a
la independència amb
anglès i català, compartei-
xo moltes coses. Tot això a
fet que totes aquestes per-
sones pensin que tinc capa-
citat per explicar el que
estem intentant fer. Però el
procés per ser president
de l'assemblea té dues
parts. La primera, és el vot

per votar als secretaris, on
vota tothom i, per no afavo-
rí aquelles persones que es
presenten nacionalment
sobre els que es presen-
ten, per exemple, de les
Terres de l'Ebre, ja que mai
podrien tenir tants vots
com una persona que es
presenti, per exemple, a
Barcelona, doncs per no
afavorí els que tenen més
possibilitats de vot, es fa
una segona votació...
ME: «What's up with catalo-
nia?» (Què passa amb
Catalunya?)
LC: És el llibre que més
orgullosa estic. Va sortir
just després de les elec-
cions al novembre del
2012 perquè quan vaig
observar que des de fora
no se'n tenia gaire idea del
que estava passant a
Catalunya. Després d'a-
questes eleccions es pen-

saven que tot s'havia aca-
bat. Llavors vaig pensar a
escriure un llibre amb l'aju-
da de Germà Bel, Toni
Stubell, Oriol Junqueras,
Carme Forcadell, Muriel
Casals... És una sèrie d'as-
sajos fets per catalans i tra-
duïts a l'anglès que explica,
des d'aquí, el que està pas-
sant.
ME: Quina visió se'n té del
procés que estem vivint als
USA?
LC: Com t'he comentat,
primer es pensaven que al
novembre del 2012 tot
s'havia acabat, però des-
prés van veure que vam
sortir al carrer el 2013,
2014, que hi va haver la
consulta l'any passat per
tant, veuen que continuem
amb la lluita. Ara ens ente-
nen millor. De fet, ara tenim
periodistes instal·lats aquí
que donen la informació
des d'aquí, cosa que abans
només venien per cobrir la
informació i prou. Ara som
més visible i els articles
que actualment podem lle-
gir al Wall Street Journal,
The New York Times, The
Guardian.... ens parlen de
gastronomia, cultura,
comerç... Ens entenen molt
millor. Catalunya afecta a
tota Europa i a tot el món. I
pot ser un exemple de com
enfrontar una qüestió difícil
de manera democràtica.
Ara hem de decidir si volem
seguir sent el nord-est
d'Espanya o canviar. Si em
permets, hi ha una cosa
que vull recalcar. Tenim
més de 400.000 que viuen
fora de Catalunya. Per
aquest motiu hem creat
una web: votexterior.cat,
on aquestes persones
poden buscar informació
per votar. 

«Hem d'omplir la Meridiana perquè 
és una oportunitat única»

Liz Castro: escriptora,
editora i traductora
estatunidenca. Va estu-
diar català a la
Universitat de Berkley,
Califòrnia. Va venir a
Catalunya l'any 1987.
És coneguda pels seus
llibres d'informàtica
sobre desenvolupament
de llocs web, elaboració
de llibres electrònics,
classes de formació
sobre xarxes socials (És
autora del supervendes
HTML, XHTML, and
CSS: Visual QuickStart
Guide, amb sis edicions
i més d'un milió d'exem-
plars venuts). També és
coneguda pel seu acti-
visme per la inde-
pendència de Catalunya
(ha obtingut reconeixe-
ments per donar a
conèixer i promocionar
Catalunya i els seus
principals aspectes lin-
güístics, culturals i polí-
tics impulsant l'editorial
Catalonia Press, així
com a través d'internet,
on informa de l'actuali-
tat catalana en anglès)
Des d’aquest 2015
forma part del
Secretariat Nacional de
l’Assemblea Nacional
Catalana.
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