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L’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, manifesta que “l’arxivament del cas Carraus restitueix l’honorabilitat del goverm, treballadors i empresaris del municipi”

Cada divendres, la societat ebrenca sap que té una cita amb el seu gratuït: el Més
Ebre. Avui finalitza una temporada. En començarem una altra el divendres dia 28 d’agost.
Fins llavors.

P2

Més Ebre tornarà el dia 28

El sobreseïment, de moment provisional, del cas Carraus permetrà recuperar la "normalitat" a l'Ajuntament i municipi d'Alcanar. Segons ACN, així ho confia el govern
municipal d'ERC que aquest dilluns ha expressat la seva satisfacció per l'arxivament d'un cas que sempre han defensat que "no tenia lògica jurídica".

P3

CEDIDA

«Alcanar torna a la
normalitat»

L’ALDEA: PLANA 10 i 11
AMPOSTA: 12 i 13

«Alcanar torna a la
normalitat»
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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 

Més Ebre va nèixer l’any 2001. El 2007 va decidir
fer una aposta moderna i atrevida al nostre territo-
ri sent un gratuït. La proximitat amb el lector ha
servit perquè s’acceleri el creixement d’un mitja ̀
que és esperat cada setmana, en divendres, per la
ciutadania ebrenca. 
Tot això comptant amb els més entusiastes que la
matinada del divendres ja s’han connectat a mese-
bre.cat (hemeroteca) i ja han contemplat la infor-
mació del nostre setmanari. Avui acaba una nova

temporada. El dia 28 d’agost començarem una
altra amb la voluntat de seguir creixent i de mante-
nir el compromís adquirit en els darrers anys. No
és fàcil tirar endavant un mitja ̀ de comunicació
d’ambit territorial, ho estem obtenint i principal-
ment grac̀ies a la vostra confiança. Grac̀ies a tots
per fer-ho possible! És un dia de comiat de tempo-
rada, amb molts pobles en festes i d’altres que les
gaudiran aviat. Però només és un fins aviat.
Tornarem el dia 28 d’agost.

Editorial

Bones festes i fins el dia 28

Fullejant les notícies sobre economia al diari em va cridar l’atenció un
article on es parlava del nivell de rendes de la província de Tarragona.
La part negativa de la noticia, com sempre, va ser que les nostres
comarques del Montsià i Baix Ebre són les de Catalunya on la renda
disponible és més baixa, amb 11.900 i 12.600 euros respectivament,
que equival a un 28,4 % i 24,2% menys que la mitjana de Catalunya,
situada en 16.600 euros. És de tots sabut que les Terres de l’Ebre
som una de les zones on més durament es pateix la crisi. Perquè tot
i que a la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre el seu nivell de renda és més
alt, 13.400 i 15.600 euros respectivament, que el del Montsià i del
Baix Ebre, estem molt per sota de la mitjana catalana. A més,  cal ana-
litzar més detingudament les dades, com més ens dirigim al sud de Catalunya, les xifres disminuei-
xen notòriament. Podem donar-li moltes voltes a aquesta realitat per intentar descobrir el perquè
d’aquestes rendes tan baixes, però tots els punts ens porten a una mateixa idea: l’atur i la preca-
rietat laboral s’han acarnissat més aquí que a la resta del nostre país. Si una família o persona no
disposa d’uns ingressos mensuals, clarament la seva renda serà molt menor que la de fa un temps
enrere quan disposaven de feina. Per aquest motiu, moltes famílies o persones opten per gastar
molt menys, ja que, de per si,  tenen dificultats per estalviar. El lloguer o hipoteca, les despeses
de la llar o el menjar ja representen el 80% de les despeses mensuals per algú que cobra menys
de 1.000 euros al mes, i si no treballa, ja ni en parlem. Siguem clars, les famílies no poden fer
malabarismes amb pilotes de plom, encara que el govern ens vengui amb bombo i plateret la rebai-
xa de l’IRPF, perquè si no entren ingressos no es pot viure. Per altra banda, l’estalvi també pot ser
contraproduent en ell mateix. Aquesta paradoxa suggereix, segons la vessant econòmica keyne-
siana, que si augmenta l’estalvi, s’ha de reduir necessàriament el consum. En baixar el consum, la
demanda i producció de productes caurà perquè no es consumeix tant, convertint-se en un cicle
perniciós que, eventualment, portarà a una contradicció de la producció i a una reducció de l’ocu-
pació. Per tant, la població es veurà forçada a dependre dels seus estalvis per al consum bàsic,
convertint una actitud generalment vista com a positiva en una de les conseqüències d’una renda
disponible inferior. Aleshores, si es tracta d’un cicle del qual sembla difícil sortir-se’n, què es pot
fer? Si es continua amb un model d’austeritat, fortes retallades i càstigs a les classes més popu-
lars, el final del camí continuarà sent fosc. Si li sumem que la nostra zona, per desgràcia, és l’últi-
ma a la qual es té en compte, podria arribar a predir que ens quedarem a l’estacada durant un llarg
termini. Sincerament, vull que s’uneixin forces per poder tirar endavant aquesta zona, fer-la visible
a la resta de territori perquè vegin que tenim molt a oferir i que sabem com fer-ho, que s’aposti per
un territori únic com les Terres de l’Ebre. Cal deixar clar que es necessiten nous aires, fer canvis i
desenvolupar polítiques eficients per reactivar el comerç, reactivar l’ocupació i esforçar-nos per sor-
tir del clot on ens han ficat. Ja en tenim prou d’aquesta situació que només farà que ens quedem
en la misèria, defensem i lluitem pels nostres drets per, així, aconseguir la dignitat que es mereix
el futur dels nostres fills. 

Francesc J Miró Melich
Portaveu PSC Amposta

Els últims llocs de la competició

OPINIÓ

Aquesta setmana s’han
fet públics els pressu-
postos de l’Estat per a
2016, i la realitat s’en-
tossudeix a demostrar
el que ja sabíem: que el
govern espanyol mal-
tracta els catalans en
general i els ebrencs en
particular. Els comptes
preveuen un 10,7% d’in-
versió a Catalunya, molt
per sota del que repre-
senta tant en població
(16,2%) com en PIB
(19,8%). A la circumscripció de Tarragona, el pressupost baixa
respecte a l'any anterior, i a les Terres de l'Ebre es limita a quan-
titats ridícules. Un dèficit inversor que es repeteix any rere any,
i s’agreuja encara més si en fem el balanç d’execució, ja que
sovint els projectes no s’acaben tirant endavant.

La manca d’inversió a Catalunya, una decisió política reiterada
per tots els governs espanyols dels darrers 35 anys, té conse-
qüències directes en la vida de les persones. Podríem analitzar-
ho des de molts punts de vista, però l’exemple de les carrete-
res és un dels més flagrants. El cas de la N-340, la via amb més
sinistralitat de Catalunya, resulta escandalós. Al seu pas pel
Baix Ebre, compta amb una intensitat mitjana diària (IMD) que
supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta
part són pesants, però continua sense desdoblar-se.
Mentrestant, en altres comunitats autònomes, sí que s’han des-
doblat carreteres que no arribaven ni als 10.000 vehicles diaris,
sovint amb xifres bastant inferiors. 

Amb els impostos de tots, doncs, el govern de l’Estat porta
anys determinant les inversions amb criteris que no són efi-
cients ni raonables. Per al 2016, les coses no canvien: la previ-
sió pressupostària del Ministeri de Foment per a la N-340 és
com la d’enguany, 150.000 euros. O sigui, que no pensen fer
res. Aquesta xifra contrasta amb el que s’inverteix en altres terri-
toris de l’Estat, i fins i tot de Catalunya mateix. Per exemple, els
11,52 milions d’euros previstos per al desdoblament de la N-II
(A2) a Girona, o els 14,81 milions que s’hi ha destinat enguany.

Les inversions executades en els trams gironins són insufi-
cients, però almenys han representat un pas endavant, com
sobretot ho ha estat la introducció de mesures restrictives per
a la circulació de vehicles pesats. Fins fa dos anys, la N-II al pas
per Girona compartia amb la N-340 el trist lideratge de la sinis-
tralitat viària a Catalunya. La principal diferència és que, des d’a-
bril de 2013, es va introduir la desviació obligatòria dels vehi-
cles pesants per l’autopista AP-7, amb una compensació de fins
a un 50% del preu del peatge. Aquesta mesura ha disminuït l’ac-
cidentalitat de forma molt substancial, reduint el nombre de
morts a menys de la meitat.

El desdoblament de la N-II, doncs, segueix avançant, i mentres-
tant s’hi aplica un pedaç prou efectiu. Si allà és possible, per
què no a la N-340, amb una accidentalitat igual d’intolerable?
Des de les institucions del territori fins al RACC, són moltes les
veus que demanen solucions, reiteradament. Cal que s’invertei-
xi el que mereix una via tan transitada com aquesta, i cal que
mentre aquestes inversions no arribin, es prenguin mesures pro-
visionals. Cada dia que passa sense aplicar-les és un risc que
supera el raonablement intrínsec al fet de conduir. Un risc que
assumim tant els ebrencs, com la resta de conductors que cir-
culen per les nostres comarques. 

Marc Puigdomènech i Ramió
Regidor de l’Ajuntament de Tortosa

President local d’ERC

OPINIÓ

La setmana passada,
en l’especial de Fes-
tes Majors de Móra la
Nova, per una confu-
sió, no van sortir els
noms correctament
de la dama i el fadrí. A
la foto adjunta, aparei-
xen: Dama: Ariadna
Nogués Carranza. Fa-
drí: Robert Crescenti
Perelló.

Fe d’errata

N-340: mesures inajornables
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El president d’Esquerra
Republicana a les Terres de
l’Ebre, Albert Salvadó, ha
volgut fer declaracions
contundents després d’a-
nalitzar les partides pressu-
postàries que l’Estat espan-
yol ha assignat a les Terres
de l’Ebre per a l’any 2016.
Els Pressupostos Generals
de l’Estat (PGE 2016)
només preveuen una inver-
sió de 55 MEUR per conti-
nuar amb la neteja de l’em-
bassament de Flix,
150.000 euros per al tram
el Perelló-la Jana de l’A7 i
petites partides per repa-
rar el ferm de l’N-420 a
Móra d’Ebre i l’estació de
trens de Flix. 
Salvadó ha afirmat que
‘l’assignació pressupostà-
ria de l’Estat a les Terres de
l’Ebre per al 2016 és ridícu-
la i irrisòria’, no només per
la quantitat pressupostada,
sinó perquè ‘s’obliden
d’emprendre projectes que
són imprescindibles, com
ara la construcció de l’A7
entre el Perelló i la Jana,
com alternativa a la N-340’,
per a la qual només desti-
nen 150.000 euros, ‘una
autovia que hauria de des-
lliurar l’N340 del trànsit de
vehicles pesants i reduir,
així, l’alta sinistralitat que
pateix’.
Salvadó s’ha referit també
a les variants de Gandesa a
l’N420 i Corbera d’Ebre,
que no consten als PGE
2016, la primera de les
quals, almenys, hauria de

tenir partida pressupostà-
ria després que la
Generalitat adjudiqués a
finals del mes passat la
redacció del projecte cons-
tructiu de la variant de
Gandesa a la C43, amb la
qual hauria d’enllaçar. ‘És
una absoluta vergonya que,
després de més d’una
dècada de reivindicacions,
en els Pressupostos
Generals de l’Estat sempre
veiem petites partides dels
mateixos projectes que no
s’acaben mai. No hi ha
manera que l’Estat executi
projectes que siguin trans-
cendents per al territori’,
ha afirmat Salvadó.  
Pel que fa al trànsit ferro-
viari, Salvadó ha volgut fer
referència al Corredor del
Mediterrani entre Castelló i
Tarragona, i ha afirmat que
‘com sempre, caldrà veure
en quin grau s’executa
aquesta partida, perquè ja
sabem que el més habitual
és que l’Estat programi uns
Pressupostos que no s’exe-
cuten en un 100 %’ i ha inci-
dit en el fet que, a l’Estació
de l’Aldea, la més conco-
rreguda de la part sud del
territori, no hi ha prevista ni
una aturada de l’Alta
Velocitat.

Medi ambient
Pel que fa a inversions en
projectes mediambientals,
‘s’ho haurien de fer mirar’
perquè, ‘en un territori amb
dos parcs naturals com
són el del Delta i el dels

Ports, a més de la Reserva
de Sebes i la marca
Reserva de la Biosfera,
l’Estat no hi invertirà ni un
cèntim’.
La conclusió que n’ex-
traiem a Esquerra
Republicana és que ‘si hem
d’esperar res de l’Estat que
afavoreixi les Terres de
l’Ebre, no esperem que
sigui res de bo. Només cal
veure que, enguany, a la
demarcació de Tarragona,
la inversió prevista en els
PGE 2016 és d’un 14 %
menys que per al 2015’. I
ha acabat dient que, ‘ara,
el 27S, tenim l’oportunitat
de deixar de preocupar-nos
pels Pressupostos de
l’Estat espanyol per sem-
pre més, decidir des de
Catalunya què volem fer
amb els nostres diners i
gestionar-los des de la
vegueria de l’Ebre, que ens
donarà l’autonomia que
necessitem’.   

«L’assignació pressupostària de l’Estat a les Terres de
l’Ebre per al 2016 és ridícula, irrisòria i una vergonya»

“Els PGE són tramposos i nefastos. Són un reflex del menyspreu del PP”

Els pressupostos

Per la seua part, Els sena-
dors tarragonins de CDC
creuen que els PGE pel
2016 a la demarcació són
"tramposos" i "nefastos".
"Són un reflex del menys-
preu del PP, ja que no s'han
molestat ni a fer uns pressu-
postos electoralistes", ha
criticat Ferran Bel. CDC ha
denunciat que aquest 2015
només s'acabaran execu-
tant 115 dels 258 MEUR
pressupostats pel Corredor
Mediterrani i que la diferèn-
cia s'ha incorporat als PGE
pel 2016. A més, Bel ha
acusat el popular Alejandro
Fernández de "frívol" per dir
que l'Estat aporta entre 22 i
27 MEUR en beneficis fis-
cals pels Jocs Mediterranis.
Segons Bel, si hi ha 11
MEUR en patrocinis privats,
l'Estat només en deixa de
recaptar 5, ja que la bonifi-
cació oscil·la entre el 35 i el
45%. Ferran Bel, senador i
alcalde de Tortosa, ha
lamentat que el PP "no ha
tingut la força, el coratge ni
el pes polític per fer uns
pressupostos electoralis-
tes", la qual cosa evidencia,
al seu parer, el "menysteni-
ment" cap al territori, que
alhora és l'únic de Catalunya
on cau la inversió. “El PP
tracta el tema amb frivolitat
i ens pren per poc vius, així
que Fernández haurà de tor-
nar a comparèixer i explicar-
ho”. Bel ha criticat també
que desapareguin partides
per les variants de l'N-420 o
d'àmbit cultural. Segons ha

apuntat, això només pot res-
pondre a dos motius: que el
PP doni el territori "per per-
dut" i que "no li importi" o
que després aprovi esme-
nes "en segona volta" per-
què Fernández "pugui fer
veure que fa alguna cosa
per a la demarcació".
Bel ha constatat que prop
del 70% de la inversió
correspon a la descontami-
nació del pantà de Flix i al
Corredor del Mediterrani. En
aquest cas, Bel ha revelat
que, segons figura en el pro-
jecte de PGE pel 2016, la
inversió executada per Adif
enguany serà de 115
MEUR, quan els comptes
preveien que fos de 258
MEUR. "El PP tracta el tema
amb frivolitat i ens pren per
poc vius, així que Fernández
haurà de tornar a comparèi-
xer i explicar-ho", ha recla-
mat el també alcalde de
Tortosa. Els senadors de
CDC, que han reafirmat el
seu suport "inqüestionable"
als Jocs i han estès la mà a
l'Ajuntament de Tarragona
per defensar la necessària
implicació de l'Estat, han
avançat que demanaran al
Ministeri d'Hisenda informa-
ció detallada sobre les boni-
ficacions concedides per tal
d'esclarir les xifres i que
estaran a l'expectativa de
l'esmena anunciada pel PP.
El senador tortosí ha lamen-
tat també que prop del 95%
de les inversions de l'Estat a
l'Ebre corresponen a la des-
contaminació del pantà de

Flix. "No hauria de computar
com a inversió perquè res-
pon a una negligència dels
poders públics i ara han de
restituir allò que no van fer
en el seu moment". Bel ha
criticat també la desaparició
de les partides de les
variants de l'N-420 a
Corbera d'Ebre o Gandesa,
o per a la rehabilitació de la
Catedral de Tortosa. A més,
Bel ha lamentat la manca
d'inversions en l'àmbit
mediambiental al Delta, com
els projectes del consorci
per a la Protecció Integral
del Delta. Per aquest motiu,
el senador ha instat el dipu-
tat ebrenc del PP, Joan
Bertomeu, a explicar "el mal
tracte amb l'Ebre en els PGE
i perquè totes les actua-
cions que es feien al delta
l'Estat les ha paralitzat". Pel
que fa a l'A-7, Bel ha opinat
que les obres no tiren enda-
vant perquè no hi ha voluntat
política, "tal com va dir el
mateix diputat”.

El sobreseïment, de
moment provisional, del
cas Carraus permetrà recu-
perar la "normalitat" a
l'Ajuntament i municipi
d'Alcanar. Segons ACN, així
ho confia el govern munici-
pal d'ERC que aquest
dilluns ha expressat la seva
satisfacció per l'arxivament
d'un cas que sempre han
defensat que "no tenia lògi-
ca jurídica". L'alcalde
Alfons Montserrat confia
recuperar la normalitat
amb la restitució de l'hono-
rabilitat de les 19 persones
imputades en el cas, entre
càrrecs públics, treballa-
dors i extreballadors muni-

cipals, i petits empresaris i
constructors del poble.
L'alcalde ha reconegut que
tenen un "problema greu"
de sortida "irregular" de
documentació municipal i
que buscaran solucions per
evitar-ho. l cas Carraus per
suposada corrupció urba-
nística a Alcanar del govern
municipal d'ERC i petits
empresaris del poble està
en camí de quedar com un
malson. El sobreseïment
és, de moment, provisional
però si la fiscalia no pre-
senta al·legacions aquest
dilluns, l'arxivament de la
causa serà definitiva.
Acompanyat per tot el

govern municipal, l'alcalde
Alfons Montserrat i el regi-
dor Manel Martí han com-
paregut davant dels mitjans

de comunicació per expres-
sar la seva satisfacció per
l'arxivament del cas.
Montserrat ha volgut agrair

les mostres de suport rebu-
des durant tot el procés
per part de la ciutadania i
també dels treballadors i
companys polítics de la for-
mació d'ERC i també d'al-
tres partits polítics. "En un
escenari on confiar amb els
polítics és difícil he d'agrair
el suport i la complicitat".
Tant l'alcalde com el regi-
dor d'Urbanisme, càrrecs
polítics imputats en el pro-
cés, han reiterat l'actuació
"desproporcionada" viscu-
da sobretot en la segona
intervenció de la Guàrdia
Civil el 16 d'octubre del
2014 amb un registre de
prop de quinze hores

durant el qual tant
Montserrat com Martí van
estar detinguts.
Mesures
El cas Carraus ha servit,
però, perquè l'Ajuntament
prengui mesures contra el
que consideren un "proble-
ma greu" de sortida irregu-
lar de documentació muni-
cipal del consistori sota
"interessos foscos que van
en contra dels interessos
d'Alcanar". L'alcalde ha
reconegut les "males pràc-
tiques" per part d'alguns
treballadors del consistori
de traspàs d'informació
amb "un mal objectiu".
Foto: ACN

Alfons Montserrat: «l’arxivament del cas Carraus restitueix l'honorabilitat 
del govern, treballadors i empresaris d'Alcanar»

L'Ajuntament buscarà solucions a la sortida "irregular" de documentació municipal restringint l'accés a l'arxiu i millorant el sistema informàtic
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L’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
reprogramat per a les pro-
peres setmanes d’agost
diversos actes de Festa
Major que es van haver de
suspendre per les
inclemències meteorològi-
ques. Així, el consistori ha
reprogramat diversos
actes durant aquest mes
d’agost, compaginant-los
amb altres activitats ja pre-
vistes. L’alcalde de la
Ràpita ha destacat que la
situació que s’ha produït
enguany  “ha sigut total-
ment excepcional i ens ha
comportat un esforç extra
per poder donar cobertura
en cada moment als canvis
que havíem d’implementar.
Per això, vull agrair l’esforç
de tots, des del regidor de
Festes, a la gent de la

Comissió i a les entitats
organitzadores, per la seva
implicació en tot moment
per adaptar-se als canvis i
continuar en un bon desen-
volupament dels actes”.
La nova programació dels
actes suspesos de Festes
Majors de la Ràpita és la
següent:
Divendres 7: a les 18.30h
bous a la plaça i a les 22h
bou embolat; 22.30h exhi-
bició de vaques enfunda-
des, organitzada per la
Penya “Los Enfundats”
Dissabte 8: a les 18.30h
bous a la plaça i a les
22.30h bou embolat . A les
24h ball amb l’Orquestra
Montesol a La Devesa.
Diumenge 9: a les 21.30h
a la plaça del Cóc, exhibi-
ció de dansa a càrrec de
l’Escola de Dansa Esther

Roselló. Divendres 14: a
les 20h a la plaça del Cóc,
exhibició a càrrec dels
alumnes del Centre de
Gymdance Jump. Dissabte
15: a les 17h. Festival
Were Are Not , (WANDJs) al
Parc de Garbí. Dissabte
22: a les 24h Festival
Remember amb Djs Gallo i
Màgic Gas al Pavelló firal.

Beques de
transport per a
estudiants

L’Ajuntament de la Ràpita reprograma
diversos actes de Festes Majors 

Suspesos per les inclemències metereològiques

La Generalitat, Endesa i Infosa, responsable de l’explota-
ció de les Salines de la Trinitat situades al Parc Natural del
Delta de l’Ebre a Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, han
iniciat el soterrament pel mar de la línia elèctrica del
Trabucador. Les obres, que és previst que s’executin en
quatre mesos, es portaran a terme en tres fases, la pri-
mera de les quals consisteix en estendre 290 metres de
cablejat subterrani de mitjana tensió a les instal·lacions de
les salines.
Endesa, qui es responsabilitza de l’obra i serà la titular de
la línia, ja té a punt els equips tècnics i humans necessa-
ris i ha començat els treballs després d’obtenir els últims
permisos i autoritzacions. Així, s’ha començat a obrir una
rasa a les salines amb l’objectiu de poder-hi soterrar un
cable de 25 kV, que sortirà d’un centre de transformació
i arribarà fins arran de mar. En aquest punt, i ja en una
segona fase, es farà una conversió subterrània-submarina
amb la instal·lació de més de quatre quilòmetres i mig de
cablejat entre les dues ribes i que anirà pràcticament en
línia recta, a excepció d’una part del traçat on hi ha unes
muscleres. Aquesta és la part més complicada de l’obra,
tant pel què fa al mecanisme de soterrament de la línia
(per succió), com perquè es tracta d’una zona d’especial
valor ecològic. És per això que el projecte inclou vàries
mesures mediambientals per a protegir la flora i la fauna
del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

S’inicien  les obres per
soterrar pel mar la línia
elèctrica del Trabucador
Dimecres van començar

L’Ajuntament de la Ràpita
ha obert aquest dilluns el
termini per sol·licitar les
beques de transport per a
estudiants universitaris i de
graus superiors, que es
mouen entre un mínim de
50 euros i un màxim de
300 en funció de la distàn-
cia en quilòmetres que han
de recórrer els beneficiaris
fins al lloc de realització
dels estudis. 
El full de sol·licitud i les
bases de la convocatòria
estan disponibles al web
www.larapita.cat, i el termi-
ni per presentar la docu-
mentació finalitza el 30 de
setembre. Els aspirants a
aquests ajuts han de com-
plir una sèrie de requisits
com, per exemple, estar
empadronat al municipi
durant els 5 anys anteriors
a la data de presentació de
la sol·licitud.

El portaveu d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Deltebre, Gervasi Aspa, ha
comparegut aquesta setmana en roda de
premsa, acompanyat del regidor Carles Aliau i
la presidenta de la Secció Local Vanesa
Callau, per valorar els fets dels darrers plens
municipals, que ha qualificat de ‘lamentables’,
després que l’alcalde del municipi, Lluís Soler,
s’hagués abstingut en la votació d’una propos-
ta de modificació de pressupost que ell mateix
havia presentat al Ple. En aquest sentit, Aspa
ha explicat que, en el Plenari del 21 de juliol,
l’alcalde del municipi va presentar dues modi-
ficacions de crèdit: la primera només va ser
aprovada gràcies als vots d’ERC ja que sorpre-
nentment el govern de Convergència es va
abstenir delegant tota la responsabilitat a l’o-
posició. Segons ha afirmat Aspa, ‘Quin Govern
porta a plenari una modificació de crèdit i

s’absté? Doncs un que es pensa que encara
està a l’oposició’. El republicà ha lamentat la
decisió presa de l’equip de Govern afirmant
que ‘això sí que és una irresponsabilitat de
govern”. A la segona modificació de crèdit,
Esquerra va votar en contra de la segona per-
què incloïa reformes i mobiliari a l’Ajuntament
per un import de 61.500 euros i, per contra,
només 15.000 euros per a urgències socials.
‘Considerem absolutament prescindible fer
obres a l’Ajuntament en aquests moments en
què la gent del poble té altres necessitats
més’, ha afirmat Aspa. D’altra banda, Aspa ha
lamentat que ‘Soler i el seu grup municipal,
que governen en minoria, no s’adonen que
hauran de treballar sobre la base del diàleg i
el consens si volen fer accions útils per al
poble i, és més, encara actuen com quan eren
a l’oposició i no assumeixen la seva responsa-

bilitat de govern’. 
Aclariments de Lluís Soler
L’alcalde de Lluís Soler, sobre les declaracions
de Gervasi, aclaria que “amb el nou govern
municipal ens hem trobat moltes factures que
no caben a les partides del pressupost perquè
amb només 6 mesos han estat exhaurides.
Per tant, hem hagut d'iniciar una modificació
del pressupost per encabir els inicialment
100.000€ quantificats de l'anterior govern
que no cabien i davant del fet que que el grup

que tenia l'alcaldia en la última part de l'ante-
rior govern va abstenir-se a la votació, més
raó perquè el grup que formava part de l'opo-
sició en aquell moment -encara que avui esti-
gui al govern- també hagi d'abstenir-se. Per
tant, la modificació del pressupost de l'ante-
rior govern només es va poder aprovar amb
els 2 vots favorables del grup d'ERC dels 17
que formen part de la corporació. Penso que
això és actuar amb total responsabilitat i
coherència”. 

Aspa: «La responsabilitat de l’alcalde de Deltebre desapareix quan vota abstenció a les propostes que ell mateix ha portat al Ple»

L’alcalde Lluís Soler aclareix el motiu de l’abstenció

Jutjat Primera Instància 4 Tortosa 
Pl. Estudis, s/n 
Tortosa Tarragona

EDICTO

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 189/2015 por el fallecimiento sin
testar de D/ña JUAN JOSE DE FRUTOS GONZÁLEZ ,ocurrido en TORTOSA, el día 18-2-2015, promovido por María Cristina De Frutos
González, María Dolores De Frutos González, José Manuel De Frutos González, María Begoña De Frutos González y María Victoria De Frutos
González, parientes en segundo grado del causante, se ha acordado por providencia de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación
de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Tortosa a seis de julio de dos mil quince.

La Secretària Judicial

DON/DOÑA Judit Fandos Llopis, Secretaria Judicial del Juzgado
de primera Instancia núm. 4 de Tortosa.
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La xarxa d’establiments
Tradicionarius ha presentat
la seva nova gamma de
productes: els sucs i smo-
othies Tradicionarius.
Aquests nous sucs i smoot-
hies compten amb la parti-
cularitat d’estar processats
amb tecnologia High
Pressure Process (procés
d’alta pressió o pascalitza-
ció), una de tecnologies
més capdavanteres que
existeixen al mercat. 
Aquesta tecnologia de pro-
cés en fred consisteix a
sotmetre al suc – envasat
en un recipient hermètic
especial, flexible i resistent
a l’aigua – a una pressió
hidrostàtica d’entre 4.000 i
6.000 bars durant uns
minuts. Aquesta pressió
equival a deixar caure el
recipient de suc a 60km en
el fons de mar, 6 vegades
més pressió de la que
suporta un submarí nuclear. 
Amb aquest procés s’elimi-
nen bacteris, llevats, fongs
i floridures que puguin con-
tenir els aliments sense afe-
gir conservants, additius ni

sucres, aconseguint un suc
més natural, fresc i que
conserva el 100% del seu
valor nutricional.
La pascalització és l’únic
sistema que permet con-
servar el suc fresc durant 6
mesos mantenint totes les
seves propietats i el 100%
de les vitamines A, B ,C i E.
Per això, els sucs
Tradicionarius tenen més
sabor, olor i color que
altres sucs processats amb
les tècniques convencio-
nals més agressives d’apli-
cació de calor, com la pas-
teurització o l’esterilització,
que corregeixen la pèrdua
de propietats i nutrients
durant el procés afegint
sucres i aromes. El HPP és,
a més, una tècnica més
respectuosa amb el medi
ambient ja que estalvia fins
al 80% de l’energia utilitza-
da en els processos de tec-
nologia tèrmica. 
Els nous sucs
Tradicionarius s’incorporen
a Filosofia Tradisana, la línia
especialitzada de produc-
tes creada per

Tradicionarius amb l’objec-
tiu de fomentar els hàbits i
la vida saludable a través
de l’alimentació. Dintre de
Filosofia Tradisana s’in-
clouen productes com
alguns tipus de pa, el te o
els iogurts, pròximament a
la venda. 
Els sucs estan elaborats
per Fruselva, empresa del
territori especialitzada en el
desenvolupament, produc-
ció i gestió de productes
alimentaris, i estan comer-
cialitzats en exclusiva per
Tradicionarius. 

Tradicionarius presenta els seus sucs de tecnologia HPP
A través d’un procés d’aplicació d’altes pressions, els sucs Tradicionarius conserven el 100% de les seves propietats i es mantenen frescos durant 6 mesos. 

Cada setmana un dels
infants de l’escola se’l pro-
clama protagonista, tot gira
al seu voltant i al de la seva
família. Ens ensenyen les
seves coses preferides, la
seva evolució fisiològica… I
des de l’escola realitzem
moltes activitats que impli-
quen conèixer una miqueta
més tot el seu entorn fami-
liar i social.
La seva família durant
aquesta setmana pot pas-
sar una estona juntament
amb el seu petitó i els com-
panys de classe, realitzant
una activitat creativa i dirigi-
da per ells mateixos a tot el
grup-classe.
Aquest projecte neix per tal
d’afavorir l’autoestima dels
més petits, la seva  autono-
mia i la iniciativa entre
iguals.
Un cop més, L’Onada
Bressol camina juntament
amb les famílies per tal de
donar una educació de qua-
litat als nens d’entre 4
mesos i 3 anys d’edat.

El rei de l’escola per una setmana
Protagonistes a L’Onada Bressol
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El president del Consell Econòmic i Social (CESTE), Josep M. Franquet, ha presidit
aquesta setmana la sessió ordinària de l’ens, en què s’han posat a debat temes d’in-
terès per al territori com la definició del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació
de les Terres de l’Ebre; l’inici de la tramitació de 3 parcs eòlics a Batea, Gandesa,
la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs i el Projecte de recuperació i ordenació
de l’Ebre català, que preveu la construcció de 3 assuts a Garcia, Benifallet i
Tortosa.
La participació del secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, en aquesta
sessió del CESTE ha permès acordar la concreció de les 10 línies estratègiques
que el document del Pla Estratègic de la Universitat Rovira i Virgili definia  en 5
blocs principals: el de la Competitivitat, el de l’Ocupació i l’ocupabilitat, el de
Desenvolupament territorial, el de la Cohesió social i el de la Governança, que ges-
tionarà aquest pla quan estigui definit. 
En aquest sentit, Pere Torres ha avançat que l’inici serà amb el bloc de la
Competitivitat, que planteja el desenvolupament industrial, la creació d’empreses,
la innovació, la internacionalització, l’energia, el turisme, el comerç, l’emprenedo-
ria, les telecomunicacions i la digitalització de l’economia.  Per això, es convocaran
3 sessions de treball “una sobre la indústria i el suport a l’empresa en general; una
sobre telecomunicacions i energia i una tercera sobre turisme i comerç, d’on sorti-
ran actuacions de caràcter crític que s’hagin d’impulsar els propers anys que per-
metin trencar inèrcies i obrir noves oportunitat i així successivament s’abordaran la
resta de blocs per acabar l’any amb un disseny complet que en permeti un pla de
desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre per als pròxims 6 o 8 anys”.
Aquestes primeres sessions de treball està previst s’inicien el proper mes de
setembre. El secretari d’Empresa i Competitivitat també ha fet públic l’inici de la tra-
mitació per a la construcció de 3 parcs eòlics a la Terra Alta, després de l’acord
de la Generalitat, Gas Natural Fenosa i Alstom Wind.
El projecte forma part de l’execució de la Zona de Desenvolupament Prioritari VII,
situada als municipis de Batea, Gandesa, La Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs,
i contempla la instal·lació de tres parcs de 30 MW cada un. Els nous parcs, anome-
nats Punta Redona, Tres Termes i Los Barrancs, comptaran cada un amb deu aero-
generadors. A partir d’ara, s’iniciaran els processos d’informació pública, recollida
d’al·legacions i la posterior anàlisi i avaluació, que han de culminar amb la posada
en marxa d’aquestes tres noves instal·lacions. A Catalunya hi ha en l’actualitat
1.267,8 MW d’energia eòlica en servei. Amb l’objectiu de facilitar i incentivar la ins-
tal·lació d’aerogeneradors al país d’acord amb el nou context normatiu i retributiu,
la Generalitat prepara una nova ordenació per al sector de l’energia eòlica. D’acord
amb la normativa vigent, a Catalunya només es poden instal·lar parcs eòlics –de
més de 5 aerogeneradors o de més de 10 MW- en les set Zones de
Desenvolupament Prioritari de l’energia eòlica (ZDP), que es van adjudicar l’any
2010. Finalment, també en la reunió del Consell Econòmic i Social l’empresa
Societat General de Serveis a Col·lectivitats SA (SERCOSA) ha presentat el Projecte
de recuperació i ordenació de l’Ebre en el tram català, pendents d’oferta de condi-
cions pel Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 
Aquest projecte preveu la construcció de 3 assuts en els termes municipals de
Garcia, Benifallet i Tortosa amb l’objectiu d’obtenir una làmina d’aigua el més unifor-
me possible al llarg del riu Ebre, que permeti mantenir l’estabilitat de les marges i
les aigües subàlvies, dificulti el pas de raigs solars i evitar així la proliferació de
vegetals i algues, nius per a la mosca negra; i alhora facilitar la implementació d’es-
ports i navegació al riu.

LA RÈPLICA:

El Govern acorda amb el CESTE concretar
en 5 blocs les línies estratègiques 

Per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

El portaveu convergent i cap de l’oposició a l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar, Joan Pere Gómez i Comes, ha acusat
el govern calero, “d’inflar” l’endeutament que l’executiu diu
haver heretat de CiU i que situa en 50 milions d’euros. Per
al convergent, el fet de denunciar públicament aquesta
xifra en ple mes d’agost “i sense cap document oficial d’in-
tervenció que certifiqui aquest  deute” demostra que “és
un globus sonda per amagar la seua inoperància i inefi-
ciència”. Joan Pere afirma haver demanat un informe “per
detallar els comptes oficials i les xifres reals, i un cop el
tinguem, no ho amagarem i ens posarem al seu costat per
ajudar en tot el que calgui”. “No s’hi val a la demagògia, hem de ser clars i transpa-
rents i tractar amb responsabilitat i seriositat aquest tema, no sortint en ple agost i
dient que ja ho explicaran als 100 dies de govern”, ha afegit. 
Tot i això Joan Pere reconeix que el deute és alt, i que ell hagués fet les coses dife-
rents, en referència a la gestió de l’exalcalde Andreu Martí. A més afirma que es van
presentar a les eleccions amb un equip de gent nova amb un programa molt seriós
on s’especificaven solucions per rebaixar el deute sense haver de paralitzar el poble
durant 4 anys. Amb tot i això, reconeix que aquest endeutament s’ha fet per dotar al
municipi de serveis com la zona esportiva i la piscina coberta, l’escola de música, la
llar d’infants o l’ambulància. “Ens trobaran per buscar solucions, per acompanyar-los
on calgui, però sempre que siguin transparents i no utilitzin l’excusa del deute amb
fins electorals. Com ells diuen, ens en podem sortir, però s’ha de sortir del despatx i
atreure inversió exterior.”

Segons nota del consistori calero, “Si l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar avui hagués de
fer front a les seves obligacions, en quant a endeutament, hauria de preparar vora 50
milions d’euros”, així de rotund és Antonio Espuny, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar i 1er Tinent d’alcalde. I és que després de dies intensos de treball, des-
prés d’agafar el timó de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb el republicà Jordi Gaseni
al capdavant, el nou equip porta comptabilitzat vora 50 milions d’euros d’endeutament
d’herència de l’anterior equip de govern de CiU. Segons la mateixa nota de premsa de
l’Ajuntament calero, “i és que, si al deute bancari de 18 milions se li suma, 8 milions de
la residencia d’avis, que avui resta tancada, 8 milions de factures impagades,
10.500.000 d’euros de la companyia d’aigües, Aqualia, 1.200.000 d’euros de l’empre-
sa concessionària del servei elèctric, FCC, més el resultat de sentències, amb interes-
sos, que sumen vora 4 milions, el total s’eleva a aquesta xifra astronòmica”.
“Malauradament aquest endeutament de 50 milions suposa un endeutament per habitant
de vora 6.000 euros. Unes xifres que ens situen entre els municipis més endeutats
d’Espanya. Estem treballant per intentar solucionar aquesta situació i portar l’Ametlla de
Mar a bon port. De fet, aquestes xifres són aproximades però als 100 dies de govern
farem públic un balanç exhaustiu d’aquestes dades”, explica Antonio Espuny.
Per la seva part Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar subratlla que “estem treballant
de valent per trobar solucions, i poder veure la llum al final del túnel. Cal tenir en comp-
te que de cara el setembre hem de tenir el pressupost del 2016. Serà un any difícil però
el nostre compromís es treballar amb fermesa per poder sortir-nos-en”.
D’altra banda, des de l’equip del govern es subratlla que una de les justificacions que
se’ls donava des de l’anterior govern era la creació de patrimoni. Un patrimoni sobreva-
lorat segons Espuny per la Cala Gestió, que “s’hagués pogut crear igualment sense la
necessitat d’endeutar-se així”.

El cap de l’oposició acusa el govern
calero «d’inflar» l’endeutament

«L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
acumula 50 ME d’endeutament»

Així ho informa el govern municipal actual
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Els presidents i els gerents dels consells comarcals del
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta s'han
reunit aquesta setmana a la seu del Consell Comarcal de
la Terra Alta, a Gandesa, per fer la primera sessió de tre-
ball de l'actual mandat comarcal. L'acte ha aplegat els pre-
sidents comarcals Carles Luz (Terra Alta), Dani Andreu
(Baix Ebre), M. Carme Navarro (Montsià)  i Gemma Carim
(Ribera d'Ebre), i els respectius gerents: Joaquim Gasulla,
Joan Navarro, Manel D. Lombarte i Jordi Borràs.
La trobada ha significat un primer contacte entre els prin-
cipals responsables de les institucions comarcals ebren-
ques després de la renovació de les corporacions sorgi-
des de les eleccions municipals del 24 de maig. La reunió
ha servit també per constatar l'existència de molts interes-
sos en comú per part dels quatre ens en diverses matè-

ries, com ara la promoció turística o la participació en
organismes supracomarcals.
S'ha posat de manifest la voluntat de mantindre una regu-
laritat d'aquestes trobades per tal d'aprofundir en el debat
dels temes d'interès mutu i per cercar línies de col·labora-
ció futures en matèries concretes. En principi s'ha fixat
una periodicitat trimestral d'aquestes reunions.

La Terra Alta acull una reunió de presidents

i gerents dels consells comarcals ebrencs

Maria Beltran, alcaldessa de
Tivenys, Jose Emilio
Bertomeu, portaveu socialis-
ta a Deltebre i Enric Roig,
portaveu socialista a
Tortosa, formen part de la
Comissió de Govern del
Consell Comarcal del Baix
Ebre després que així s’apro-
vés en el ple d’organització el
23 de juliol passat.
L’alcaldessa d’Aldover,
Teresa Forés,  i l’alcalde
d’Alfara de Carles, Josep
Mas han entrat a formar part
del Consell de Presidència
que té com a funció prestar
assistència al president res-
ponent al principi d’eficàcia
en la gestió comarcal.  Maria
Beltran serà la vicepresiden-
ta primera; Jose Emilio
Bertomeu, el tercer, i Enric
roig, el cinquè. Els socialis-
tes tindran cinc consellers
comarcals aquest mandat en
què governarà amb ERC,
acord pel qual Enric Roig,
que serà el portaveu socialis-
ta en els dos primers, ocu-
parà la presidència de l'ens
els dos darrers.

Representació
socialista al 
CC BE

Primer contacte després de les eleccions

El 42è Aplec
Sardanista de la
Ribera d'Ebre, orga-
nitzat per l'Agrupació
Sardanista la Picossa
de Móra d'Ebre,
tindrà lloc demà dis-
sabte, a la plaça de
Baix de Móra d'Ebre,
en sessió de tarda i
nit. Hi actuaran les
cobles Principal de
Tarragona i Vents de
Riella. 

Aplec Sardanista de la
Ribera d’Ebre

Demà  Móra d’Ebre

Triiki, un tricicle per a gaudir en família per
vies verdes, espais rurals i turístics que, a
part de fomentar l'esport, és integrador de
persones i sostenible. Neix gràcies a l'aposta
de l'empresa per les persones i pel medi
ambient. Triiki és un producte atractiu, local,
de proximitat, més eficient i de menys con-
sum, que convida l'usuari a gaudir del paisat-
ge en família, sense excloure a ningú, sigui
quina sigui la seva edat o capacitat (nens, invi-
dents, gent gran, persones de mobilitat reduï-
da, etc…) El vehicle està pensat per ser con-
duït per la persona asseguda davant (volant i
frens). L'acompanyant, en canvi, contribuirà a
la tracció de Triiki pedalant i canviant de
marxa, segons el seu propi ritme de pedalat,
sense un excessiu sobre esforç i sense la res-
ponsabilitat de la conducció. És el resultat
d'un somni d'una petita empresa fet realitat
gràcies a la col·laboració, il·lusió i ganes de
treballar de tots els agents implicats.
Triiki no només respon a la recerca de noves
oportunitats de negoci, sinó que persegueix
l'il·lusionant repte de contribuir a la dinamitza-
ció econòmica del Territori a través d'un mitjà
de transport eco dissenyat i diferenciador per
concepte i disseny i, posteriorment, extrapo-
lar-lo a d´altres zones de característiques

semblants, amb accions de turisme sosteni-
ble i responsable social i mediambientalment.
El Triiki només està prototipat, però ja és
seleccionat als I Premis d'Ecodisseny de
L'Agència de residus de Catalunya (ARC).
La seva precursora, Asun Colom, ha presentat
la campanya de crowdfunding a nivell interna-
cional per a obtenir finançament per a la fabri-

cació de les primeres unitats:
http://igg.me/at/triiki/x/11535232, intentant
implicar la màxima gent possible a canvi de
recompenses que van des de una enganxina,
camiseta, estada a la Terra Alta o la compra
d'una unitat numerada de TRIIKI. L'empresa
Grisverd va presentar el tricicle a l'estació del
Pinell de Brai de la Via Verda.

Triiki Bike, un tricicle per a gaudir en família per vies
verdes i espais rurals i turístics

Nou projecte de l’empresa gandesana Grisverd
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Preludi de les festes majors que seran entre el 15 i el 23 d’agost

El Museu de la Mar de l’Ebre, amb la col·laboració del
grup de teatre local Xip Xap, van encetar durant la pas-
sada Setmana Santa una ruta històrica teatralitzada
que permet assistir als inicis de la Ràpita com a assen-
tament de població, i com a Nueva Población amb
Carles III. Ara, la Regidoria de Turisme ha decidit tornar
a programar aquesta ruta durant aquest estiu sota el
nom de “Monges, pirates i colons a la Ràpita”. Així, el
passat mes de juliol es van realitzar dos sessions i,
aquest mes d’agost, n’hi ha programada una cada
dimarts, en català i castellà. Les inscripcions són gra-
tuïtes i s’han de formalitzar a l’Oficina de Turisme. En la
primera ruta, que es va portar a terme el passat 21 de
juliol, hi van participar un grup de cinquanta persones
que, acompanyades d’un guia del Museu, van sortir de
la plaça Carles III per recórrer punts emblemàtics de la
història local, com la porxada de casa Laureano, les
restes del carrer Convent, l’antiga fortificació del
carrer Pou de les Figueretes i el barri del Xicago.

ECO RUTA guiada i
gratuïta del patrimoni
litoral natural i histò-
ric tIndrà lloc diumen-
ge a les Cases
d’Alcanar. El mateix
dia en què tindrà lloc
l’acte oficial
d’Hissada de la ban-
dera de platges ver-
des Sòl de Riu. El
punt de trobada serà
l’oficina de Turisme
de les Cases (19h).

“Monges, pirates i colons a la Ràpita”

ECO RUTA guiada a les Cases d’Alcanar

La participació en les activi-
tats de la Diada del Turisme
va comptar 6 sortides en
vaixell turístic amb un total
de 450 passatgers; 941
racions servides a la fideua-
da popular; 67 turistes van
visitar el Poblat Ibèric de la
Moleta de Remei i 14 turis-
tes més, el Centre
d’Interpretació de la Cultura
dels Ibers: Casa O’Connor;

46 van participar al bateig
de mar, gentilesa de
l’Escola de Vela del Club
Nàutic Les Cases; més de
900 turistes foren atesos a
l’oficina municipal de turis-
me (85% turisme nacional i

15% turisme estranger).
“Malgrat que la pluja del
matí que va deslluir les dos
primeres sortides al mar del
vaixell turístic, la jornada fou
un èxit  de participació”. El
passeig en vaixell i la degus-

tació popular van ser els
actes de la jornada que van
atraure més quantitat de
públic, així com la revetlla
popular amb orquestra que
va tancarl’edició d’enguany.

Susanna Rovira va nèixer a Sant Carles de la Ràpita el 4 d'Agost de
1915. Va treballar de joveneta als camps d'arrós i més tard a la restau-
ració a la qual es va dedicar la major part de la seva vida. Va portar el
bar Susanna a la Ràpita. 
És vidua d’Agustí Castellà Tornè amb el qual va tenir 3 fills dels quals un
va causar defunció. En l'actualitat té a Albina i Agustí. També té nets i
besnets. 
Va ser la fundadora i mestra de la Jota a la Ràpita; ella sent passió per
aquest ball popular. Tothom la coneix al poble com la Tia Susanna.

Èxit de participació en la Diada del
Turisme de les Cases d’Alcanar

Un any més, seguint el
“Calendari d’activitats
Estiu i avanç Tardor
2015”, el primer dissab-
te d’agost s’ha celebrat a
les Cases d’Alcanar la
DIADA DEL TURISME,
una jornada festiva i pro-
mocional que suposa el
preludi de les pròximes
festes majors que tin-
dran lloc entre el 15 i el
23 d’agost. 

La rapitenca Susanna Rovira ha complert 100 anys

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha habi-
litat sis punts de recollida selectiva dotats amb un contenidor perquè la
ciutadania pugui dipositar piles i acumuladors usats. Aquesta acció és
resultat de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni de col·laboració entre
l'Agència de Residus i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió de residus de piles i acumuladors. 

Actualitat

L’Ajuntament de Deltebre organitza aquest proper cap de setmana a Riumar les Festes del Turisme que enguany
compten amb un programa més complert “gràcies a la implicació de moltes entitats, associacions, comerços i
particulars”. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “tot i disposar poc temps de marge, hem intro-
duït força canvis amb l’objectiu de convertir aquestes festes amb una cita clau i de referència per als turistes
que ens visiten i també per als veïns i veïnes del nucli de Riumar i de Deltebre”. 

Per la seva banda la tinent d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, Anna Giménez,
ha agraït “la implicació de moltes entitats, associacions, comerços i particulars gràcies als quals hem pogut pre-
parar unes festes dinàmiques, fresques i potents”. Les Festes del Turisme començaran divendres nit amb una
desfilada de moda organitzada per Fecotur i la festa “High Energy” amb Dj Raul Sech. Dissabte continuaran les
activitats programades per Deltanatur 4x4 a la platja, aeròbic i zumba, concurs de pesca a la desembocadura
de l’Ebre i torneig de lluita de platja organitzat per l’associació de karate Kushinkai de Deltebre. El mateix dis-
sabte, a partir de les 18.00 hores i al passeig marítim, s’obrirà el tradicional Mercadet d’Estiu, amb la participa-
ció dels comerços locals, i ja a la nit, com a novetat, sopar i ball popular a la plaça d’Europa al preu de 10€,
durant el qual s’elegirà el Miss i Mister Turisme 2015 i s’entregarà la Medalla al Mèrit Turístic que té com a objec-
tiu homenatjar aquelles persones que han contribuït al desenvolupament del sector turístic de la població.

Deltebre celebra les Festes del Turisme
Aquest cap de setmana
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Isabel CarrascoCRAC de la setmana: Joan Arrufí, celler Altavins Viticultors

“HEM D’APROPAR ELS VINS AL CONSUMIDOR DE MANERA FÀCIL I CLARA”
Més Ebre: Des de quan et
dediques a la viticultura?
Joan Arrufí: Vaig començar
el meu projecte l’any 2001,
amb la creació de la bodega
ALTAVINS VITICULTORS, S.L.
ME: Què s'hauria de millorar
per a què la DO Terra Alta
assoleixi el lloc que realment
es mereix?
JA: Primer de tot hem de
saber on estem, i com hi
estem. EL que sí que tenim
clar el grup de treball que
estarem aquests 4 anys, és
on volem anar, i en resum és
que el viticultor, elaborador,
embotellador que utilitzi la
marca DO TERRA ALTA, es
guanyi millor la vida i aquest
segell de qualitat aporti un
valor afegit a la comarca, i a
les terres de l'Ebre. Això
passa per un temps d’adap-
tació i d’aprenentatge del
funcionament de la DO Terra
Alta, per poder marcar unes
directrius a seguir i com fer-
les efectives.
ME: A la Terra Alta se
segueixen les línies de pro-
ducció Kg/h (quilo/hectàrea)
JA: Sí
ME: Quants quilos per
hectàrea permet el Consell
Regulador de la Terra Alta?
JA: En aquests moments, la
producció permesa per la
DO Terra Alta és de 10.000
Kg /ha per a raïms negres, i
12.000 Kg /ha per raïms
Blancs
ME: Normes respectuoses
amb el producte i medi, la
viticultura ecològica o bio-
dinàmica. Hi han intensions
d'anar per aquest camí?
JA: Fomentar una viticultura
basada en el respecte als
valors mediambientals, és
clau. La DO Terra Alta ha d’a-
favorir el creixement de la
superfície en conreu ecolò-
gic, i així multiplicar i crear
noves sinergies amb els

valors de la “Reserva de la
Biosfera".
ME: El llenguatge del món
del vi. Per exemple, quan es
fa un tast s'utilitza molt: evo-
lució, estructura, cos,
ànima, aromes primaris,
secundaris, terciaris,
tanins...
JA: Sí, tot i que jo sóc més
partidari de facilitar els tas-
tos als presents, amb un
llenguatge més proper i
entenedor. Crec que la nos-
tra feina no és només fer un
bon vi, sinó que a més hem
d'apropar els vins al consu-
midor d'una manera fàcil, i
clara. Un tast de vi no és
gens complicat...m'agrada
o no m'agrada, tot i que
durant el procés del tast, si
seguim unes pautes, el que
fem és utilitzar els cinc sen-
tits per esbrinar la qualitat
del producte que ens fica-
rem a la nostra panxa...i
això és molt important.
ME: Parlant de tanins. Quins
són els tanins més impor-
tants? Els que aporta el vi o
els que aporta el roure?
JA: Els tanins són substàn-
cies astringents naturals en
el vi procedents de les parts
sòlides dels raïms, més
abundants en els vins
negres. Amb boca donen
sequedat i amargor. Els
tanins tenen un efecte pro-
tector pel color del vi durant
més de temps. Aquests són
els més importants.
ME: Què vol dir quan una
aroma, tot sent bo i golós,
predomina per damunt de
tots...
JA: Que la varietat és prota-
gonista, i que l'elaboració
d'aquesta varietat a estat
respectuosa. Amb una bona
fruita, i amb el mínim de
tractaments al vi, conserva-
rem més els aromes i els
gustos varietals.

ME: Els vins de la TA:
blancs, rosats o negres?
JA: Blancs, Rosats i negres,
amb una importància espe-
cial a la Garnatxa Blanca, on
som els primers productors
mundials amb un 33% de la
producció.
ME: Dintre del món de la viti-
cultura i enologia, l'ahir és
avui i el demà estar per fer?
Novetats?
JA: Fa molts anys la viticul-
tura i enologia Francesa, era
la capdavantera al món,
però el món globalitzat i la
professionalització de viticul-
tors i d'enòlegs, juntament
amb la forta inversió tant als
nostres vinyers, com a les
nostres bodegues, han fet
desaparèixer aquesta
distància, tenint al nostre

abast els mateixos recursos
que a tot el món. El que sí
que diferència el producte,
és el "Terroir" (clima, terra, i
la gent que ho treballa), i
aquí, a la Do Terra Alta,
aquest "Terroir" és diferent,
tenim unes condicions espe-
cials, úniques i característi-
ques, que ens fan exclusius
per poder produir raïms de
la més alta qualitat.
ME: El mercat és cada cop
més exigent. Quines priori-
tats té la DO? Mercat inte-
rior, exterior? I en quin mer-
cat ens hauríem d'esforçar
més?
JA: Aquí és on tenim el gran
projecte. Hem d’aconseguir
fer sabedors al món sencer,
que a casa nostra, la Terra
Alta i per extensió Terres de

L’Ebre, tenim uns vins extra-
ordinaris, i a més a més els
hem de convèncer que els
comprin... No és tasca fàcil,
i segur que no es farà amb 4
anys, però ficarem tot de la
nostra part per aconseguir
fer un pas més, tal com ho
han estat fent les juntes
anteriors.
ME: Què opines de la prolife-
ració de les varietats fora-
nies quan les autòctones
són les que ara per ara, mar-
quen els verdaders reptes i
tendències?
JA: Personalment, crec que
no hem de menysprear les
varietats foranes, però hem
de fer un gran esforç per
donar a conèixer les varie-
tats autòctones, com la
Garnatxa Blanca, el

Morenillo... de la nostra
terra, que són la identitat
d'un territori, i el que ens fa
diferenciadors d'altres
zones productores.
ME: Parker, Peñin,
Decanter... (guies dels
millors vins, com la guia
Michelin en gastronomia)
Quin ordre els donaries?
JA: Tots els prescriptors
que parlin, puntuïn bé i publi-
quin qualsevol vi, de qualse-
vol bodega de la terra Alta,
és bo per al nostre territori.
Això fa més gran la marca
Terra Alta. Això és bo per a
tots els viticultors i per a
totes les bodegues, i hem
de potenciar-ho.
ME: Vi negre/carn, vi
blanc/peix, rosat/poliva-
lent... Segueix sent així?
JA: No té per què ser així...
Hem de ser més arriscats i
provar coses diferents. Hi ha
molts tipus de maridatge,
d’afinitat, de contrast, de
territori, culturals.... i no
només hem de tenir en
compte el vi i el menjar...,
també l'època de l'any, el
lloc, el clima, la situació
geogràfica...són condicions
imprescindibles, però el
més important perquè
puguem gaudir d'un bon vi,
el millor maridatge és en una
bona companyia.
ME: Propera Festa del Vi. Hi
haurà novetats?
JA: Treballarem perquè així
sigui, tot i que per aquesta
pròxima edició ja hi estem a
sobre i moltes de les
accions ja estan contracta-
des.
ME: Un maridatge d'èxit
JA: Un Garnatxa Blanca
100% jove amb un llobarro a
la planxa, amb unes patates
i porro al vapor amb sal
grossa i oli d'oliva verge, ...
Extraordinari i fàcil de fer...
Ho sé fer jo...!!!
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Més Ebre tanca una nova
temporada avui. Tornarem
d’aquí dues setmanes. Es
un petit parèntesi. No és un
comiat, simplement és un
moment per agrair a tots
els col.laboradors la seua
ajuda per tirar endavant un
any més el ‘diariet’ del nos-
tre territori. Es una feina en-
tre tots. 
Sé que sóc insistent però

he de remarcar, una vegada
més, la feina de Joaquin Cel-
ma. Cada any se supera.
Però, a més de la seua fei-
na, he de dir que ja forma
part de la meua vida. De la
meua família. No parlo ara
de les seues opinions ni de
les seues prediccions. Tam-
bé  podria fer-ho, però no és
el cas. Destaco la relació
que tenim i que espero sigui
per sempre. Hi ha persones
que t’ajuden a veure la vida
de diferent manera. I que
són tan especials que ho
aconsegueixen. Joaquin
n’és una d’elles. M’agradaria
que un dia expliqui als lec-
tors qui és la pantera...però
ho deixo com un repte per

la tempora-
da propera. 
Els agraï-

ments serien
e x t e n s o s .
No podem
oblidar a tota la gent que
col.labora amb nosaltres els
divendres, tant amb Isabel
com amb mi, per distribuir
el diari. I que cada setmana
només estan pendents de
que arribem amb els diaris.
Començant per Bartolo, que
us podem dir: gràcies a
tots. Sou molts els que es-
teu darrera perquè seguim
creixent. A nivell de tele, he
d’esmentar a Joaquin que
també ha fet possible que el
projecte del Canal You Tube
hagi estat un èxit amb més
de 35000 visites en pocs
mesos. Res més, a Benas-
sal a buscar l’aigua miracu-
losa i el descans. No és mo-
ment avui de parlar de la
preocupació dels clubs per
la pujada de les taxes fede-
ratives. Ho farem en dues
setmanes. Gràcies a tots i
fins aviat!.  

Fins aviat

XIII Edició

Torneig Ciutat de Deltebre
DIUMENGE

Diumenge, nova edició del Torneig Ciutat de Deltebre
amb un cartell atractiu per als aficionats, amb el conjunt
amfitrió, la UE Deltebre, el Tortosa i el Jesús i Maria. A
partir de les 17 hores. 

A Móra d’Ebre

Memorial Manel Inglés
EL DISSABTE 15 D’AGOST

El dissabte 15 d’agost tindrà lloc a Móra d’Ebre el VIII Memorial Ma-
nel Inglés ‘Garreta’, on a més de l’equip local, l’Olímpic, hi jugarà el Mo-
rell i el Gandesa. A partir de les 18 hores. Manel Inglès fou un dels fun-
dadors de l’Olímpic, a més de ser jugador en les primeres
temporades. Va ser president del club vivint l’ascens a la Primera re-
gional, any 95. Serà una tarda de bon futbol i de record a Manel In-
glés, pare de German, que fou un gran jugador que va crèixer a l’Olim-
pic.

Els partits ja han començat. Ahir Godall-Ulldecona (2-2)

Pretemporada en marxa
EL GANDESA REBRÀ DEMÀ EL BARÇA JUVENIL

Avui no em ve de gust parlar de futbol. Senyores, senyors, aficionats al futbol ebrenc, ha arribat el moment de fer vacances.
Un sevidor se'n va de vacances a Marbella solament 11 dies perquè el pressupost no dóna per a més. Estaré en un hotelet
tranquil per desconnectar. Michel, com sempre, anirà al seu paradís, Benassal, on es reactiva cada any i on ha de tornar a fer-
ho. El necessitem al 100%. 
Tot i que aquest diari es pren unes vacances, jo estaré actiu igualment pel recent estrenat Twiter per donar els resultats de

la pretemporada dels nostres equips ebrencs. He estat contectat un any sencer amb una columna que no ha fallat cap setma-
na per plasmar l'actualitat. ¿Vostès saben el que és cada setmana no només cobrir l'actualitat sinó donar una opinió? Vaja, ca-
da temporada em faig més vell, tinc més canes. Fa cinc anys a Més Ebre només hi havia un rei, Michel Viñas, i segueix sent
un rei, l'home mes respectat del futbol ebrenc. És una enciclopèdia (té una memòria privilegiada) i un dia em va demanar una
col·laboració amb un article. I la setmana posterior me’n va demanar un altre. I així portem cinc anys junts formant tàndem. Si
Mundo Deportivo o Sport el fitxessin a ell i a mi, duplicarien vendes... 
Jo no sóc el rei del futbol ebrenc. Sóc Joaquin Celma. Sóc un aficionat que el que fa ho gaudeix; ho viu intensament, com la

vida, com en l'amor...es tracta de gaudir cada moment de la vida. Cal viure-la al límit. La vida són dos dies, dues primaveres,
no dic que siguin infidels a les seves parelles, però facin una bogeria diària, la que sigui, això alimenta l'ànima i el nostre ser
espiritual. Com diu Sabina "a mi m'agrada menjar de veritat, beure de debò, xerrar amb els amics de veritat, enamorar-me de
veritat i quan poses tant en totes aquestes coses el més normal que surtis amb cicatrius".
Ha arribat l'hora de posar-me medalles, com des de Més Ebre no rebo ni un euro, feina gratuïta, almenys puc posar el que

vulgui. Balanç de l'any un 10, fa un any escrivia menys d'una plana, ara estic en tres. ¿On està l'èxit? Doncs molt fàcil: en la ima-
ginació, fa uns anys una persona que en la que treballo em va dir: "Em preocupes quan penses". La meva dona em diu que sóc
una mica hiperactiu. En menys d'un any he creat la secció d'entrevistes Megacracs, la secció de puntuacions de tots els equips
ebrencs, el twiter de futbol ebrenc, 6 fòrums privats d'whatsapp de jugadors, entrenadors i directius. Un gran fracàs el tanca-
ment de icompeticion on era col·laborador, estem treballant per posar un altre portal en marxa al setembre, esperem arribem
a temps. Per a la propera temporada no hi haurà ni una novetat tot el contrari, replantejament de la secció de puntuacions de
jugadors, nou enfocament dels meves articles i reedisseny de les meues seccions per donar més alegria i una visió més àm-
plia. Bones vacances a tots: presidents, futbolistes, entrenadors, ajudants, directius, àrbitres, empleats de la federació, socis
dels clubs i tots els que estimen el futbol ebrenc, al setembre estaré amb vosaltres per començar una gran temporada futbo-
lística. Una altra. Ara arriba temps de platja, bons aliments i molta migdiada tot banyat de sol, lectura i milers de plaers. VISCA
EL FUTBOL EBRENC.

A les planes 16 i 18 poden trobar més informació dels fitxatges dels nostres equips, amb fotografies. A més, de la foto de
la boda de Jota, amb els seus companys i les respectives parelles que també van volar sortir-hi per a Més Ebre.

Visca la vida, visca el futbol ebrenc!

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91. 
L’opinió de Michel
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MÉS FITXATGES A LA PLANA 18ELS FITXATGES DELS NOSTRES EQUIPS

ESTRENEM TWITER  FUTBOL EBRENC
Notícies cada dia. Subscriu-te

RESERVIN ELS EXEMPLARS DE MÉS EBRE DEL 28 D’AGOST I 4 DE SETEMBRE.
EXTRA 1A, 2A i 3A CATALANA. 

ANÀLISI DE CADA EQUIP

A les fotos, els fitxatges del J. i Maria B, Ulldecona, S. Bàrbara, la Sénia, R.
Bítem, Catalònia i M. Nova (plantilla). I la boda de Jota, jugador del R.Bítem.
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el alcalde
con  la
americana
al fondo

El nostre futbol ebrenc
està ple de porters histò-
rics que han jugat a l’elit
com Emilio, Llangostera,
Bertomeu, Pinyol,
Juanito...o el rapitenc Raúl
Jiménez, que encara
segueix en actiu. Un roda-
món que ha estat en deu
equips i en gairebé totes
les categories menys a la
primera divisió. Té un
record curiós haver sortit
a les portades de Marca i
As, a més de ser entrevis-
tat per José Ramón de la
Morena. Els seus com-
panys li diuen el gat i la
seva especialitat és aturar
penals. Nascut un 1978
viu el futbol com un nen
petit com aquell nen que
era, un entremaliat i ho
segueix sent sota els pals.

Pregunta: Vas començar
jugant de davanter?
Resposta: Si, però l'entrena-
dor, Balansà, em veia quali-
tats de porter i en aleví vaig
començar en aquesta demar-
cació. En un partit de juvenils,
el senyor Otero, en pau des-
cansi, em va veure i em va fit-
xar per al Dertusa. Allí vaig
coincidir amb Edu Alcabar.
Posteriorment, el meu primer
equip amateur va ser el
Camarles i després vaig pas-
sar a l’Ulldecona quan estava
Ramón Callarisa. Va pujar a
Preferent, després de guan-
yar la promoció. Com el fill
del mister Ramon, David,
jugava al Vila-real, al futbol
base, es va organitzar un par-
tit amistós amb el Vila-real B,
a Ulldecona. I en aquest partit
vaig es veu que vaig estar
força bé i es van fixar amb mi
i em va fitxar el Vila-real B,
que estava a Tercera divisió,
el directiu esportiu era Juan
Carlos Garrido, que fa uns
anys va entrenar a Primera
divisió. Jo era pescador i em
llevava a les quatre del matí i
vaig haver de deixar-ho i dedi-
car-me al cent per cent al fut-
bol.
P: Però no vas jugar mai al
primer equip?
R: Només un partit vaig ser
convocat, a l'estadi San
Mamés, com a reserva. Per a
mi allò era de ciència ficció.
Quan vaig sortir del vestidor
per anar a la banqueta i veure
aquell ambient les cames em
tremolaven. Jo entrenava
amb el primer equip i els
dilluns el porter titular descan-
sava i jo era el titular. Entre
altres, estaven Josico,
Palermo, Diego Ocaña,
Amor...era un més entre ells!.
Jo en aquella època tenia 20

anys i vaig arribar a Vila-real
amb la que avui és la meva
dona, Joana que tenia 18
anys. En el primer equip vaig
tenir d’entrenadors a Víctor
Muñoz i Benito Floro que em
va ensenyar molt. Vaig estar
dos anys al Vila-real B i tenien
la meta de l'ascens a la
Segona divisió B i com no es
va aconseguir ens van donar
la baixa als 22 jugadors.   
P: La teua sort canvia quan
un porter del Castelló es
lesiona?
R: Si, em van fitxar. Vaig
estar en aquest club set tem-
porades, cinc a segona divi-
sió B, i dos a Segona A. Vaig
fer quatre play offs amb el
Castelló, van ser molt durs,
un d'ells al camp del Ciutat
Múrcia, amb 150 autocars de
Castelló, vam perdre i recor-
do que vaig plorar molt aquell
dia després del partit. 
P: Però vas poder jugar a
Segona A amb el Castelló.
R: Si, finalment es va assolir
l’ascens. La Segona A canvia-
va molt de la Segona B. Era
una altra categoria, un altre
futbol, amb més velocitat,
més ritme, més pressió i, per
tant, les decisions havien de
ser més ràpides.
P: Quan medeixes?
R: 1.83.
P: Si arribes a fer 1.95, arri-
bes a jugar a Primera divisió?.
R: Jajaja. No sé, potser
també hagués pogut ser un
bon jugador de bàsquet....no
sé, la meua mare encara
pensa ara que arribaré a
jugar a Primera divisió...
P: Seguim amb la teua estàn-
cia al Castelló. Vas tenir diver-
ses ofertes. Què va passar?
R: Sí, de l'estranger, de
l'Sporting de Gijon, Hèrcules i
Numància però la quantia
econòmica era inferior o igual
a la que tenia. I a Castelló
estava bé, prop de casa. A
més, vaig viure experiències
inoblidables com foren jugar
contra equips de Primera divi-
sió, a la copa del Rei:
València, Espanyol o
Saragossa.
P: Quin lio en el partit de
copa contra el València...
R: Si, fins i tot vaig sortir en
dues portades, de l’As,
Marca, i José Ramón de la
Morena em va fer una entre-
vista per telèfon al programa
‘El Larguero’, durant uns quin-
ze minuts. El partit contra el
València, a Castàlia, els últims
14 minuts no es van jugar
perquè un espectador va tirar
un mòbil a l'àrbitre i es va sus-
pendre. I es va acabar a
porta tancada. Quan es va
suspendre, s’havia de llençar

un penal i vaig estar tota la
setmana mirant com els tira-
va Baraja. Crèiem que el tira-
ria ell. Vaig veure 21 vídeos i
al final va ser Mista. Per la
seua posició, vaig veure que
el tiraria la dreta. El vaig atu-
rar, rebutjant la pilota que va
anar-li a Baraja. El seu xut
vaig tornar a parar-lo...i així
fou la història del penal. Un
gran record, sense dubte,
per aquest motiu, tot i que de
poc va servir perquè vam per-
dre i no vam passar l’elimi-
natòria.  
P: En un partit contra el
Castilla va canviar la teua tra-
jectòria?
R: Jugaven Negredo,
Soldado, De la Red...en un
córner em vaig lesionar. Mai
vaig pensar que podria estar
lesionat. Em vaig autoengan-
yar; hagués calgut descan-
sar. No vaig fer-ho. Al següent
partit, el genoll no va aguan-
tar i vaig tenir una lesió de
vuit mesos, van fitxar un altre
porter i quan jo vaig sortir de
la lesió ja era el tercer porter. 
P: Arriba la crisi econòmica.
R: Fitxo pel Vila Joiosa de
Segona divisió B i a la jornada
15 em torno a lesionar. 4
mesos de baixa, els últims
sense cobrar.
P: Reps una oferta de
l’Amposta que estava per a
pujar a Tercera?
R: Tenia ofertes del Sabadell,
Gramenet i altres equips però
econòmicament tampoc
milloraven. Eren semblants.
Em va sorprendre l'oferta de
l'Amposta però al gener
Tarrazona em va dir que no
podien pagar aquesta quanti-
tat i em van baixar el sou a la
meitat. Després vaig fitxar pel
Tortosa on vaig estar una
temporada. La meva il·lusió
era algun dia jugar a la
Rapitenca i aquest somni es
va complir, quan vaig poder
tornar. Vaig jugar tres tempo-
rades, fins que vaig rebre una
oferta de la Cava que incloïa
treball i me'n vaig anar allà. I
després al Jesús i Maria, on
estic ara. Hem pujat i, com he
dit en altres ocasions, és un
club modelic dels millors que
he estat en tots els sentits.
P: Quin crac t’ha marcat
gols?.
R: Messi, amb el Barcelona
B. Ell estava a la banqueta, va
sortir al camp...com corria
semblava que tenia la pilota
pegada al peu. I en menys de
deu minuts em va fer dos
gols. 
P: A casa teua tens una
col·lecció de samarretes de
porters?
R: Si, unes vint. De Palop ,

amb qui vaig coincidir per una
lesió a l'hospital, del para-
guaià Chilavert que ha estat
tres vegades millor porter del
món i té el record d'haver
marcat 62 gols oficials, tots
de penal. I tinc fins  i tot la de
Casillas.
P: Tu has marcat algun gol?
R: Si, al camp del Montcada.
En els últims minuts, vaig
pujar a rematar un córner i
vaig fer, amb l’esquerra, l’em-
pat.   
P: Quines manies tens abans
de sortir al camp?.
R: Moltes. Entre altres, santi-
guarme, entrar al camp amb
el peu dret, no trepitjar mai
les línies, i  posar-me primer
el guant dret.
P: Els teus millors entrena-
dors?
R: José Luis Oltra i Teixidó
que m'han ensenyat més que
molts entrenadors que he tin-
gut a la Segona divisió B. Pels
seus coneixements, saben
llegir els partits. Teixidó té 40
anys de futbol com a jugador
i com a entrenador, un mes-
tre, veu un jugador i en cinc
minuts sap com és. Per mi és
un amic, té moltes frases ple-
nes de saviesa: "Doneu-me i
us donaré". "Els bous són els
anunciats". Aquesta és la que
diu que els partits grans els
guanyen els més experimen-
tats. Són ells qui han de fer-
ho. 
P: Al rival, ni aigua?.
R: Durant un partit, res de
res. I si és possible, incordiar-
lo de mil maneres. Recordo
una anècdota. Un jugador,
mitja hora abans d’un partit,
es netejava les dents. Benito
Floro, el mister, va anar i li va
dir: vostè que fa?. El que ha
de fer és menjar all, amb vina-
gre i que el rival senti el seu
al.lè.
P: Tindràs mil anècdotes?
R: Sí, com és natural amb els

anys. Recordo una al camp
del Palamós. Sempre em
poso una ampolla d’aigua al
costat de la porteria. En un
moment del partit, em giro i
no hi era. Al cap d’una esto-
na, tornava a estar. Em vaig
‘mosquejar’. En acabar el par-
tit, li vaig preguntar al nostre
encarregat de material d’on
posava l’aigua per a la meua
ampolla. Em va dir que era
aigua bona, que ell l’havia
oberta. ‘No és veritat’, li vaig
respondre. No era aigua,
estava plena d’orina...
P: Recordes ovacions emoti-
ves?
R: Si, diverses vegades a
Castàlia, amb 15 mil especta-
dors...grans moments.
També una al camp del
Huelva, amb 30 mil a la gra-
deria. Un gran partit que vam
guanyar1-2 i em van aplaudir.
Va ser una gran actuació.
P: Molts anys i no tenies ni
vacances?
R: Bé, el fet de jugar 4 play-
offs comportava pràctica-
ment no poder descansar.
Però no importava. Es com
ara que treballo i jugo i enca-
ra que sigui e categoria regio-
nal, el futbol t’ocupa moltes
hores. 
P: Un porter que t’agredi?
R: Valdez.
P: Es una droga el futbol?
R: Es clar que ho és. He
hagut d’estar uns mesos
sense jugar per temes de
feina i tenia un ‘mono’ gran
per tornar-hi. 
P: Per què tots els nens van
darrera d’una pilota?
R: Sí, i n’hi ha que si no en
tenen, se la fan encara que
sigui amb cartons i van darre-
ra igualment. Es universal.
P: Un partit boig?
R: Contra l’At. de Madrid B. Al
minut 65 anàvem 0-0 i va aca-
bar 4-5.
P: Et cuides molt?

R: Ho intento. Porto 18 anys
amb el mateix pes i malgrat
els 36 any, tant a nivell pro-
fessional com amateur,
segueixo aprenent cada dia,
en cada entrenament, en
cada partit.
P: Digues el nom d’una
actriu?
R: Angelina Jolie.
P: Sé que ets fidel, però i si te
la trobessis en un hotel i et
fes l’ullet per pujar a la seua
habitació?
R: Sortiria en sentit contrari. I
la meua doa vindria darrera
en una granera...i no per
agranar!.
P: Un dia abans d’un partit és
bo tenir sexe?
R: Diuen els metges que no,
es descarrega molta potèn-
cia. Potser millor després del
partit com a premi per les
victòries o també per oblidar
la tristor de la derrota.
P: Vas tenir un preparador
físic que el recordaràs tota la
vida. Jorge Simó.
R: Tenia 25 anys, va ser en
pretemporada i mai vaig
estar tan fort com llavors. A
les set del matí ens anàvem a
fer 20 quilòmetres per la
muntanya esmorzàvem, des-
prés dues hores i mig de
gimnàs, menjàvem, un des-
cans d'una hora i a la tarda 3
hores de futbol,   perdia cada
dia 5 quilos.
P: El jugador és egoista?
R: Si, al cent per cent.
P: Entens els àrbitres?
R: Sí, i quan més gran em
faig, més els entenc i intento
ajudar-los. Tot podria ser més
fàcil així. 
P: A l’Ebre es viu apassiona-
dament el futbol.
R: Es la nostra forma de ser. 
P: Com endevines un penal?
R: Amb la intuició, veient el
peu del jugador i tirar-me el
més ràpid possible pel lloc
que decideixo.
P: En un partit vas parar tres
penals a un mateix jugador?
R: Si, va ser a Xavi Molist.
P: Una il.lusió?
R: Parar un penal com va fer
Higuita, a l’estil escorpió.

By: Joaquin Celma
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17 «Messi em va marcar dos gols en deu minuts»
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A les fotos, els fitxatges del Perelló, Tortosa (està tota la
plantilla), Ametlla, Ampolla, Roquetenc i Rapitenca.

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
Ferran Forné
Didac Rius
Albert Alegre
Àlex
Pedro
Bilal
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
Arnau Bertomeu
Aleix Cuenca
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
Manel Llambrich
Morillo 
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
Gerard Moreno
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
Víctor López
Raul Roca
Edu Melchor
Joan  Font
Pastor
Àlex
Jordi Fibla
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

Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta B
Amposta B
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
Ametlla
Ametlla
Batea
Batea
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Corbera
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
Ginestar
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
Catalònia
Catalònia
Catalònia

Vinaròs
Rapitenca
Deltebre
Deltebre

Rapitenca Juv
Sant Jordi
Roquetenc
Rapitenca
Aldeana B
Aldeana B
Aldeana B

Valls
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
la Cava juv

La Floresta juv
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

Aldeana
Inactiu

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
Cambrils
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

Horta
Móra la Nova

Inactivo
Vilalba

S. Bàrbara
Catalònia B
Alcanar B
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

EQUIP PROCEDÈNCIA JUGADOR
Àlex Ròdenas
Àlex Borrull
Iker Romera
Toni Cornejo
Adrià Soriano
Arturo
Àlex Pedrosa
Hugo
Ivan Taranilla
Prats

Ferran Galvé
Jordi Rulllo
Llàtzer
Hristo Garcia
Carles Bertomeu
Sergi Prats
Aleix Arques
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
Lucas
Albert Soldevila
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

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
Jesús i M B
Jesús i M B
Jesús i M B
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
Móra Nova
Móra Nova
Olímpic
Olimpic
Olimpic
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca

El Catllar
Rapitenca
El Cattlar
Torreforta

Torredembarra
Torredembbara

El Catllar
Ascó Juv

Ascó
Amposta Juv

Amposta juv
Amposta juv

la Cava
Camarles B
La Cava ju
Amposta ju

1r equip
La Cava Juv

R-Bítem
Tortosa
Andorra
Godall
Inactiu

Aldeana
Càlig

La Jana
Canet
Juvenil
Juvenil
Inactiu
Juvenil
Godall

Corbera
Ginestar
Falset
Perelló
Corbera
Inactiu

Gandesa
Benissanet

Deltebre
Deltebre
Canonja
Canonja
La Cava
La Cava

La Cava Juv
Juvenil
Inactivo
Reddis
Valls

Reddis
Tortosa
Tortosa
R-Bitem
Ampolla

EQUIP PROCEDÈNCIA

LLISTA DE FITXATGES

JUGADOR
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
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

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
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

Reddis
Tortosa
Ampolla
Alcanar

Valls
Ampola
Aldeana
Amposta

Camarles
Tortosa

Remolins- Bitem
Inactivo
Corbera

S . Jaume 
Ampolla

Sant Jordi
Aldeana
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
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El Campus Bítem Pepe Roig
ha arribat enguany a la  la xifra
rècord de 82 participants. Ser-
gi Segura director del Cam-
pus, manifesta que “estem
molt satisfets per la confiança
dels pares de la població i tam-
bé cada dia més de les pobla-
cions veïnes com Tivenys i de
Tortosa. Els més de 80 nens i
nenes, han pogut disfrutar d'un
juliol de moltes activitats tant
poliesportives, culturals, for-
matives, excurssions, manuali-
tats, xerrades, acampada noc-
turna, i un llarg
etcétera...Destacar les actua-
cions del Club Patí Aldea, l'Es-
cola de Música de Tortosa,
l'Actuació del Golafre, Co-
merços de la població com el
Forn de Pa de Pedret, la Peixa-
teria Conxita, les Carnisseries
Carmina i Pallejà, i la Fusteria Mauri. També excursions molt interessants, com St. Josep de la Muntanya, Font del Pí, La Pedra del Dinosaure, La Masada, el Riu Ebre, i molts llocs més molt interes-
sants, que hi han amagats per la població de Bítem”. Sergi volia “agraïr la confiança dels pares en el nostre Campus Pepe Roig, i també com no  a la tasca dels diferents monitors i monitores” i ta-
bé volia destacar “la col.laboració, com en totes les edicions, per la facilitat de disponibilitat d’instal.lacions i material per part de la EMD de Bítem, i també per la col.laboració del Programa Socio-
Educatiu de la Caixa, el Programa 6/16, que ens permet facilitar l'estada dels nens de la població amb menys recursos i amb dificultats econòmiques a través d'unes beques”.

Campus Bítem ‘Pepe Roig’
SETENA EDICIÓ

Pregunta: Quan i com s'origina l'empresa Sports Challen-
ge?
Resposta: Sports Challenge s’origina a principis de

2015, a partir de la passió  incondicional per l’esport i  l’e-
ducació per part dels seus fundadors i de la seva voluntat
per engegar alguns projectes esportius conjuntament. Està
formada per Albert Forcadell i David Vilanova, dos joves em-
prenedors, graduats en mestre d’educació primària i amb
experiència com entrenadors de futbol. També cal destacar
la col·laboració activa de la psicòloga Mònica Vallés amb els
projectes que es porten a terme.
P: Quin és l'objectiu?
R: Podríem enumerar-ne diversos, però cal destacar que

pretenem ser innovadors amb tot allò que realitzem, inten-
tem aportar alguna sensació nova als participants dels nos-
tres esdeveniments. Cal dir, que vam elegir “Challenge”
(repte), ja que entenem que durant l’aprenentatge o la pràc-
tica esportiva es presenten molts reptes que fomenten la
superació personal i la constància, així doncs, pretenem
contribuir activament en aquest aspecte, tant proposant
nous reptes com facilitant-ne la seva consecució.
P: Primeres experiències, quines han estat i quina valora-

ció en feu? 
R: La Copa Valors es va disputar el passat 16 de maig.

És una competició de futbol per als més petits i el seu prin-
cipal objectiu és l’educació en valors. Algunes activitats i ini-
ciatives que es van dur terme durant el torneig van ser:
- El tercer temps, després del partit disputat els jugadors

i entrenadors de tots dos equips comparteixen un petit re-
frigeri per tal de afavorir les relacions socials.
- Targeta verda, es mostrada quan algun jugador realitza

una acció amb esportivitat durant el transcurs del partit.
- Mural, els nens/es poden plasmar les emocions i senti-

ments conjuntament en un gran mural.
- Millor afició, votació de la millor afició pels propis assis-

tents a través d’internet.
Tant durant el torneig com els dies posteriors vam rebre

molts missatges felicitant-nos per la feina realitzada per l'or-
ganització. Els assistents van valorar molt positivament la
part educativa. A més, el documental “Els Valors marquen
gols” produït per Jordi Allepuz a partir de la Copa Valors ha
tingut 2.400 reproduccions a la nostra pàgina de Facebook.
D’altra banda, Origin Race es va disputar el passat 20 de

juny. Es tracta d’una cursa d’obstacles, que combina l’en-

torn natural amb l’urbà. Durant el recorregut es van haver
de superar diversos obstacles tant naturals com artificials,
com ara tanques, bidons, tolls, murs, pneumàtics, escales,
trinxeres de fang, arrossegaments, aigua, etc.
Es va viure un gran ambient esportiu i, tant participants

com espectadors van mostrar un gran interès i admiració
per l’originalitat del recorregut.
P: El fet d'aportar experiències innovadores, com la Co-

pa Valors, es poden extrapolar a la formació o a l'esport en
general per poder-les dur a terme. O sigui, us agradaria que
es poguessin dur a terme dins de la formació a través de
Federacions o Consell Comarcals?.
R: Si, clar, ens agradaria que es potenciés més aquest ti-

pus d’activitats dintre de tot el context esportiu. Aconseguir
conscienciar a pares/mares, jugadors, àrbitres i entrena-
dors de la importància dels valors i l’educació per damunt
de guanyar o perdre (almenys en les primeres etapes). Tot i
que ja existeixen algunes iniciatives per part de Federacions
i Consells, el futbol està molt “contaminat” de mals hàbits i
actituds, des de l’elit fins la regional. Nosaltres amb la Co-
pa Valors intentem aportar en nostre granet d’arena a la
causa.
P: Propers reptes o propers projectes.
R: El principal, Copa Valors, ja que és un projecte dissen-

yat per nosaltres, una unió d’idees consensuades per tots
tres per tal de poder fomentar l’educació dintre d’un torneig
de futbol de forma divertida, dinàmica i, sobretot, efectiva.
Es possible que en breu tinguem data per una nova edició,
en aquest cas de futbol 7. Pel que fa a la cursa d’obstacles,
continuarem repetint l’Origin Race anualment, fins i tot, hem
valorat celebrar-ne altres edicions en diferents pobles o ciu-
tats. També, estem treballant en altres esdeveniments, que
ben aviat podrem anunciar, i que esperem, que com els al-
tres tinguin bona acceptació.

Sports Challenge, passió incondicional per l’esport
EMPRESA QUE NEIX PER ENGEGAR PROJECTES ESPORTIUS

Ha organitzat la Copa Valors i Origin Race, una cursa d’obstacles, que combina l’entorn natural amb l’urbà



DIVENDRES 7  
7 D’AGOST
DE 2015

diarimés
ebregastronomia
21www.mesebre.catwww.mesebre.cat

«Per a tots els gustos». 
Avui: Pastís de Gintònic

GINTÒNIC

Per conèixer l’origen del gintònic ens hem de situar a l’Índia del segle XIX.
En aquella època, els colons britànics per evitar agafar la malària prenien
quinina com a medicina preventiva. Preparaven una barreja amb quinina
extreta dels arbres de la febre, aigua i aromatitzants. Més tard, van substi-
tuir l’aigua per la soda, per fer-la més digerible. Aquesta barreja era anome-
nada Indian Water Tònic.
Finalment, vist que la barreja era tan extremadament dolenta, van començar
afegir-hi l’alcohol que havien portat de la seva terra, la ginebra. I és en
aquest moment que neix el Gintònic.
Aquesta barreja en poc temps va passar de ser una medicina preventiva a
una beguda refrescant i social i, ja a l’any 1870 la barreja d’Indian Water
Tònic amb ginebra era més que coneguda.
Actualment, és una de les begudes més populars i consumides i la podem
trobar a qualsevol bar on anem. El gintònic es pot preparar d’infinites mane-
res. No obstant això, un gintònic, tot i la senzillesa aparent de la seva pre-
paració, pot variar moltíssim en funció de qui i com hagi estat elaborat.
I és que un gintònic ben fet pot ser una meravella per al paladar, però un
gintònic mal preparat es convertirà en un combinat vulgar, alcoholitzant i
imbevible.

INGREDIENTS PER LA BASE:

• 2 ous
• 55g de sucre
• 110g de farina

PREPARACiÓ:
1. Escalfar el forn a 160º aire.
2. Batre els ous amb el sucre fins que doblin el volum i
incorporar la farina tamisada.
3. Afegir la barreja en un motlle prèviament untat amb
mantega, i enfornar durant 8 minuts.
4. Deixar refredar.

INGREDIENTS PER LA MOUSSE DE LLIMONA:

• 250cc de llet
• 120r de gelatina de llimona (1 sobre i mig)
• 150cc de suc llimona
• 370cc de llet condensada
• 500cc de nata per muntar

PREPARACiÓ:
1. Fer un xarop amb l'aigua i el sucre (xarop: 50cc d'ai-
gua + 50g de sucre). Quan comenci a bullir, retirar.
2. Posar el bescuit en un motlle emmotllable i xopar amb
el xarop.
3. Per fer la mousse, muntar la nata i reservar. Escalfar
la llet, abocar-hi la gelatina i remenar fins que quedi ben
dissolta
4. Afegir el suc de llimona i la llet condensada i barrejar
bé
5. Abocar en un bol i deixar refredar una mica.
6. Incorporar la nata muntada amb moviments envoltants
i abocar a dins el motlle.
7. Deixar refredar a la nevera un parell d'hores.

INGREDIENTS PER LA GELATINA DE GINTÒNIC:

• 8 fulles de gelatina
• 100cc d'aigua
• 150g de sucre
• 80cc de suc llimona
• 200cc de tònica
• 200cc de ginebra

PREPARACiÓ:
1. Per fer la gelatina de gintònic, posar en remull les fu-
lles de gelatina per hidratar-se.
2. Posar a escalfar l'aigua amb el sucre. Un cop estigui
dissolt, incorporar les fulles de gelatina i barrejar bé per-
què es dissolguin. Retirar del foc.
3. Incorporar el suc de llimona, la tònica i la ginebra.
Quan perdi temperatura, abocar a sobre de la mousse
que haurà d'estar quallada perquè quedin les dues capes.
4. Deixar refredar a la nevera un parell d'hores.
5. És ideal per fer el dia abans.
6. Decorar al gust: maduixes i unes boles de ginebró.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Alerta: Avís per calor

Estat del cel
Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que localment deixaran el cel poc
o mig ennuvolat i que seran més abundants a la meitat oest i durant la sego-
na meitat del dia. Hi haurà intervals de núvols baixos a la meitat sud del lito-
ral de matinada i a la costa Brava al llarg del dia.

Precipitacions
Són probables alguns xàfecs febles o moderats al terç sud i al Pirineu a par-
tir del migdia. S'acumularan quantitats minses, i localment poc abundants.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més altes, mentre que les màximes seran
similars o una mica més altes. Les temperatures mínimes es mouran entre
13 i 18 ºC al Pirineu, entre 17 i 22 ºC al Prepirineu i a la depressió Central
i entre 19 i 24 ºC a la resta del país. Les temperatures màximes oscil·laran
entre 28 i 33 ºC al Pirineu i al litoral i entre 32 i 37 ºC a la resta, localment
més altes a Ponent.

Visibilitat
Bona en general

Vent
Bufarà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia. Al centre de la jor-
nada s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

35º 25°

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

MISIÓN IMPOSIBLE, NACIÓN
SECRETA
divendres i dissabte: 18.00 – 19.00
- 20.20 – 21.30 – 22.00 -  00.00 –
00.30
diumenge a dijous: 18.00 – 19.00 –
20.20 – 21.30 – 22.00
CIUDADES DE PAPEL
divendres i dissabte: 18.10 – 20.10
– 22.10 – 00.10
diumenge a dijous: 18.10 – 20.10 –
22.10
TED 2
divendres i dissabte: 18.00 – 20.10
– 22.20 – 00.30
diumenge a dijous: 18.00 – 20.10 –
22.20
PIXELS
divendres i dissabte: 18.10 – 20.20
– 22.30 – 00.35
diumenge a dijous: 18.10 – 20.20 –
22.30
LOS MINIONS
divendres i dissabte: 18.15 – 20.15
diumenge a dijous: 18.15 – 20.15
DEL REVES, INSIDE OUT
divendres i dissabte: 18.00 – 19.00
- 20.00 –21.00 -  22.00 – 00.00
diumenge a dijous: 18.00 – 19.00 -
20.00 – 21.00 - 22.30
ANT-MAN
divendres i dissabte: 18.00 – 20.10

– 22.20 – 00.30
de diumenge 2 a dijous 6: 18.00 –
20.10 – 22.20
TERMINATOR, GENESIS
divendres i dissabte: 22.35 – 00.45
diumenge a dijous: 22.35 
ETERNAL
divendres 31 dissabte 1: 20.10
de diumenge 2 a dijous 6: 20.10
LA HORCA
divendres i dissabte: 20.30 – 22.15
– 00.00
diumenge a dijous: 20.30 – 22.15
EL SECRETO DE ADALINE
divendres i dissabte: 18.00 – 20.10
– 22.20 – 00.30
diumenge a dijous: 18.00 – 20.10 –
22.20
ELIMINADO
divendres i dissabte: 22.45 – 00.20
diumenge a dijous: 22.45
LA CASA MÀGICA (CATALÀ)
divendres a dijous 6: 18.30 
SOLO QUIMICA
divendres a dijous 6: 20.45

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977504080 / 902170831

www.ocine.es

MISSION IMPOSSIBLE: NACIÓN
SECRETA
laborables: 19.00 – 21.45 -
dissabte: 16.30 – 19.00 – 21.30 –
23.45
festius:  16.30 – 19.00 – 21.30

CIUDADES DE PAPEL
laborables: 18.00 – 20.00 – 22.00
dissabte:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
festius:  16.00 – 18.00 – 20.00 –
22.00
TED 2
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
TERMINATOR, GENESIS
dissabte:  23.45
REY GITANO
Laborables: 22.00 
dissabte:  21.45 – 23.45 - 
festius:  21.45
LOS MINIONS
laborables:  18.00 - 20.00
dissabte:  16.30– 18.15 - 20.00
festius: 16.30 – 18.15 – 20.00
DEL REVES (INSIDE OUT)
laborables: 18.00 – 20.00 - 22.00
dissabte:  16.00 – 18.00 –  20.00 –
22.00
festius: 16.00 – 18.00 –  20.00 –
22.00
PIXELS
laborables: 20.00 – 22.00
dissabte: 18.00 – 20.00 – 22.00 -
23.45
festius:  18.00 – 20.00 – 22.00
ANT-MAN
laborables: 18.00 – 22.00
dissabte: 16.00 -  21.45 – 23.45
festius:  16.00 – 21.45

Gandesa

Cinema a la fresca

CENICIENTA

dimarts 11 - 22.00

Cinema Ascó 

SAN ANDRÉS

diumenge 9: 22.30

Cinema a la fesca

Parc del Bon Repòs - Ametlla

del Mar

TOMORROW LAND

divendres 14: 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.

Queralt, Matilde - Queralt, Montserrat 

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar)  977493252/608935576

Téllez Gallego, Celia Eugenia

Pza. Alfonso XII, 6   (Tortosa) 977440342

Roca Biosca, Monica    

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110

Moran Sitja, Juan Carlos   

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M                

Constància, 6      (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

Podràs desenvolupar els teus talents naturals
amb tota facilitat  i llibertat  i et posaràs  en
contacte amb persones que t’aporten  imagi-
nació i creativitat.

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer amb tu mateix i així podràs  ava-
luar  la nova situació que s’està creant en la
teva  vida amorosa. No tinguis por dels can-
vis que es puguin produir.

Bessons
20/5 al 21/6

Si  et dediques a coses relacionades amb el
món artístic o creatiu, serà un moment molt
profitós per a tu. Succeirà alguna  cosa que
et  motivarà.

Cranc
22/6 al 21/7

Si treballes  amb socis, és possible que hagis
de canviar moltes coses, que tu  també  sur-
tis  beneficiat i que les coses siguin molt jus-
tes  per a tots.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs necessitat d’actuar de forma indepen-
dent, per això serà  important que treballis en
una cosa que et estimuli les teves capacitats
i et suposi un repte.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs bones oportunitats per reafirmar la
teva  personalitat  i descobrir aquell  que real-
ment tens ganes de fer. Avui aconseguiràs
tot el que vulguis.

Balança
22/9 al 22/10

En moltes  ocasions , els teus  mals físics  es
generen per un mal estat d’ànim, per això,
tracta de ser el més feliç  que puguis i descan-
sa bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

No facis imprudències, i si practiques algun
esport de risc  o treballes  en una cosa perillo-
sa, extrema les mesures de seguretat. No et
deixis dur pels records

Sagitari
21/11 al 21/12

Fins  ara  has pogut  anar capotejant el tempo-
ral, però ara hauràs de prendre una decisió
referent a les teves relacions sentimentals. És
impossible  evitar fer mal.

Capricorn
21/12 al 19/01

L’acudit no és que lluitis amb les teves  pors,
el que has de fer és vèncer-los definitivament
i mirar el teu  futur amb optimisme; realment
es presenta prometedor.

Aquari
20/1 al 18/2

Els projectes que has  vingut  planificant  poden
fer-se realitat, per això no dubtis de parlar  amb
els teus caps i exposar-los  les teves  idees. No
barallis amb els amics.

Peixos
19/2 al 20/3

Si tens parella estable, apareixerà una lluita
interna  que t’obligarà  a canviar  molts  aspec-
tes  de la teva relació. Beu  molta aigua  i dorm
per elimina el teu mal de cap. 
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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

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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Isabel Carrasco

Més Ebre: Edna, estic
segura que no hi ha gairebé
ningú de la meva generació
que no conegué a Boney
M., però pel que fa als
joves, explica’ns el feno-
men Boney M.
Edna Proctor: Boney M.
va ser un grup de música
disco, compost per quatre
artistes de les Antilles, que
va aconseguir fama mun-
dial durant els anys 70.
L'origen del grup es basa
en un experiment realitzat
per Frank Farian, que va
barreja un gran nombre
d'estils totalment diferents
amb música disco per
crear la cançó "Baby, Do
You Wanna Bump?". Ell va
fer tota la producció, com
també les veus de to baix i
alt, però a causa de la seva
carrera de cantant folk, no
hauria estat un bon màrque-
ting posar la seva foto a la
portada del single. La
cançó va tenir un gran èxit
arribant als primers llocs
de les llistes d'èxits a
Anglaterra. Llavors,  un pro-
grama de televisió de gran
èxit als Països Baixos va
convidar al 'grup Boney M.'
a realitzar un show en viu.
Boney era el nom d'una
sèrie de televisió australia-
na que Farian solia veure

l'any 1971. El nom del per-
sonatge principal era
Napoleó Bonaparte, per
tant, Farian va posar Boney
per abreujar. Més tard va
afegir la M a efecte de res-
sonància i va pensar que
era un bon nom enganxós
senzill, però el que ara
necessitava desesperada-
ment era trobar membres
per al grup. Boney M. va
aparèixer en viu el 18 de
setembre de 1976 a un
programa de música ale-
many Musikladen. Al final
de la setmana Daddy Cool
va ser No. 1 a Alemanya.
Després d'això, tot va ser
un camí de roses. Boney M.
va ser  l'únic grup que va
aparèixer dues vegades a
les llistes del top ten; una
gesta només igualada per
The Beatles. Boney M. amb
els seus sons sensuals i
melodies enganxoses, es
va convertir en un dels
grups més coneguts del
món, incloent Àfrica i Àsia.
ME: La banda original
Boney M. es va trencar fa
més de 20 anys. Qui són en
realitat els nous membres?
EP: Bé, cada membre origi-
nal de Boney M., inclosa
Sheyla Bonnick, va fundar
les seves pròpies forma-
cions de Boney M. per
separat, de manera que en
aquests moments, hi ha
cinc grups de Boney M. que
actualment realitzen shows.
Maureen, Jackie i jo som
les que portem més temps
com a membres perma-
nents de l'últim gran Bobby
Farrell Boney M. Show.
Hem treballat amb Bobby
Farrell durant més de 12

anys, fins a la seva mort.
Ara tenim un nou vocalista,
Johnson G, perquè Bobby
Farrell sempre deia: "el
Show ha de continuar" i
això és exactament el que
estem fent, el nostre
espectacle és un homenat-
ge a Bobby Farrell.
ME: On viu la majoria dels
membres del grup? Tots
proveniu de les Antilles?
EP: Actualment tots estem
vivint a Holanda. Alguns de
nosaltres som de les
Antilles, la nostra vocalista
és anglesa, el nostre voca-

lista és anglès, però les
seves arrels provenen de
les Antilles i té família a
Aruba com Bobby.

ME: Bobby Farrell, l'únic
membre masculí dels inicis
va morir d'un atac de cor
després d'un show, el
mateix dia i a la mateixa ciu-
tat, Sant Petersburg, que
Rasputín, el títol d'un dels
més grans èxits de la
banda, curiós, no?
EP: Sí, això va ser molt
curiós i trist. Vam fer un
show la nit anterior i l'en-

demà al matí, estava
mort... ¿Va ser una coin-
cidència? Algunes persones
creuen que va ser el destí...
ME: La cançó The Rivers
Of Babylon, les lletres es
basen parcialment en el
Salm 137. Un altre èxit va
ser Ma Baker, basat en un
condemnat americà del
mateix nom... Rasputín, el
sacerdot assessor del tsar
Nicolau i, a Espanya, una
cançó dedicada a El Lute...
Salm, condemnats... Quina
barreja!
EP: Suposo que el produc-

tor tenia una ment creativa
i va trobar fonts interes-
sants de tot tipus de llocs
per a les cançons i va
donar a les cançons un toc
internacional.
ME: Quants discos de platí
i or?
EP: Aleshores, jo encara no
estava en el grup, però
l'any 1978 Rivers of
Babylon and Mary's Boy
Child van vendre més d'un
milió el mateix any.
ME: Parlem de la vostra
gira. On anireu?
EP: No ho hem finalitzat
encara. De moment estem
actuant a Bèlgica i després
a Espanya.
ME: Coneixeu Catalunya?
Quines ciutats? 
EP: M'encanta Espanya,
em vaig enamorar
d'Espanya fa 26 anys. La
gent és molt amable.
València i Barcelona són les
meves ciutats favorites.
ME: I la cuina? Quins plats?
EP: Per descomptat, la
paella.
ME: Boney M., el futur
immediat?
EP: Actualment estem
actuant per Bèlgica, treba-
llant amb el llegat de Boney
M. Show. Els plans s'estan
gestant fins i tot a les
Antilles, però esta clar que
estarem per Espanya molt
aviat!
ME: Recordem que estareu
el dia 14 d'agost a Sant
Carles de la Ràpita i que el
Més Ebre sorteja 3 packs
amb 2 entrades gratuïtes
fent m'agrada al nostre
facebook.
EP: Allí ens veurem, estem
molt il·lusionats!

Boney M. Show

Entrevistem a Edna
Proctor, membre del
grup Boney M. Show,
que actuarà el 14 d'a-
gost a Sant Carles de la
Ràpita.

Actuen a La Ràpita el proper 14 d’agost

ACTUALITAT


