www.mesebre.cat

DIVENDRES 1 DE JULIOL DE 2016

núm. 820

ebre

diari

15.000
EXEMPLARS

L’ampostí Gombau, camí d’una
Olimpiada i d’un Mundial
El tècnic ampostí Josep Gombau torna a Austràlia. Aquesta vegada no per entrenar
un club de l'A-League, com ja va fer amb Adelaide des de 2013 fins a 2015. Tornarà a
Oceania amb l'objectiu de portar a la selecció sub-23 australiana, coneguda com els
'Olyroos', als Jocs Olímpics. Gombau serà també segon entrenador del combinat
absolut australià, amb el que treballarà per competir al Mundial del 2.018. Malgrat tornar a Austràlia, el tècnic ebrenc seguirà vinculat al projecte de l’Academy,
de la que n’és un dels fundadors, juntament amb David Villa.
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Comencen avui divendres

“De Gala, a les
Festes de Roquetes”

Avui és notícia

L’Ampolla i els Lligallos van fer el tret de sortida de les festes d’estiua les Terres de l’Ebre. I el primer divendres de juliol s’inicien les de Roquetes. Per tant avui comencen. Deu
dies d’activitats per gaudir com sempre han fet, fan i faran les roqueteres i els roqueteros,
amb la seua implicació pels actes més emblemàtics de la seua Festa Major. Més Ebre ofeP2, 12 i 13
reix un especial festiu amb totes les pubilles i pubilletes.

Terres de l’Ebre. ERC i En Comú Podem
guanyen les eleccions del 26-J al nostre
P3
territori.

Terres de l’Ebre. Trens Dignes manifesta la
seua ‘irritació’ per la pressumpta corrupció
P4
d’ADIF.

Terres de l’Ebre. La Ràpita dedica una
diada gastronòmica a la tellerina, el 9 de
P6
juliol.
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«La gent no menteix quan contesta una enquesta, la majoria calla»

Unes 59 enquestes s'han publicat al llarg de la campanya electoral i en totes es produïa el «sorpasso». Que ha passat? Les enquestes han estat mal fetes? Ens agrada enganyar quan se'ns pregunta pel nostre vot?. Sembla que a última hora bona part dels indecisos van optar pel PP. Va influir el Brexit? La decisió britànica d'abandonar la Unió
Europea 43 anys després d'ingressar a la seva antecessora, la Comunitat Econòmica Europea, té nom «Brexit» que és una abreviatura de dues paraules en anglès: Britain (Gran
Bretanya) i exit (sortida), que significa la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Cal fixar-se quan s'interpreta una enquesta en diferents dades: la diferència entre la intenció directa de vot, l'estimació de vot i la projecció d'escons. El primer element ens informa de les opcions estrictes de la mostra (els ciutadans que han sigut consultats), el
segon extrapola els resultats a tota la població i aleshores, s'interpreten les respostes tenint en compte la bossa d'indecisos i el vot ocult, entre altres. Això fa pensar en alguns
programes de televisió, los programes dits «basura» que sembla que ningú mira però que són líders d'audiència.

COMUNICAT DEL COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

PEL RESPECTE ALS PROFESSIONALS
DE LA INFORMACIÓ;
PROU COACCIONS ALS PERIODISTES!
El Col·legi de Periodistes de Catalunya expressa el seu més profund
malestar davant la situació que alguns periodistes han viscut el passat cap
de setmana a l’hora de cobrir informativament l’acte organitzat per
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre a Sant
Jaume d’Enveja. En el transcurs d’aquesta festa es va llegir un manifest
on es diu textualment que les festes amb bous de les Terres de l’Ebre
“pateixen la persecució per part d’alguns mitjans de comunicació” i s’assegura que els mitjans, les entitats animalistes o alguns polítics estan en
contra de la festa i intenten impedir-la. En aquest manifest s’assenyala
directament als mitjans de comunicació i als professionals que exercim la
professió de periodistes com actors o responsables d’un conflicte del qual
simplement ens limitem a informar. No entenem per això que es limiti o
s’impedeixi l’accés dels professionals a aquest tipus d’actes o que s’increpi, insulti i coaccioni els periodistes simplement pel fet d’enregistrar imatges. El Col·legi denuncia que molts professionals de la informació, i especialment els de les Terres de l’Ebre, puguin sentir-se en més d’una ocasió
intimidats a l’hora de cobrir els espectacles taurins al territori, sobretot els
fotògrafs o càmeres de televisió. El Col·legi de Periodistes lamenta que
aquesta tensió s’ha anat incrementant fins al punt d’arribar a línies roges
que no es poden creuar com ara limitar la nostra feina o els constants
insults i amenaces de denúncia que alguns mitjans de comunicació i
periodistes reben de forma constant. Des del Col·legi de Periodistes de
Catalunya demanen a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre –així com alguns alcaldes i dirigents polítics del territori
que els donen suport- que posin seny i no contribueixin a encendre focs
denunciant suposada mala praxi per part dels mitjans de comunicació,
quan el que haurien de fer és contribuir a facilitar la feina dels professionals que volem complir amb el deure democràtic de fer arribar la informació a la ciutadania.

Mercat d’art i artesania a l’Ampolla

Des del 2 de juliol fins al 3 de setembre, ambdós inclosos, se celebra a l'Ampolla tots els dissabtes la tarda, el mercat d'artesania a la zona de vianants.
En aquest mercat es realitzen moltes activitats, com diferents tallers i animacions a càrrec de grups diversos i pallassos, mercat on grans i petits gaudeixen d'un espai lúdic que els permet experimentar amb els cinc sentits.

Avui comença mónFILMAT
Avui divendres 1 de juliol comença la primera edició del Festival Internacional
de Cinema i Paisatge mónFILMAT i el tret de sortida el marcarà La propera pell.
La pel·lícula es projectarà a les 8 de la tarda als Multicinemes Amposta i estarà
present en aquesta projecció inaugural l’actor Sergi López.

ROQUETERES I ROQUETEROS

Bona Festa Major!
A la nostra ciutat l’inici de juliol és sinònim de
festa major. Una festa major en la que tornarem a reviure trobades familiars, dinars col·lectius, nits de ball, actes culturals, lúdics o esportius, tardes de cosso-iris i berenars de germanor, i amb la presentació de les pubilles i els
actes institucionals s’iniciaran de forma oficial
deu dies de xalera, festa i diversió.
Aquest serà, també, un any de renovacions
tant al capdavant del Patronat de Festes com
a la regidoria de Festes del nou consistori
municipal. En el primer cas fruit del canvi de
President amb motiu de la retirada del Sr.
Salvador Sales després de divuit anys dirigint
aquest Patronat, i de l’altra, conseqüència dels
canvis en el nou cartipàs municipal sorgit de
les últimes eleccions municipals. Vull, per tant, agrair el treball fet durant els
últims vuit anys al regidor de festes del nostre Ajuntament, el Sr. Sisco Ollé,
per la dedicació que ha tingut a la regidoria de festes així com a la seva contribució al manteniment, recuperació, promoció i divulgació de les festes i la
cultura popular i tradicional del nostre municipi. També al Sr. Salvador Sales
per la seva extensa i apassionada dedicació al Patronat de Festes durant vinti-cinc anys, divuit dels quals de President. A tots dos el meu agraïment i felicitació. I com no, desitjar al nous responsables, del Patronat de Festes i regidoria de Festes de l’Ajuntament, el màxim encert en les seves noves responsabilitats per tal de continuar gaudint d’unes festes majors d’un alt nivell, o
millors, que les dutes a terme en aquests anys anteriors.
En la salutació de l’any passat us parlava –anticipant-me als fets- del repte que
suposava el nou cicle electoral, i que per a Catalunya era vital conformar una
majoria sobiranista al Parlament. Doncs bé, un any després, ja estem en ple
procés cap a la independència de la nostra nació, i que, si és voluntat de la
majoria de catalanes i catalans, podrem veure culminat en els propers anys el
que ens permetria, ja d’entrada, disposar d’uns recursos molt més quantiosos
que els actuals amb els que podríem garantir un estat de benestar superior al
que ara tenim. És per això que al pensar en l’invitat a l’Ofrena d’aquest any
hem volgut que fos una persona significativa del nou Govern de la Generalitat,
no només per la seva rellevància professional i trajectòria política, sinó també
pel càrrec que ocupa. Aquest any ens visitarà i acompanyarà en l’Ofrena de
Flors i Fruits, el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya l’Honorable
Sr. Carles Mundó i Blanch. Un Conseller, el de Justícia, que serà clau en la creació de tots els organismes judicials catalans per tal de donar tota la legitimitat i cobertura legal i jurídica a la futura República catalana .
Finalment, reiterar el meu agraïment i felicitació al Patronat de Festes i
col·laboradors, i a les roqueteres i roqueteros desitjar-vos molt bona festa
major.
Paco Gas
Alcalde de Roquetes

Albert Pujol, director de Litterarum, guardonat pel
Gremi de Llibreters de Catalunya
El jurat del Premi V Memorial Pere Rodeja ha
decidit atorgar el Premi a Albert Pujol, a qui
considera “ànima” de la Fira del Llibre Ebrenc i
de Litterarum, “per la seva empenta a l'hora de
crear esdeveniments que relliguen autors, llibres, llibreries i territori amb la finalitat d’apropar els llibres a la gent, tant des de la fira del llibre —en què els llibreters i llibreteres en són
còmplices determinants— com des de l'impuls dels espectacles d'arrel literària
que hi troben un trampolí de creativitat i de gira arreu del país”.
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ERC i En Comú Podem s’imposen a l’Ebre
Els republicans fan un ‘pas ferm endavant’ guanyant en 24 dels 52 municipis i sumant 19.710 vots. ECP guanya en 8 municipis i s’emporta 17.608 vots
En Comú Podem (ECP) ha refermat la seva victòria a Tortosa on
s'ha mantingut com a primera
força augmentant gairebé 3
punts el percentatge de vot (del
21,96% al 24,41%). Tal com
informa ACN, ERC ha estat segona força a la capital del Baix Ebre,
amb resultats similars al 20D (del
19,39% al 20,36%), mentre que
CDC ha perdut 365 vots (del
18,43% al 16,96%) tot i que l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel,
encapçalava
la
llista
per
Tarragona dels convergents. El
PSC ha estat quarta força a la
capital del Baix Ebre (14,70%).
Per altra banda, els republicans
han reforçat la seva victòria a
Amposta (passant del 23,97% al
27,67%) on ECP han estat
segons, PSC tercers i CDC s'ha
enfonsat dos punts, un altre cop
com a quarta força. A Móra
d'Ebre ERC (23,29%) ha pres el
primer lloc a CDC (20,38%), una
inversió dels percentatges de vot
que també s'ha produït a
Gandesa (ERC ha passat del
24,80% del vot al 27,31% i CDC
del 29,55% al 26,62%).
Justament, a la Terra Alta ha estat
on millors resultats ha recollit el
PP, vencedor a nivell estatal de les
eleccions generals. Els populars

han guanyat a Batea - feu històric
comarcal dels socialistes-, i també
han repetit com a primera força a
Corbera d'Ebre i Caseres, on ja
havien guanyat el 20D. El mapa
electoral ha variat poc a la comarca del Baix Ebre aquest 26J respecte el 20D. Només hi ha hagut
un únic "sorpasso" electoral. Ha
estat a Paüls (34,57%), on ERC
ha pres el primer lloc al PSC. Els
republicans han duplicat el nombre de vots a Paüls (de 67 a 112).
Els socialistes s'han mantingut
com a primera força a Benifallet
(25,99%), a Alfara de Carles
(28,57%) i a Tivenys (25,96%).
També En Comú Podem (ECP) ha
repetit victòria a Aldover
(25,63%), a Roquetes (26,88%),
a Deltebre (27,68%), i a la capital, a Tortosa (24,41%). ERC ha
estat el partit guanyador a Xerta
(31,56%), el Perelló (42,91%),
l'Ametlla de Mar (32,02%),
Camarles (31,07%) i l'Aldea
(25,87%). CDC només ha estat
primera força a l'Ampolla
(24,81%), i fins i tot ha quedat en
tercer lloc a Tortosa (16,96%). Al
territori, CDC enregistra la més
gran pèrdua de vots, més de
2700, seguit del PSC i C’s.
La Ribera d'Ebre ha estat la
comarca amb més hegemonia

republicana. ERC fins i tot ha pres
el primer lloc a CDC a Ascó
(24%), a Vinebre (31,30%) i a la
capital, a Móra d'Ebre (23,29%).
Els republicans han repetit com a
formació més votada a Flix
(33,13%), Garcia (35,46%),
Móra la Nova (29,89%), Miravet
(39,34%), Benissanet (42,50%),
Ginestar (42,49%), Tivissa
(30,01%)
i
Rasquera
(44,54%%). CDC s'ha mantingut vencedora a La Torre de
l'Espanyol (33,13%) i a la Palma
d'Ebre (46,46%) mentre que ECP
ha tornat a guanyar a Riba-roja

d'Ebre (28,36%).
El mapa ebrenc més divers ha
quedat dibuixat al Montsià, on
tampoc s'ha produït cap canvi
significatiu en la direcció del vot.
Només a Masdenverge ERC
(25,62%) ha passat a ser el partit
més votat enlloc de CDC
(24,86%). Els republicans també
han guanyat a Amposta
(27,67%), a Sant Carles de la
Ràpita (28,50%) i a Alcanar
(34,08%). El PSC ho ha fet a Sant
Jaume d'Enveja (26,71%) , a
Godall (29,75%) i a Mas de
Barberans (37,50%), i ECP a la
Sénia (25,49%), Santa Bàrbara
(22,84%) - on el PP ha estat
segona força (18,61%)-, i
Ulldecona (23,56%). Finalment,
CDC ha repetit victòria a la
Galera (26,07%) - també amb els
populars segons (22,06%)- i a
Freginals (23,72%).
Els convergents han intentat
mantenir la seva hegemonia a la
Terra Alta tot i que ERC (27,31%)
ha pres el primer lloc a CDC
(26,62%) a la capital, a Gandesa.
Arnes (51,88%), Horta de Sant
Joan (31,96%), Prat de Comte
(29,52%), Bot (26,75%), la
Pobla de Massaluca (27,43%) i
Vilalba dels Arcs (29,17%) han
tornat a votar majoritàriament a

Salvadó: ‘Les Terres de l’Ebre són més republicanes que mai’
El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Albert Salvadó; el secretari d’Organització, Adam Tomàs, i el
vicepresident primer, Francesc Gas, han valorat els resultats aconseguits
les darreres eleccions generals. Salvadó s’ha felicitat perquè Esquerra es
consolida com la primera força després de tancar el cicle electoral i pel fet
que la gent de l’Ebre ‘pensi que són qui millor poden defensar els seus
interessos. Les Terres de l’Ebre són més republicanes que mai i Esquerra
Republicana som el partit independentista i d’esquerres de referència’, ha
afirmat Salvadó abans de destacar que ‘els resultats també consoliden el
gir cap a l’esquerra que l’Ebre havia fet a les anteriors eleccions generals,
i demostren que cada vegada més gent reconeix que l’únic canvi i solució
possible passa per la construcció de la República catalana’. Esquerra guanya a 24 dels 52 municipis de l’Ebre i Miquel Aubà revalida l’acta de senador sent el més votat de la demarcació.

CDC amb els republicans com a
segons. ERC ha repetit com a primera força al Pinell de Brai
(27,39%) i a la Fatarella
(44,47%) però no a Batea, on
van guanyar el 20D però on
aquest 26J ho ha fet el PP
(24,41%). També a Caseres
(28,48%) i a Corbera d'Ebre
(23,00%) - on ha empatat amb
ECP (22,81%)-, com ja va passar
al desembre, els populars han
estat els més votats. A Horta de
Sant Joan el PP (16,47%) ha estat
tercera força per darrera d'ERC
(22,24%). ECP ha estat segona
força al Pinell de Brai (23,37%) i
han superat el PSC en la majoria
de pobles terraltins.
ECP ha celebrat els resultats a
l’Ebre però ha lamentat els que ha
tret Unidos Podemos a l’Estat i el
fet que Jordan, candidat ebrenc al
Senat, s’ha quedat a poc més de
2000 vots per assolir un escó.

En Comú Podem,
primera força al Baix
Ebre i els republicans
ho són en la resta de
comarques del
territori

Bel: "Hem capgirat els pronòstics
que ens deixaven fora del Congrés"
El cap de llista de CDC a Tarragona, Ferran Bel, serà l'únic representant ebrenc de la demarcació que serà al
Congrés dels Diputats en la pròxima legislatura. En la
valoració dels resultats, Bel va assenyalar que
Convergència Democràtica havia aconseguit "capgirar
els pronòstics" que apuntaven a una pèrdua de l'escó
que mantenien. No obstant això, el dirigent convergent
va reconèixer que el resultat que havia obtingut CDC al
conjunt del país "no és el que esperàvem, ja que volíem tindre més força".

3

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

4

www.mesebre.cat

Trens Dignes manifesta la seua “irritació” per la
pressumpta corrupció d’ADIF
“Mentre es troba un forat de 83 ME en les obres de l’AVE, a l’Ebre es triga mesos en reparar l’avaria de Montroig”
La Guàrdia Civil va detindre dilluns 13 persones
per un sobrecost de 83
milions d’euros en les
obres de l’AVE a La
Sagrera. Una jutgessa de
Barcelona i la fiscalia anticorrupció estan investigant aquest nou cas de
pressumpta corrupció. Els
agents van escorcollar
una quinzena de domicilis, entre els quals, les seus
d’Adif a Barcelona i
Madrid. Fins i tot es va
detenir l’exdirector de
l’alta velocitat a la zona
est, Rafael Rodríguez, i
l’exgerent d’Adif, Jaime
Garcia, dos persones que
ja havien estat detingudes
el 2014 en un altre cas de
pressumpta malversació
en les obres de l’AVE.
Davant d’aquests fets
greus i a l’espera de
conèixer més detalls de la
investigació,
la
Plataforma Trens Dignes
Ebre-Priorat vol manifes-

tar la seua irritació davant
“d’aquesta vergonyosa
situació que, per desgràcia i malgrat tot, ja no
sorprén, considerem que
la lamentable i insostenible situació ferroviària a
les Terres de l’Ebre i la
magnitud del frau conegut són vasos comunicants: a l’Estat espanyol,
en el període 2011-2015,
la inversió en transport
terrestre ha estat del 54%
per a l’AVE (14.400 M€),
mentre que només s’ha
destinat un 6% a rodalies
(1.500 M€). Si a més a
més d’estes escandaloses
proporcions s’hi sumen
els casos de corrupció
descoberts per la justícia,
ens trobem davat d’uns
fets gravíssims que posen
de manifest les prioritats i
el modus operandi d’una
empresa, Adif, que hauria
de vetllar pels interessos
dels ciutadans i que, en
canvi, incompleix les

inversions sistemàticament i abandona els serveis de proximitat, com
rodalies o mitja distància”.
Segons la Plataforma,
“mentre es troba un forat
de 83 M€ en les obres de
l’AVE, a les Terres de
l’Ebre es tarda mesos en
reparar
l’avaria
de
Montroig que encara a
dia d’avui provoca retards
continuats que oscil·len
entre els 45 minuts i els
90 minuts en la majoria
dels casos”.
“Mentre la corrupció
esquitxa l’empresa Adif i
s’invertixen fortunes en
l’alta velocitat, la doble
via entre Vandellòs i VilaSeca encara no està
enllestida,
l’estació
d’Ulldecona
continua
tancada i la de Móra la
Nova tot just ahir, dijous
30, viurà un episodi més
del seu progressiu abandonament. I és que ahir

va ser serà l’últim dia que
funcionarà el bar de l’estació (recordem que fa
gairebé un any, els responsables van deixar de
poder vendre bitllets perquè Adif no els va renovar
el contracte, un fet que
els permetia fer rendible
el negoci. Així les coses,
l’espai quedarà en gradual desús i viurà una
superior degradació, fet
que suposarà la desaparició de la vida a l’estació”.

“Mentre la
corrupció esquitxa a
l’empresa Adif i
s’inverteixen
fortunes en l’alta
velocitat, la doble
via entre Vandellòs
i Vila-seca no està
enllestida i l’estació
d’Ulldecona està
tancada”

L'Ajuntament de Tortosa presenta les activitats d'Estiu Jove, les bases
d'Ebremusik i una jornada sobre joves i procés comunitari
El fins ara regidor de Joventut, Alfredo Ferré, dóna el relleu a la nova titular de l'àrea, Cristina Girón

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat avui diferents iniciatives de l'àmbit de la joventut aprofitant el
relleu que s'ha produït al capdavant de la regidoria, que queda en mans de Cristina Giron després que
Alfredo Ferré n'hagi estat el titular fins ara. La primera d'aquestes activitats és la jornada "El treball
en joves en el procés comunitari", que es farà el proper dijous 30 de juny (10 a 14h) al Centre Cívic.
En aquesta jornada intervindran tècnics de joventut d'arreu del territori i els diferents actors que han
treballat en l'esborrany del futur Pla Local de Joventut. L'objectiu és donar a conèixer la metodologia
de treball del Pla, validar les problemàtiques sorgides i la manera d'abordar-les. La jornada inclou
també una ponènica sobre "Polítiques de joventut i treball en xarxa", a càrrec de Pep Montes, gestor cultural.

Ruta de les Tapes a l’Aldea
Els caps de setmana del 8-10 i 15-17 de juliol

Les JERC es separen de les Joventuts en
Defensa de l'Ebre
“No ha estat una decisió per motius polítics”

Els caps de setmana del 8 al 10 i del 15 al 17 de juliol tindrà
lloc l’A Ruta de Tapes de l’Aldea. Després de la gran acceptació de la 1a. Ruta de Tapes de Tardor, la regidoria de
Turisme aposta per l'època estival per oferir una nova Ruta
carregada de propostes dels restauradors aldeans. Bar
Pòdium, Bar Coco Cafè, Restaurant La Llar i Pizzeria les
Xiques faran gaudir de la gastronomia aldeana. Aquest
cop els bars i restaurants oferiran dos tapes per establiment. “Recordem que heu de tenir la butlleta emplenada
amb els 4 bars que hi participen per entrar al sorteig del
Xec Regal per valor de 100 €. L'Horari per realitzar la Ruta
serà de 11.30 a 14.30 h als matins i de 18.00 a 22.00 h per
la tarda”.
D’altra banda, des de la regidoria de Salut de l’Aldea s’informa que dissabte dia 9 al CAP de l’Aldea (de 17.30 a
21.30 h) es farà la campanya de donació de sang.
Finalment, dir que demà dissabte torna el Festival dels
Colors a l’Aldea.

Les Joventuts en Defensa de l'Ebre (JDE) es van
crear el passat mes de gener, quan totes les joventuts polítiques presents al territori ebrenc, i contràries al Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, es van
unir per fer front comú. Però aquest mes de juny les
Joventuts d'Esquerra Republicana han decidit sortirne. Argumenten que no han pres la decisió per
motius polítics sinó perquè volen treballar pel territori i pel riu. El seu portaveu, Àlex de la Guia, ha afirmat: ‘deixem les JDE perquè el nostre
objectiu és treballar pel territori i per l'Ebre, i veiem que amb les joventuts unides no podem
treballar-hi, només ens movem quan hi ha manifestacions’. De la Guia ha recordat algunes
de les accions que havien organitzat des de les JERC contra el Pla de Conca abans de la
unió de les joventuts; ‘per exemple abans de la unió les JERC ens hem mullat per l'Ebre,
vam penjar pancartes als ponts ebrencs, hem fet una cadena humana a Tortosa o hem fet
actes a 3 comarques del territori; però des que anem junts no hem fet res’. Des de les JERC
desitgen tota la sort i encerts del món a les JDE i a tothom que es mobilitzi per defensar el
riu i el territori.
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* TORTOSA: amb motiu
del Dia Internacional de
l’orgull LGTBI, avui divendres
es
farà
una
conferència Estrateg̀ ies per
combatre l’assetjament
homofob
̀ ic a l’aula, que
pronunciarà la Sra. Natàlia
Gabarró i Llatge, psicóloga
i activista. A les 19h, a
l’Ajuntament de Tortosa.
*LA PRESIDENTA DE
L’INSTITUT CATALÀ DE
LES DONES (ICD), TERESA M. PITARCH, I EL
DELEGAT TERRITORIAL
DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A TERRES DE L’EBRE, XAVIER PALLARÈS,
van presidir ahir la reunió
de la Mesa institucional del
Circuit de les Terres de
l’Ebre per a l’Abordatge de
la Violència Masclista,
màxim òrgan de representació i decisió en la lluita
contra aquesta xacra que
treballa per a la millora de
la resposta a les dones que
travessen aquestes situacions i l’optimització dels
recursos.
*EL CATALÀ ÉS LA LLENGUA MÉS USADA A LA
RETOLACIÓ COMERCIAL
DE TORTOSA (54,6%) I
EN L’ATENCIÓ AL PÚBLIC
(91,9%). Aquestes són
dues de les dades que es
feien públiques a Tortosa,
en la presentació de la
darrera onada de l’estudi
Ofercat.
*LA 25 ENA EDICIÓ DEL
DANSÀNEU ha acollit l’escola LO PLANTER com a
grup resident, del 21 al 26
de juny. El ball i les músiques tradicionals de les
Terres de l’Ebre han despertat una gran admiració
a la Vall d’Àneu.
* L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha fet aquest
dimecres un minut de
silenci per les víctimes de
l'atemptat de dimarts a l'aeroport d'Istanbul.
*ROQUETES: de l’1 al 10
de juliol, exposició de pintura i escultura a l’Hort de
Cruells, càrrec de Josep
Bahima i Renate Brändlein.
*LA DIPUTACIÓ col·labora en una producció de
TV3 que recrea destacats
esdeveniments històrics. El
Castell de Miravet n’és un
a “El lloc dels fets”.
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Premi de
Recerca de
Batxillerat
El treball de recerca
'Aproximació a l'estudi
de les relacions personals i literàries de
Sebastià J. Arbó', de l'alumne de l'Institut
Ramon Berenguer IV,
Joan Antoni Forcadell,
ha guanyat el Premi de
Recerca de Batxillerat
Ciutat
d'Amposta.
Aquest reconeixement,
que entrega l'àrea de
Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta i l'Institut
d'Estudis Comarcals del
Montsià, està dotat amb
300 euros i l'edició del
treball en format llibre.
Tal i com ha destacat la
regidora d'Ensenyament
i Cultura, Inés Martí, "la
decisió del jurat ha estat
unànime". "Es tracta
d'un treball molt i
exhaustiu, que permet
apropar-nos a una vessant de Sebastià J. Arbó
completament
diferent". Forcadell, al
setembre, començarà a
estudiar
Filologia
Hispànica.
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Es posa en funcionament una
àrea d'atenció pediàtrica
Al servei d’urgències, de l’Hospital Comarcal d’Amposta. A partir d’avui

L'Hospital
Comarcal
d'Amposta estrenarà, avui
divendres 1 de juliol, l'àrea
d'atenció pediàtrica dins el
servei d'urgències. Es tracta
d'una zona específica per
"poder proporcionar un
tractament diferencial i
específic per als pacients
pediàtrics". Aquesta àrea
donarà servei als 6.000
xiquets i xiquetes que anualment atén el servei
d'Urgències de l'Hospital,
"uns 3.000 dels quals són
menors de 7 anys", en
paraules del director de

l'Hospital, Josep Saa.
En concret, s'ha creat una
zona annexa a l'àrea
d'urgències, amb una consulta de visita i un box específic per aquests pacients. A
més, també s'ha habilitat
una sala d'espera específica i
s'ha creat un circuit d'admissions específic per a l'àrea
d'atenció pediàtrica. Tot plegat, s'ha decorat amb aus
del Delta de l'il·lustrador
ampostí, Hernan en H, que
ha col·laborat de forma
desinteressada en aquest
projecte. Quant a l'atenció

sanitària, tant el personal
mèdic (12 metges) com el
d'infermeria (12 infermers)
del servei d'urgències han
fet una formació específica
per atendre les patologies
urgents pediàtriques. "Vam
obrir una oferta de treball
per cobrir una plaça de
pediatra per urgències, però
va quedar deserta. Davant
la dificultat de trobar pediatres al mercat laboral actual,
s'ha optat per aquest model
que ja s'està fent per tot el
país", ha assenyalat l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs.
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Amposta lluitarà per
mantenir les delegacions
territorials
I evitar que marxen a Tortosa
L’Ajuntament d’Amposta s’ha posat en alerta arran dels
rumors creixents sobre una possible marxa de les delegacions territorials amb seu al municipi. El ple d’aquest
dilluns al vespre ha aprovat una moció d’urgència presentada per CiU per evitar que els serveis que es presten a la capital del Montsià es traslladen, mantenint l’equilibri territorial. Segons ebredigital.cat, “en un acord
de la Junta de Govern local, ja es va enviar la setmana
passada als consellers de Territori i Agricultura la voluntat de mantenir aquestes delegacions”, ha assegurat
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. Quan es va crear la
Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, l’any 2001,
es va acordar situar a Amposta les delegacions dels
Departaments de Benestar Social i Medi Ambient.
Davant els rumors sobre un possible trasllat amb la
construcció del nou edifici dels Serveis Territorials a
Tortosa, el consistori ampostí ha alçat la veu. L’equip de
govern, a més, ofereix cedir gratuïtament l’espai buit
–uns 500 metres quadrats- existent a sobre del centre
de rehabilitació, perquè es puguin traslladar aquests
serveis i, fins i tot, l’oficina comarcal d’Agricultura.
Tot i que amb l’abstenció del govern per discrepàncies
amb el text redactat, la sessió plenària també ha aprovat una moció de CiU que rebutja canvis en la llei que
regula el funcionament de les seccions de crèdit de les
cooperatives i dóna suport a la gestió de la Càmara
Arrossera del Montsià. També s’ha votat favorablement
a la moció del PSC, sobre la creació del servei de finestreta única per agilitzar tràmits administratius entre
organismes, i s’ha aprovat definitivament la nova ordenança per bescanviar les infraccions lleus amb mesures
alternatives, a proposta del regidor Germán Ciscar.
L’oposició va tornar a clamar contra noves modificacions pressupostàries.
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La Ràpita dedica una diada
gastronòmica a la tellerina el 9 de juliol
Tindrà lloc a la plaça del pavelló firal i és una iniciativa de l’associació
de bars L’Abarra, la Unió de Comerç Rapitenc i l’Ajuntament

La tellerina serà la protagonista del proper esdeveniment gastronòmic popular que
tindrà lloc a la Ràpita. Serà el proper dissabte 9 de juliol, quan l’Associació de Bars
de la Ràpita -l’Abarra-, juntament amb la Unió de Comerç Rapitenc i l’Ajuntament
proposen una nova iniciativa relacionada amb un dels mol·luscos més autòctons i
deliciosos de la costa rapitenca. La cita serà la Diada de la Tallarina, que començarà
a partir de les 12 hores a la plaça del pavelló firal i que permetrà als assistents fer
degustacions de tellerina cuinada pels bars participants segons dos de les receptes
més típiques i tradicionals al municipi. “Des de l’Abarra vam pensar que la tellerina
és un producte que havíem de potenciar moltíssim perquè als nostres locals funciona molt, i pensem que pot convertir-se en un atractiu turístic important”, ha afirmat en la presentació de la Diada el president de l’Abarra, Pepo Reverter. Es tracta
en definitiva de posar en valor un producte de proximitat que fins ara no ha estat
protagonista d’una acció popular per bé que ho és en moltes taules els caps de setmana, com ho és el vermut, que ja va ser objecte d’una diada específica també
organitzada per l’Abarra. L’alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, ha destacat l’interès tant de l’associació de bars com de la Unió de Comerç Rapitenc per fixar-se en
aquells productes que fins ara no han estat objecte de promoció, perquè, segons ha
dit, també contribueixen a reforçar la marca turística de la població: “Totes aquestes accions contribueixen a dinamitzar l’economia local i crear marca, de manera
que són positius i en aquest cas ho és específicament com a incentiu per promocionar els bars del nostre poble”, ha afirmat. La presentació (imatge de la foto) també
ha comptat amb la presència de la presidenta de la UCR, Natàlia Guart, i de la regidora de Comerç i Turisme, Rosa Anglés, qui ha destacat que “estem parlant d’un
producte de proximitat, de quilòmetre zero, diferenciador i exquisit que estem
segurs portarà visitants a la diada”. La degustació de tellerina i beguda tindrà un
preu de 4 euros. Durant la jornada també es farà el primer ‘Concurs Menjatellina’,
que premiarà qui s’acabi abans una determinada quantitat.

Presó per a un camioner que conduïa
temeràriament per la N-340
Sextuplicant el límit d'alcoholèmia
El titular del jutjat número 1 d'Amposta ha condemnat a deu mesos de presó –a més
de 28 mesos de retirada del carnet de conduir i la pèrdua de vigència del permís- a
un camioner que circulava temeràriament i amb una taxa d'alcoholèmia més de sis
cops per sobre de la permesa per la N-340. Els fets van tenir lloc el passat 21 de juny
quan diversos testimonis van trucar al 112 denunciant la conducció temerària d'un
tràiler amb semiremolc per aquesta mateix via en sentit sud, a partir de l'alçada del
punt quilomètric 1.081 –al terme municipal d'Amposta-. Segons ACN, el vehicle
pesant envaïa repetidament el carril contrari i obligava els vehicles que venien de cara
a desplaçar-se al voral per esquivar la topada frontal. Un agent dels Mossos fora de
servei va aconseguir fer aturar i retenir el camioner a l'estació de servei de la N-340
situada poc abans de les Cases d'Alcanar, Les proves d'alcoholèmia practicades posteriorment per les patrulles de Trànsit van determinar que l'home, un veí d'Albal
–València- de 53 anys i amb diversos antecedents per fets similars, conduïa amb una
taxa d'alcoholèmia de fins a 0,99 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. Una
xifra més de sis cops per sobre del límit màxim per a professionals, fixat en 0,15.
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Victorian Peralta i Biosca assumeix la
direcció de l’Hospital Verge de la Cinta
El gerent de la Regió Sanitària, Ismael Piñas i el gerent de l’ICS a les
Terres de l’Ebre, Carlos Tobar, l’han presentat
Al voltant de 70 persones van assistir a l’acte
de
presentació
de
Victorian Peralta Biosca
com a director de centre
de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta, després que la Comissió
Executiva del Consell
d’Administració de l’ICS
n’hagi aprovat el nomenament, i també el
d'Albert Pons Porta com
a director de centre de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Així mateix, va deixar sense efecte el nomenament de Salvador Pallejà com a director
de centre de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Pallejà passarà a exercir el càrrec
de director mèdic. La Comissió Executiva li va agrair la seva dedicació i compromís amb
la institució durant tot aquest temps. En les paraules de presentació i benvinguda, tant
el gerent de l’ICS com el de la Regió Sanitària van mostrar la seva total confiança en
Victorian Peralta per agafar les regnes del centre hospitalari, atesa la seva trajectòria i
dilatada experiència. Per la seva banda, el nou director va manifestar el desig de fer
una gestió oberta i de conèixer els treballadors de tots els estaments en els propers
dies, i posar la seva experiència a reforçar la tasca dels professionals sanitaris en l’atenció als pacients com a eix principal de la seva missió.
Juan Victorian Peralta Biosca és llicenciat en medicina i cirurgia, diplomat en medicina
laboral pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, diplomat en gestió gerencial hospitalària per l'Escola d'Alta Direcció i Administració (EADA), i màster en gestió sanitària
per la Universitat de València. Entre altres, ha estat director de centre de l'Hospital
Arnau de Vilanova.

Comença el primer dels dos cursos de
monitors de lleure
Que organitza aquest estiu el Consell Comarcal del Baix Ebre
El conseller comarcal de
Joventut, Enric Adell, i la
coordinadora territorial de
Joventut
de
la
Generalitat, Norma Pujol,
han inaugurat aquest
dilluns el primer dels dos
cursos de monitors i
monitores de lleure que
organitza aquest estiu el
Consell Comarcal del Baix
Ebre. L'acte ha tingut lloc
a l'Espai Patronat, seu de
l'Escola de l'Esplai de
Tortosa, entitat responsable d’impartir aquesta formació. Aquest primer curs
es desenvoluparà fins l’11
de juliol, data en què s’iniciarà el segon a la
Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, que es perllongarà fins el 25 de juliol.
El director de l'Escola de l'Esplai, Antoni Polo, ha donat la benvinguda als 30 joves inscrits i tant Norma Pujol com Enric Adell els han animat a superar aquesta formació per
obtenir la titulació oficial.
Aquesta formació permet l’obtenció del títol de monitor o monitora en activitats de lleure infantil i juvenil i s’emmarca dins de la nova normativa de la Generalitat de Catalunya,
que regula l’accés a les titulacions exigides per a desenvolupar activitats amb menors de
18 anys (campus, campaments, casals, colònies, camps de treball, activitats extraescolars, etc).
La superació d’aquest curs permet obtenir el carnet de monitor/a en el lleure atorgat
per la Generalitat, i a més, amb la nova normativa, s’obté també un títol oficial de
Certificat de Professionalitat, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya i vàlid a tot
l’Estat, com a dinamitzador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
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La cirera, un sector estratègic de la
Ribera d’Ebre
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El sopar solidari de Móra Actua
recapta 1.687 euros
Per a Mans Unides i l’Associació Jeroni de Moragas

*ASCÓ: dimecres va tenir
lloc la presentació de llibre
"De l'arrossar a la taula.
Terres de l'Ebre" a la sala
d'actes de l'Antic Hospital
d'Ascó, amb la participació
de les autores, Eva Artal,
M. Teresa Castelló i
Cristina Giné, i la presentació de Biel Pubill.
MÓRA
D’EBRE:
l'Ajuntament va aprovar,
en el decurs d'una sessió
plenària extraordinària,
sol·licitar una subvenció a
l'Empresa Nacional de
Residus, SA (ENRESA) per
a la creació d'una empresa
municipal d'esports fluvials.
*FLIX: dilluns 27 de juny
van començar les obres
d'arranjament del tram del
Carrer Major comprès
entre el carrer de les
Escoles i el Centre
d'Atenció Primària (CAP).
L'obra ha estat adjudicada
a l'empresa Transcrispi, SL,
per l'import de 119.054,34
euros més 25,001,41 euros
en concepte d'IVA.

“És primerenca al mercat”
La Presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Gemma Carim, ha
visitat aquest dimarts les
instal·lacions de l’empresa
Cerima Cherries per
conèixer de prop la campanya de la cirera d’aquest any i valorar amb els
seus responsables els
resultats del viatge de
prospecció empresarial
realitzat el passat mes d’abril, dins el projecte Ribera
d’Ebre Viva. Cerima fa
anys que participa en
aquest projecte de diversificació econòmica, que
compta amb el suport del
Consell Comarcal i del
SOC, juntament amb
altres agents d’aquest sector estratègic per a la
Ribera. L’objectiu és millorar la competitivitat de les
empreses de la comarca,
així com la creació de llocs
de treball i la millora de
l’ocupació. Segons nota

del CCRE, aquest any, les
empreses riberenques es
van desplaçar al nord
d’Itàlia i Àustria amb l’objectiu d’obrir nous mercats
per a la fruita dolça que es
produeix a la comarca.
Durant la visita a l’empresa, la presidenta del
Consell Comarcal ha
pogut veure el procés
integral que segueix la
cirera que es produeix a la
comarca, molt cotitzada
perquè és primerenca al
mercat, quan altres zones
productores encara no
han iniciat la recol·lecció.
En un màxim de tres
hores, la fruita arriba a la
nau de Cerima a Tivissa en
camions des dels diferents
camps riberencs, on es
recol·lecta a mà, i passa
per un estricte control de
qualitat abans d’arribar als
mercats.
La preocupació, a hores
d’ara, resideix en l’impac-

te que pot tenir el Brexit
sobre l’exportació tenint
en compte un dels principals mercats exportadors
és el Regne Unit. La possibilitat real que el Brexit
dificulti la lliure circulació
de mercaderies i pugui
extablri aranzels genera
preocupació a l’empresa
riberenca, tal com està la
situació actual.

Gandesa treballa en l'elaboració del seu
Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible
Lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit social
L’Ajuntament de Gandesa està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà al municipi
a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005. El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”,
iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi
climàtic en l'àmbit local i que l’Ajuntament de Gandesa va adherir-s’hi de
manera voluntària el dia 27 de març de 2015.
Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 2 de
maig al Consell Comarcal de la Terra Alta, on es van reunir els representants dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que
donarà assistència tècnica als municipis. La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals
sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipal.

Móra d’Ebre va celebrar, amb una notable assistència de
veïnat, el passat dissabte 25 de juliol el sopar solidari Móra
Actua, una iniciativa promoguda per la Regidoria de
Benestar Social i el voluntariat local. L’objectiu de la iniciativa era recaptar fons per a les entitats sense finalitat de
lucre que operen a la població. El sopar solidari d’enguany
va tindre lloc a la Llar del Jubilat i va aconseguir recaptar
un total de 1.687 euros, que es repartiran a parts iguals
entre les entitats Mans Unides i l’Associació Jeroni de
Moragas.

La Ribera d’Ebre celebra el
Dia de l'Orgull LGTBI
i defensa els drets d'aquest col·lectiu
Coincidint amb el Dia de
l'Orgull LGTBI (Lesbià, Gai,
Transexual, Bisexual i
Intersexual), el Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha celebrat aquest
dimarts 28 de juny un acte
institucional per mostrar el
seu compromís per la
defensa dels drets d'aquest
col·lectiu i la lluita contra la
seva discriminació, així com
per reivindicar la igualtat
d'oportunitats de totes les persones, independentment de la seva
orientació sexual. La president, Gemma Carim ha llegit el manifest
elaborat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE té l’objectiu d’impulsar la dinamització comercial del centre de La Cava a
partir de la reformulació de
la zona blava. En aquest
sentit, s’ha tret a licitació un
concurs públic, amb nous
criteris, que contemplen,
entre altres coses, la
gratuïtat dels, com a mínim,
20 primers minuts d’estacionament. En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, ha detallat que
“tenim la voluntat d’enfortir el comerç i facilitar la
mobilitat del centre comercial de La Cava a partir d’unes millores que han de
permetre reformular la zona
blava”. Entre aquestes, cal
esmentar que la zona blava
comptarà amb un màxim
de 168 places i que disposarà de 10 parquímetres, de
nova tecnologia, que funcionaran amb plaques
solars i que permetran fer el
pagament a partir del
telèfon mòbil.

SOCIETAT
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La piraguada popular reforçarà la
queixa contra el Pla Hidrològic
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Tallers de la Caixa d’Eines, del
Consell Comarcal del Montsià
26 joves, futurs professionals del lleure

Davant la Comunitat Europea. Serà el dia 10 de juliol

La XVI edició de la piraguada en defensa de
l'Ebre, que tindrà lloc el
diumenge, 10 de juliol,
entre Xerta i Tortosa, servirà enguany per reforçar
la presentació de la queixa contra el Pla Hidrològic
de Conca davant la
Comissió Europea, que es
formalitzarà, finalment,
pocs dies després a
Brussel·les. Tot i formar
part des de fa anys de la
iniciativa europea Big
Jump, en defensa dels
rius, la baixada reivindicativa que organitza cada
estiu la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
tindrà, aquest cop, un
major simbolisme europeista en el context de la
lluita oberta davant les
institucions comunitaris
per aturar la llei aprovada
pel govern espanyol. Amb
el lema "+ aigua + sedi-

ments", el moviment
antitransvasament
vol
captar novament l'atenció
de les autoritats comunitàries sobre la plena
vigència
d'aquestes
demandes per a preservar
el tram final del riu i el
Delta.
"El missatge és molt clar:
la lluita per tenir més
aigua i sediments està
realment vigent i tenim

possibilitats de guanyarla", ha subratllat el portaveu de la PDE, Manolo
Tomàs. Després de la
multitudinària manifestació de força dirigida a la
Comissió de Peticions del
Parlament Europeu, la
nova demostració de
força del passat 6 de juny
a Barcelona i aquesta
piraguada volen posar
l'accent en la Comissió
Europea, poc abans de la
presentació de la queixa
contra el Pla Hidrològic de
la Conca a Brussel·les. Tot
plegat, a més, en el context de la victòria electoral
del PP a les eleccions
generals. "No és una
bona notícia", ha reconegut el portaveu Joan
Antoni Panisello, qui ha
recordat però que l'entitat
lluitarà contra qualsevol
govern que "atempti contra les Terres de l'Ebre".

El Consell Comarcal del Montsià, aquesta setmana, ha
reunit a un total de 26 joves, futurs professionals del
món del lleure, en el marc els tallers de la Caixa d’Eines.
La totalitat dels participants són joves que durant
aquests mesos de juny i juliol es formaran en l’àmbit del
lleure als cursos de premonitoratge i monitoratge de
lleure organitzats per l’Àrea de Joventut de l’ens i que
compten amb la col·laboració de tots els professionals
de Joventut de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil
«Montsià Jove». Els tallers de La Caixa d’Eines són un
recurs més que disposen totes aquelles persones que
en un futur proper exerciran com a responsables en les
activitats d’estiu que s’organitzen a territori. Aquests
tallers han versat sobre la violència masclista cap a les
dones, els seus fills i filles i noies adolescents, en el que
s’han donat tant eines de detecció com de prevenció i
un taller sobre la gestió de la diversitat cultural.

Alcanar inicia les obres de cobriment de les pistes poliesportives i d'arranjament del litoral
Les actuacions es desenvoluparan durant les pròximes setmanes

Aquesta setmana han començat les obres de cobriment de les pistes poliesportives de l'escola Joan Baptitsta Serra
d'Alcanar, tal com va acordar la Junta de Govern local, en data 24 de març. El projecte contempla el cobriment de la
pista gran de l'escola, amb la qual cosa el municipi disposarà d'un espai més de reunió i de celebració d'activitats esportives. Està previst que les obres finalitzin a principis de setembre, abans de l'inici del curs escolar.L'espai cobert serà un
rectangle de 22,40 x 40,90 m i tindrà una superfície total de 916,16 m². Per a la realització d'aquesta obra,
l'Ajuntament d'Alcanar ha estat beneficiari d'una subvenció de la Diputació de Tarragona, en el marc del Pla Especial
d'Inversions Municipals de 2015, que representa el 98% del cost total de l'obra. L'obra es va adjudicar a l'empresa
Muntatges Metàl·lics Royo S.L per un import de 124.975 €, després de realitzar-se un concurs públic en què hi van
participar les diferents empreses locals de la metal·lúrgia. D'altra banda, aquesta setmana també han començat els treballs de marcatge del nou carril bici entre Les Cases i la zona de l'Estanyet. També es repintarà la senyalització horitzontal de la calçada i se substituirà el mobiliari urbà, bancs i papereres, del Passeig del Marjal. Així mateix, a la zona
de Camaril, entre les zones de l'Estanyet i Sòl de Riu, han començat els treballs d'arranjament de jardineria i repintament del carril bici. A la zona d'Alcanar Platja, s'han realitzat feines d'asfaltat a diferents carrers de la urbanització
Serramar (C/Edmundo Dantés, C/Mestral, C/Garrofer, C/Violetes, C/Gessamí, C/Olivera) per tal de facilitar l'accés i
mobilitat als veïns i veïnes i donar resposta a les seves demandes.
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Els taurins amenacen de vetar l'entrada d'animalistes a les places si
insisteixen a prohibir bous embolats i capllaçats
L'Agrupació de Comissions de les Terres de l'Ebre celebra un acte reivindicatiu a Sant Jaume per finançar actuacions judicials contra les entitats defensores dels animals
Els aficionats taurins de les Terres
de l'Ebre busquen recursos
econòmics i arguments legals per
contrarestar als tribunals la "persecució" a la qual, consideren,
són sotmesos per part de les
entitats animalistes. Fins al punt,
segons ha assegurat el president
de l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres
de l'Ebre, Ximo Martí, que estudiaran vetar la seva entrada a les
places de bous si aquests col·lectius insisteixen a impulsar la
prohibició de les modalitats de
bous embolats i capllaçats. Amb
l'objectiu de reivindicar aquesta
"tradició" i recaptar fons per
finançar aquesta lluita jurídica,
l'Agrupació ha organitzat aquest
diumenge al migdia a Sant

Jaume d'Enveja un acte amb
catorze bous i vaques aportats
gratuïtament per sengles ramaderies del País Valencià, l'Aragó i
ebrenques. Segons informa
ACN, tot i que, en aquesta ocasió, les animalistes no han acudit
aquest diumenge a gravar i
documentar els bous, durant els
dos últims dies d'actes taurins al
poble s'han viscut alguns
moments de tensió per la
presència de càmeres.
Just abans de que sortissin els
bous, des del mateix centre de la
plaça metàl·lica aixecada prop
del cementiri de Sant Jaume
d'Enveja, Martí ha llegit un
manifest on ha reclamat "llibertat" per poder organitzar i assistir als correbous perquè són una

activitat "legal". Ha carregat
contra el que considera "una
persecució" per part dels animalistes, al quals ha qualificat
també "d'anti-tot", així com
també "d'alguns polítics" i
"alguns mitjans de comunicació".
"No ens aturaran ", ha subratllat. Convençut que els dirigents
polítics del territori els donen
suport, ha demanat "exportar"
per fer visible aquesta "unitat" a
la resta de Catalunya.
S'ha compromès també a defensar "totes" les modalitats de
correbous que tenen lloc actualment, fins i tot els qüestionats
embolats, capllaçats o bous a la
mar.

Els animalistes difonen vídeos de bous embolats a Sant Jaume d'Enveja
per demostrar “el maltractament animal”
Reiteren la necessitat que la llei sigui ‘modificada urgentment’ i que les ‘pràctiques amb foc i cordes quedin abolides per sempre’

L'associació d'animalistes
AnimaNaturalis ha difós
aquest dilluns imatges de
vídeo de bous embolats a
Sant Jaume d'Enveja amb
l'objectiu de “demostrar el
maltractament
animal
durant la celebració d'aquesta festa”. Segons
ACN, en les imatges, enregistrades aquest cap de setmana, es veu “com a un
dels bous li queda una pota
atrapada en una estaca
amb la corda que ha de ser-

vir per controlar-lo i com, a
continuació, els aficionats
tracten d'impedir que es
registrin imatges”, segons
denuncien els animalistes,
“primer
posant-se
al
davant i posteriorment
accedint a les seves localitats a les grades”. A més,
els animalistes critiquen els
que taurins allarguessin el
forcejament amb els
bous que no van poder ser
embolats més de 6 minuts
quan el temps reglamen-

tari del concurs era de 30
segons.
La directora d'Animalis
Naturalis a l'Estat, Aïda
Gascón, ha reiterat la
necessitat que la llei sigui
"modificada urgentment i
les pràctiques amb foc i
cordes quedin abolides per
sempre".
Ximo Martí
Una vegada s’han difós les
imatges, Ximo Martí, president de l'Agrupació de

Penyes
i
Comissions
Taurines de les Terres de
l'Ebre, aclaria que “van ser
accidents fortuïts. En els 5 ó
6 anys que porten gravant
bous embolats només
poden mostrar aquesta
incidència d’aquest cap de
setmana, quan es va liar la
corda, un fet aïllat que no
acostuma a succeir i que
que no ha de passar mai”.
Martí afegia que “però el
que poden fer, abans de
parlar tant, és veure els

Almenys set detinguts en dinou escorcolls en
una operació contra la màfia russa
Que actuava a la Costa Tarragonina

La Guàrdia Civil ha detingut set persones –amb la
previsió d'una vuitena- i escorcolla dinou immobles de diversos municipis de la costa del Camp
de Tarragona en una operació contra el blanqueig de capitals per part d'una trama suposadament vinculada a la màfia russa. Les entrades,
que han començat aquest dimarts a la matinada,
tenen lloc a Reus –on a banda d'habitatges, es
troba una mercantil i un bufet d'advocats-,
Salou, Cambrils, el nucli de Vilafortuny –al mateix
municipi-, l'Hospitalet de l'Infant i un bufet de
l'Hospitalet de Llobregat.
La investigació està focalitzada en el presumpte
blanqueig de capitals obtinguts d'activitats il·lícites per part del grup a través de societats interposades i testaferros. Segons fonts pròximes a la

investigació, l'institut armat preveu també requisar en l'operació un total de 191 immobles en
diferents municipis de la costa tarragonina així
com entre 60 i 65 milions en productes financers
que hauria adquirit la trama.

informes dels veterinaris,
que són els que compten. I
en aquests, de Sant Jaume,
es pot comprovar que els
bous no van sofrir cap lesió.
Per tant, una vegada més,
els animalistes venen a incitar la violència i a provocar.
Estan arbitrant un partit
que no els correspon, no
poden parlar de maltractes,
i ho continuen fent.
Nosaltres seguirem lluitant
en defensa de la nostra
Festa i dels bous”.

Ximo Martí:
“Van ser
accidents
fortuïts, casuals.
A més, que es
mirin l’acta dels
veterinaris on es
certifica que no
hi havia cap
lesió”

Deltebre presenta el Catàleg de Festes
d’Estiu
Mé s de 50 propostes programades a Deltebre i a Riumar
L‘Ajuntament de Deltebre ha
presentat el Catàleg de les
Festes d’Estiu sota el lema:
“L’estiu sense filtres”. Un
recull de totes les propostes
culturals, lúdiques, esportives i
festives programades al municipi i al nucli de Riumar.
Durant els mesos de juny,
juliol, agost i setembre, més
de 50 activitats animaran els
equipaments, carrers i places
amb propostes de tots els
àmbits artístics, destinades a tots els públics i gratuïtes, que compten amb la
col.laboració d’entitats i associacions del municipi.
L’Alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat “estem satisfets en el resultat final
d’aquest catàleg d’estiu, ja que posa en valor la bona distribució i organització
per no solapar els diferents actes. Aquest catàleg, és una bona proposta lúdica
ja que posa en èmfasi una excel·lent oferta d’activitats per al turisme que ens
visita, així com per als veïns i veï̈nes del nostre municipi“.
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AQUEST DIVENDRES A MESTRÀLIA A CAMPREDÓ

Roba Estesa

Isabel Carrasco

FOLK CALENTÓ
ACTUALITAT
L’Alba Magriñà (bateria i percussions), l’Anna Sardà (baix, violoncel i veus), la Clara Colom
(acordió diatònic i veus), la
Clàudia García-Albea (violí i
veus), la Gemma Polo (veus) i la
Neus Pagès (guitarres i veus),
formen «Roba Estesa», el grup de
«folk calentó».
Més Ebre: Sis dones amb un
objectiu?
Roba Estesa: Que l'actualitat ens
percebi com a sis persones que
fan música, sense oblidar que el
fet de fer música implica dir moltes coses i que el fet de dir coses a
través de la música, tal com avui
s'emmarca dins la indústria i els
mitjans de comunicació, comporta una incidència en aquelles que
t'escolten. Aprofitant que ningú
és invisible, treballem amb la
intenció de seguir decidint allò
que volem dir.
ME: Heu creat un nou estil, el
«folk calentó»... Com el definiríeu?
RE: El folk calentó és un gènere
musical que serveix de mitjà per
transmetre què fem Roba Estesa.
És l'essència de la nostra tradició:
el foc, les fogueres i els fogons, ja
que el foc és un símbol de festa,
de lluita, de passió sexual, de reivindicacions i ens serveix per cremar i trencar tots aquells tabús
que encara són presents en l'actualitat.
ME: L'any passat vau ser Les
guanyadores del «VIII Concurs
Sons de la Mediterrània».
RE: L'any passat va ser un any
carregat de concursos, de premis,
de valoracions i guardons. Vam
quedar en 3a posició a la final del

FOTO SaRa ESTalElla

concurs Reussona, vam ser seleccionades al concurs Sona9 on
vam arribar a les semifinals i vam
guanyar el concurs Sons de la
Mediterrània. És molt gratificant
per nosaltres que després d'estar
4 anys fent música et reconeguin
la feina feta brindant-nos l'oportunitat de gravar el nostre primer
disc.
ME: Efectivament, al maig d'aquest any va sortir el vostre primer disc «Descalces», encara és
un «bebè», però sembla que serà
un any amb moltes actuacions,
no?
RE: Sí, de fet és ara quan més s'ha
de cuidar. Per un costat està l'elaboració d'un disc, per l'altre rau el
fet de defensar-lo, portar-lo als
escenaris, fer-lo de les persones i
que les persones se'l facin seu. És
llavors quan comença a madurar,
a viure i a sortir del marc teòric
que pot representar un disc en si.
Quan tot això ja camina, és quan
alguns aspectes et sorprenen, la
idea que tenies varia, és un procés
dinàmic i, tot això, només ho
podem aconseguir exposant
damunt dels escenaris, que
enguany ens esperen arreu i fora

del país, aquest "bebè" que a poc
a poc deixarà de ser-ho.
ME: A principi de juliol actuareu
a Mestràlia a Campredó. Quin
dia serà i que ens teniu preparat?
RE: El dia 1 de juliol serem a
Campredó ja per segona vegada,
cosa que ens fa molta il·lusió. Vam
venir com a Ai,Carai! I aquest cop
venim com a Roba Estesa, amb
un directe que manté el punt tradicional i calentó d'Ai,Carai!, però
amb un objectiu molt més clar,
aprofitant la presentació del nostre primer disc 'Descalces'.
ME: Parlem del vostre primer disc
«Descalces» que és, com dieu,
una declaració d'intencions que
ens parla de tradició, de lluita
vista des del món de la dona.
RE: Dona, lluita i tradició són els
tres pilars que fan de fil conductor
en el nostre primer disc, però que
d'alguna manera també parlen de
qui som i què fem com a Roba
Estesa. La nostra música, les nostres lletres i les nostres accions
parteixen d'aquests tres elements
per fer arribar un missatge reivindicatiu, una lectura crítica del nostre passat però també del nostre
present.

ME: «Viu», una cúmbia que ens
parla de les festes majors del
poble, «De mil colors» una cançó
que ens parla de riures, de plors,
de somnis, de llibertat...
RE: A totes ens encanta viure les
festes majors, i quina millor manera que escriure una cançó que
reflecteixi aquesta alegria de
viure, de passar-s'ho bé i de fer
caliu en un context tan nostrat
com és la festa major. "De mil
colors" és una cançó que no hem
inclòs al nostre primer disc i que ja
no forma part tampoc de la nostra posada en escena, però que ha
servit de pont entre Ai,Carai! I
Roba Estesa i que segueix formant part de la nostra història.
ME: «Sóc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reüll
caminant pel carrer per vestir o
estimar diferent». Aquest poble,
existeix?
RE: A la cançó "Sóc d'un poble"
parlem de la idea de societat on
ens agradaria viure. Aquella on la
llibertat i el respecte fossin el pa de
cada dia, on mai haguéssim de
parlar de violència, on tothom fos
una part activa del mecanisme

social. Aquest model existeix, en
petites comunitats o altres espais
però ens agradaria que el nostre
poble fos un crit de canvi per a la
societat actual.
ME: «... una dona desgavellada,
amb els braços estesos i descalça
que balla sense compàs. Passa
un vailet pel meu costat i li pregunto: "Xiquet! Tu saps qui és
aquella dona?" I ell, avergonyit,
em respon: "La Revolució".
RE: Aquest fragment de text que
introdueix la cançó "Dona del
carrer" està inspirat en el poema
Ombres de la Víctor/Caterina, de
Drames Rurals. Prenem la força
d'aquelles dones que tenim en l'imaginari comú, aquelles que no
hi són ben bé del tot i exportem el
referent al símbol de la revolució.
Aquella figura femenina que ha
acompanyat tots els canvis de la
història.
ME: La cançó «A la muntanya»,
ens parla de violència de gènere,
de tabús, de llibertat...
RE: "A la muntanya" és una
cançó tradicional del Pirineu però
que també la podem trobar arreu
del principat amb una gran diversitat de lletres, com per exemple a
la zona del Camp de Tarragona
amb "a la plaça ballen coques,
mare, deixeu-m'hi anar". Es parla
i es canta des de fa molts anys del
desig d'autonomia, del desig d'ocupar l'espai que no està reservat
per les dones... de recuperar l'espai públic, la plaça. En la cançó
tradicional, quan la dona demana
aquesta llibertat a la seva mare
aquesta li respon amb una amenaça, que son pare, el seu marit o
el seu germà la matarà. Davant la
violència incitem a una sonoritat
entre les dones, entre mares i
filles, a trencar amb lo establert i a
entendre que juntes som més fortes.
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ENTRENARÀ A LA SELECCIÓ OLIMPICA, LA SUB-23, COORDINARÀ LA SUB-20 I SERÀ SEGON DE L’ABSOLUTA

L’ampostí Josep Gombau torna a Austràlia
Josep Gombau torna a
Austràlia. Aquesta vegada no
per entrenar un club de l'ALeague, com ja va fer amb
Adelaide des de 2013 fins a
2015, deixant grans sensacions com a tècnic. El tècnic
ampostí tornarà a Oceania
amb l'objectiu de portar a la
selecció sub-23 australiana,
coneguts com els 'Olyroos',
als Jocs Olímpics.
"Estic molt content pel nivell dels jugadors joves a
Austràlia", va dir Gombau
després del seu anunci. "Tindrem un objectiu per classifi-

Soccer Academy
A més, seguirà, juntament
amb David Villa, formant
part del projecte
‘DV7 Soccer Academy'

car la selecció per als Jocs
Olímpics, però també estarem buscant preparar els jugadors per jugar amb els
'Socceroos' (com es coneix a
la selecció absoluta a Austràlia)", va completar l’entrenador ebrenc.
Gombau, que havia deixat
el seu càrrec com a entrenador de Adelaide al juliol passat, va iniciar la seva carrera
com a tècnic a l’Amposta des
d’on va passar al FC Barcelona, dirigint la FCB Escola que
li va obrir la porta per entrenar al Kitchee de Hong Kong.
Allí va guanyar dues lligues,
dues copes i una copa de la
lliga en quatre temporades
abans de fer les maletes amb
destinació
Adelaide.
A
Austràlia, el tècnic va romandre dues temporades, en què
va aconseguir alçar un títol: la

FFA Cup de 2014. Les bones
vibracions que va deixar com
a tècnic de Adelaide, apostant per un futbol vistós per a
l'aficionat, li han obert les
portes de la federació australiana, on dirigirà a la selecció
sub-23 al mateix temps que
exerceix la tasca d'assistent

TÉ EXPERIÈNCIA A LA SEGONA A I B, LA LLIGA PASSADA VA ESTAR AL R.BÍTEM

David Medina fitxa amb l’Amposta
David Medina fou jugador del Nàstic
i del Reus, entre altres equips professionals. La temporada passada estava a
l’Hospitalet i durant la segona volta va
fitxar amb el R. Bítem. La setmana passada va estar en tractes amb el Tortosa.
Finalment, ha fitxat en l’Amposta
(imatge de la foto) que també ha incorporat a Aleix Llobet (Nàstic juvenil)
i a Jonatan (exRapitenca i que va jugar
uns partits amb l’Aldeana). De l’Aldeana, iniciarà la pretemporada amb l’Amposta Francesc Corella.

d'Ange Postecoglou en l'absoluta. El tècnic s'incorporarà
a l'agost. També coordinarà el
combinat sub-20 australià.
Gombau declarava per a Més
Ebre que “tot plegat, és un
projecte importantíssim, amb
possibilitats de poder estar en
una Olimpiada o en un Mun-
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Sir Josep Gombau
Un tècnic ampostí fa un altre pas endavant a
l’elit. Torna a Austràlia per entrenar a la selecció
olímpica i ser segon de l’absoluta, a més d’estar
vinculat als planters de les seleccions d’aquell
país. Una Olimpiada i fins i tot un Mundial poden ser els propers reptes per aquest ampostí
que jugava de porter a l’Amposta i al S Bàrbara i que un dia va
decidir fer una aposta que ha tingut resultats excel.lents. Josep,
quan va començar, no sabia el que li portaria la seua nova trajectòria. Però el seu convenciment i la seua il.lusió, aprofitant els
impulsos i les oportunitats que ha pogut tenir, l’han fet crèixer
com un tècnic cotitzat a Oceania i a Àsia, on va començar a ferse un lloc com a entrenador del Kitchee. És un ampostí triomfant
pel món. Un ebrenc com d’altres que fan que el nostre territori
sigui internacional. Gràcies al seu treball i a la seua capacitat,
Gombau és un orgull per Amposta i per les Terres de l’Ebre. Fa
anys que al nostre territori només ens queixem i en raó de les
mancances que tenim i dels problemes que ens afecten. Però notícies com la de Gombau són l’altra cara de la moneda.

dial, en dos anys. El contracte
és per quatre i, malgrat que
estic força bé amb David Villa
a l’Academy, ho he parlat
amb ell i no podia deixar escapar una oportunitat com

ES DESVETLLA LA INCÒGNITA. EL R BITEM BAIXA A TERCERA I L’ASCÓ B A QUARTA

El Torredembarra militarà a Segona catalana
En l’assemblea de dimecres, així es va acordar
Es resol un dels interrogants més grans de l’estiu. La UD Torredembarra finalment militarà a Segona Catalana la temporada vinent. Ho ha confirmat, Àngela Pijuan, després de l’assemblea amb els socis celebrada aquest dimecres a la nit.
Fou la qüestió més important de la reunió, on es van posar
sobre la taula tres possibilitats: mantenir l’equip a Segona,
amb l’esforç econòmic que això suposa, convertir-se en el filial del Vila-seca per tal de garantir una mínima estabilitat econòmica o descendir a Quarta Catalana.
La subvenció de l’Ajuntament, sumada als patrocinis ja existents de la temporada passada i altres fórmules de finançament amb empreses, seran les claus que facin possible competir a Segona partint des
de la prudència i tenint clar que s’ha d’apuntalar l’equip i que serà una campanya complicada.

ESTAVA AL ROQUETENC
A LA PLANA 16, AMB JOAQUÍN CELMA, MÉS NOVETATS DEL MERCAT EBRENC

Agustí renova al Batea
El pichichi mundial amb 61 gols, Agustí Fornós,
seguirà al Batea, després d’haver tingut diverses
propostes. Agustí (a la foto amb el president) renova amb l’equip per al debut a Segona catalana.
Jordi Roca i Andreu Pino seran els tècnics.

aquesta. A l’Academy, de la
que en sóc un dels fundadors,
des de la distància, hi seguiré
vinculat com a membre Fundador i Embaixador Global de
la DV7 Soccer Academy”.

Josep Otero, al Tortosa
Josep Otero, fins ara a Roquetenc, s’incorpora al CD Tortosa per
la temporada vinent. Otero, nét del’històric jugador i entrenador
de l’entitat, té molta il.lusió en aquesta nova etapa per poder sumar i contribuir a la plantila. Una plantilla que, com es pot comprovar a la plana 16, ha tingut reforços de luxe com els que vam
avançar la setmana passada de Virgili o Cristino. Xavi Anell, Dani
Bel i Manolo Puig també són incorporacions que donen un remarcat pèrfil ebrenc a la plantilla que ha confeccionat Àngel Garcia.
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JOAQUIN CELMA

Pulsacions de la setmana
*RAPITENCA, A L'ESPERA DE CINC FITXATGES. S'han renovat de la passada de la temporada passada 1O jugadors, més dos del juvenil: Nacho que la lliga anterior van marcar 27 gols i Eric . I el fitxatge de Selu (Amposta). Farà la pretemporada Pepe Madrid de l’Ametlla. De l'equip bàsic no
segueixen: Xavi Anell, Òscar, Peke, Manolo Puig, Cristian, Gasparin a més de Raul Istoc. En les dues
properes setmanes s'anunciaran cinc fitxatges, un és de tercera divisió.
*AMPOSTA, NOU PROJECTE. Només quatre jugadors segueixen de la temporada passada:
Jonatan, Arnau, Omar i Guillem, més els juvenils. Els últims fitxatges són: Medina (R Bítem), Llobet
(Nàstic juvenil), Jonatan (Aldeana), Jan (Ulldecona), Isaac Casanova (catalònia), Pau Valmanya
(Remolins-Bítem), Ivan González (J. i Maria) i el porter Iniesta (Ulldecona).
*ULLDECONA PLANTILLA GAIREBÉ TANCADA. Solament segueixen deu jugadors de la temporada passada. Baixes importants de l'equip bàsic: José Ramon, Chimeno, Vizcarro i Dani Fluixà.
Fitxatges: Fran Reolid, Toni Ondozabal (Catalònia), David Blanco i Marc Tena (Alcanar), Moha
(Tortosa), a més de la incorporació de diversos juvenils amb projecció. Farà la pretemporada Amado
després de la seva etapa a Corbera, la Sénia i Ampolla. S’ha fitxat també a Rafa Ribera, ex Amposta,
que estava al Benicarló, a Manu del Godall i a José Mari (J i Maria).
*EL GANDESA incorpora a Robert Cabelles (Reddis) i a Alexis Pedraza (Ascó).
*BATEA, SONDEJANT EL MERCAT. Primera incorporació, el jugador Aleix Chavarria del Roquetenc.
En total hauran un total de cinc fitxatges dels quals es tancaran en els propers dies.
*R BÍTEM, NOVA CATEGORIA, NOVA ETAPA. De l'equip bàsic no seguiran Pau Valmanya que ha
fitxat per l’Amposta, Aaron, per estudis, Medina, Miguel Reverté, Maikel, Iker, Dani Bel. Han renovant els veterans Llaó i Emili, a més de Sergi Bel, els germans Bartolomé, Andreu Borràs, Joan Esmel,
Àlex Guarch i Claudiu. Primers fitxatges, Àlex Vizcarro (Deltebre) i Xexu (la Cava). Estan pendents
de la renovació de Monforte i de Jota, que gairebé segur seguiran. S’està negociant, entre altres, amb
el galerenc Pau Muñoz.
*PERELLÓ, POQUES BAIXES. Gairebé tota la plantilla segueix. Baixes: Sergi Segarra, Àlex, Rafa i
Marc Toledo. Altes: Enric Sentis (Ginestar) i Arnau Pallarés (Deltebre). Encara no ha renovat el davanter Magí però el més segur és que segueixi. Falten dos fitxatges un punta i un pivot defensiu.

Top secret
*JUGADORS QUE VAN DIR NO A L'AMPOSTA: entre altres, Albert arnau, Cristian Ventura, Àngel
Sanchez, Àlex Chavarria, Raul Istoc...
*CONFIRMAT: Ginestar, Horta, La Galera i Campredó no tindran futbol.
*ADRIÀ VALLSELLS va dir si al Tortosa fa dues temporades i després el va deixar plantat; la passada
campanya va dir si al Remolins-Bítem van arribar a un acord i als pocs dies va fer marxa enrere. Fa
poc va dir si a Alcanar i als pocs dies negociava amb el Jesús i Maria, la meva pregunta és: què passarà aquesta temporada?.
*JORDI ROCA, EL MISTER DE LA MEDITACIÓ. La passada temprada va trigar un mes a renovar
amb el Corbera. Ara més del mateix: una setmana llarga per decidir amb el Batea. Es un tècnic que
agafa carinyo on està. Tres anys a S. Bàrbara, quatre a Corbera, on era l’amo. Sort Jordi!
*UN JUGADOR REBEL: Sergi Galera, del Tortosa, el van renovar però fou multat per no jugar el darrer
partit contra l’Hermes. El treball fou el motiu però potser hagués pogut canviar el torn de feina.
*GODALL no té tècnic encara. Es treballa perquè pugui competir. S’ha parlat amb Àngel Alvarez,
exmíster de la Galera i Pinell, però no ha hagut acord. Pedro Garcia podria ser una opció.
*CAPERA NO SEGUEIX A L’AMPOLLA. Hi havia un preacord perquè seguís però finalment se li va
oferir el càrrec de secretari tècnic. No el va acceptar. Amb les baixes de jugadors locals com Aitor o
Robert, l’aposta serà, preferentment, per jugadors de Tarragona. D’aquí que el nou míster és David
Burgos que era segon a Cambrils, equip al que va salvar en la temporada anterior. Va pujar al Borges
a Tercera. Va ser jugador del Morell, Reus, Pobla, Mensajero i Marianao.

El Tortosa ha trencat el mercat
Si aquesta temporada, el Tortosa no puja ja pot presentar la seva dimissió primer
el president i després Àngel Garcia. Però això no ocorrerà, el Tortosa serà campió com si fos un passeig militar. Per diverses raons, primera i la més important,
aquesta temporada s'ha canviat de política esportiva, segona perquè s'han fitxat
jugadors consagrats, tercera, de la temporada passada es queda amb el menys
dolent i per fí es canvia la política esportiva. Ara, el presi i el míster han pres el
comandament, amb més jugadors de les Terres de l'Ebre. Dels onze fitxats, set
ebrencs. S’ha rectificat després del fracàs de la temporada passada. Només cal
veure la dada que dels jugadors que la lliga anterior van venir de Tarragona,
només s'ha quedat tres. La llista de baixes és llarga: Yassin, Granados, Ives,
Palau, Marsal, Figo, Amador, Arturo, Samu, Gallego..., amb la qual cosa es pot
comprovar que no és positiu portar tants jugadors de Tarragona. Els d'aquestes
terres donen un plus. Mirin quin equip titular: Eudald de porter; defenses,
Manolo Puig, Victor Calsina, Dani Bel i Raul Garcia. Migcampistes: Xavi Anell,
Cristino, Cristian Ventura, Sergi Galera i puntes Chillón i Virgili. I una banqueta
de luxe: Àlex Cuenca, Aleix Salvadó, Maikel, Arnau....
Atenció també a la dada, quatre dels fitxatges són jugadors de més de trenta
anys i l’estat del camp de Tortosa no està per floritures. El mag d'aquest projecte és Angel Garcia. No només serà campió, ha muntat un equip per assegurarse la renovació i tornar al Tortosa a l'elit del futbol català. Aquest equip a Tercera
divisió faria 20 punts i a 1a. catalana no baixaria. Jo no diré el que cada jugador
cobra, Déu em lliuri, mai publico xifres, però un d'ells serà el jugador més ben
pagat de les Terres de l'Ebre i potser el Tortosa sigui l'equip amb més pressupost
del futbol ebrenc, juntament amb l’Ascó. Jo m'alegro de que el Tortosa pugui
ascendir però m’agradaria més si tingués un filial, si hi hagués més harmonia
amb el futbol base, si es fusionés amb l’Ebre Escola, si el camp s'omplís més....
A mi els projectes de megaestrelles per ascendir si o si mai m'han agradat.
M'agraden més projectes de llarg termini, no de pelotazos, avui ascendeixo i,
demà què faig a 1a Catalana? Doncs, un altre equipàs per mantenir la categoria. D'entrada, el Tortosa ha trencat el mercat, mentre Amposta, Jesús i Maria i
Rapitenca van movent les peces segons les seves possibilitats.
JUGADOR CD TORTOSA
EDUalD
MIGUEl GaSPaRIN
MaRC VIlaRROYa
RaUl GaRCIa
VICTOR CalSINa
ÀlEX CUENCa
MaNOlO PUIG
FRaN SOROlla
DaNI BEl
JOSEP OTERO
alEIX SalVaDÓ
CRISTIaN VENTURa
IVaN CRISTINO
XaVI aNEll
SERGI GalERa
VICTOR PaUlINO
alBERT aRNaU
MaIKEl EMPERaDOR
JOSÉ RaMON CHIllON
VIRGIlI

TERCERA CATALANA
*JESÚS CATALÒNIA, PLANTILLA PERFILADA. Cinc baixes de la passada temporada de l'equip bàsic: Fran Reolid, Toni Ondazabal, Isaac,
Cristian Regolf i Iniesta. Els primers fitxatges: Marc Prades (Roquetenc), Xavi Gisbert, que torna després de quatre anys (ara estava inactiu) i
Xavi Serret, porter que va estar en el Nàstic i jugava a Austràlia. Segueixen de la passada temporada Rovira, Marti, Carlos Ferreres, Pau,
Cosido, Nacho, Pau Diez, Sergi Escoda, Jordi Tomàs, Cristian Arasa, Dani Benaiges i Leandro. Per tancar la plantilla falten cinc jugadors, dos
fitxatges i els altres sortiran del juvenil o del filial
*ALDEANA, NOU PROJECTE. Nova etapa amb l'arribada del nou míster Bartolo, la bona notícia és la renovació pràcticament de tot l'equip.
Les baixes: Corella, Ferran, Moya i Ulialque que seran operats. Dubtes de si seguiran Ignasi Rosales i Ferran Monllao. Tres altes de moment,
David Fluixà (Ulldecona) i els jugadors inactius Carles Gilabert i Marc Montesó. S'esperen dos fitxatges més.
*S. BÀRBARA, PRIMERS FITXATGES ESTEL.LARS: NICO I MARC BAIGES. La plantilla patirà una gran transformació, de l’equip bàsic segueixen: Pio, Jordi Roda, Dani Porcar i Xavi Arasa, a més d’Edgar Esbri, Ximo Marti, Valls i Ivan. Dubte si renovarà Toni Calafat. Moltes baixes:
Gerad Curto, Andreu Queralt, De la Torre i Santi Sancho (Alcanar), Saul, Oriol Grau i Toni Domingo. Hi hauran uns deu fitxatges, els primers,
de l'Horta, Marc Baiges, Barriga i Nico, que torna al Santa així com Millan, que ha estat al Deltebre. Ramos (Godall), també està en l’òrbita.
*OLIMPIC, PRIMERS MOVIMENTS. La idea és mantenir el bloc. De moment, només quatre baixes: Josep González, Fernando Ambrós, Pete
i Jose Pujol. Pel que fa a fitxatges, n’hi hauran uns quatre, els primers Òscar Nogales que prové de la Floresta en categoria juvenil Preferent
i Fèlix (Ginestar). Hi ha pendent una o dues baixes i dos o tres fitxatges. Equip que serà força competitiu a la categoria.
*AMETLLA, SEGUEIX EL BLOC. S'espera que gairebé tota la plantilla renovi. De moment solament una baixa important: Pepe Madrid que
farà la pretemporada a la Rapitenca. Hi ha dues altes, Xavi Fajes del Roses i Sam, inactiu. Marc Vilabrú segueix a la banqueta.
*CORBERA, JA TÉ NOU ENTRENADOR. L’escollit és Joel Martorell, el segon de Rafel Navarro a Gandesa. S’acaba l’etapa de Jordi Roca. Els
anteriors tècnics foren Rins i Guiu. Les primeres baixes Marc Gonzalez i Julià. Demà dissabte, partit de festes amb el Pinell (17.30h).

POSICIÓ
PORTER
PORTER
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
DEFENSa
MIGCaMPISTa
MIGCaMPISTa
MIGCaMPISTa
MIGCaMPISTa
MIGCaMPISTa
MIGCaMPISTa
DaVaNTER
DaVaNTER
DaVaNTER
DaVaNTER

PROCEDÈNCIA
MOREll
RaPITENCa
TORTOSa
TORTOSa
TORTOSa
aMPOSTa
RaPITENCa
TORTOSa
REMOlINS-BÍTEM
ROQUETENC
TORTOSa
RaPITENCa
aSCÓ
RaPITENCa
TORTOSa
TORTOSa
TORTOSa
REMOlINS-BÍTEM
TORTOSa
aSCÓ

EL MERCAT ES MOU
Llaberia, que va marxar al Reddis, podria tornar a la
Cava;, Cristian Regolf, que s'esta recuperant de la lesió,
té ofertes de l’Ampolla i Camarles. Becerra fitxarà per la
Rapitenca o Jesús i Maria. Miguel Reverté té cinc ofertes,
d'equips de la nostra zona, de barcelona i de Múrcia. Javier Asin té dubtes si segueix jugant a futbol o fa un any
sabàtic. Carles Kader jugador del Tortosa ha fitxat pel Camarles. Carlos Gilabert causa baixa al Roquetenc. Abdul,
jugador del Tortosa, anirà cedit al R. Bítem.
Jesús i Maria, cinquè fitxatge: Hugo Fornós que jugava al Mercantil de la divisió d'honor de juvenil i a l’Ascó.
Torna a casa. Flix, dues baixes: Raul Carrasco i Andreu
Peral. Torna Abel Tarragó (Gandesa). Vilalba, s’ha parlat
amb el tècnic Jordi Vallés, ex Tortosa, Campredó i Deltebre però encara no ha fitxat. El Jesús i Maria B incorpora a Pau Roda (Ebre Escola), que també estarà en la dinàmica del primer equip, alternant, i Ortiga (Amposta B).
Jesse, Juan, Català, Sergi, Aaron, Rullo han renovat i
Francesc, Antó i Juanra pugen del juveni.
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«He après a no celebrar les victòries i també
a no dramatitzar les derrotes»
AVUI: ÀNGEL GARCIA, ENTRENADOR DEL CD TORTOSA

Viu a Tarragona però és
un dels entrenadors
que més ha estat en
equips
ebrencs:
Gandesa, Roquetenc,
Ampolla,
Amposta,
Jesús i Maria i ara al
Tortosa. Quinze anys
entrenant. Meticulós,
exigent,
motivador,
perfeccionista...són
algunes de les seves
virtuts. En aquesta
entrevista coneixem
més a Àngel.
Pregunta: Per què vas
fitxar amb el Tortosa?.
Resposta: Per la institució, pel president i perquè tinc confiança en el
treball. El Tortosa està a
Segona catalana però
és un club històric al
futbol català. Motiva
poder-lo entrenar, sent
conscient de la responsabilitat que suposa pel
que representa. Pel que
respecta al seu president, amb qui vaig parlar des d’un primer
moment, és un persona
seriosa i que m’ha
transmès bones sensacions des del principi.
Per tot plegat, vaig
acceptar un repte que
m’il.lusiona.
P: Si l’equip no puja,
serà un fracàs?.
R: Depén de com vagi
la
temporada.
D’entrada, la idea és fer
una plantilla el màxim
competitiva possible i
després anar setmana a
setmana. Assegurar un
objectiu a hores d’ara
no és el més recomanable, tot i que ja he
comentat que és un
repte i que sabem de
l’exigència que té el
club en aquesta categoria.
P: Futbol de Tarragona
o de Terres de l’Ebre?
R: A l’Ebre el futbol es
viu amb més sentiment,
amb més passió. A
Tarragona és molt difícil
trobar en un mateix
equip 17 jugadors de la
mateixa localitat com
em va passar a mi al
Roquetenc. En qualsevol cas, en base a les
necessitats, buscarem
un equilibri però tenim
clar que hi haurà molta
presència local o ebrenca a l’equip, recuperant
jugadors que tornaran
al Tortosa.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?.
R: El meu pare, Àngel

García, jugador professional. Un refereent per
a mi en tots els aspectes, tant en el personal
com en l’esportiu.
Persona que m’ha
transmès valors i suport
quan ha estat necessari,
sempre sent realista.
Com anècdota, recordo
el que va respondre
quan vaig dir-li que
volia ser entrenador: "a
partir d'avui, sempre
estaràs sol”. També he
de destacar a la meua
dona, Eva, que m’ha
ajudat en tots els
moments complicats
que he pogut passar en
aquests anys. I, com
no, a la meua mare que
sempre m’ha recolzat
de forma incondicional.
P: Ets feliç?.
R: Si, i molt positiu.
P: El teu lema de la
vida?
R: Esforçar-me cada
dia i gaudir del que
faig. Fins ara, sóc un
privilegiat en aquest
sentit.
P: El teu treball també
està vinculat a l’esport?
R: Sóc mestre d’educació física, a primària, als
Pallaresos.
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Família, futbol i viatjar.
P: Com ets?.
R: Crec que millor em
poden jutjar o ho haurien de fer-ho altres
persones. Jo el que
intento és ser honrat,
disciplinat i treballador.
I amic dels meus amics.
P: Ets un home que t’agrada estar sol?.
R: Crec que és bo per a
tots poder tenir els nostres moments. Per
exemple, quan condueixo cap als entrenaments m'agrada pensar
amb tot el que faig.
P: Molta tecnologia en
la societat actual?.
R: A casa tenim prohibit
en algunes hores els
mòbils i la televisió.
P: Què significa futbol?.
R: Molta passió i emocions.
P: Els aficinats saben de
futbol?.
R: De vegades, per opinar s'hauria d'estar al
vestidor, veure els
entrenaments i conèixer més directament el
que passa en un equip.
Moltes vegades s'opina

sense coneixement de
causa però això entra
dins del que és el futbol. Jo crec que tothom
a la seua manera, en
sap però hi ha judicis
que no es poden fer
sense arguments. I que
igualment es fan, en
ocasions per intoxicar
intencionadament.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Formar-me com a
persona, uns valors, i
com esport col·lectiu,
no mirar per un mateix.
També conèixer molta
gent. I apendre de les
derrotes i les decepcions.
P: T’agrada jugar un
bon partit o guanyar?.
R: Depèn la les situacions, però està clar
que els resultats són els
que determinen. Has
de tenir una proposta i
una coherència per a
poder arribar a ells, a
còpia d’aplicar-la. Per
tant, admeto que una
victòria al darrer minut i
de penal és igualment
bona però sóc partidari
de que si es pot guanyar jugant bé i sabent
perquè has guanyat, és
molt millor.
P: Què has après de
l’esport en 43 anys?.
R: A no celebrar les
victòries i no dramatitzar les derrotes.
P: Com vas començar?
R: Als sis anys al Nàstic,
jugant també amb el
juvenil de l’Àncora de
Torreforta. I en amateur
vaig
jugar
al

Torredembarra, Vilaseca, la Pobla de
Mafumet i Llorenç, a
Preferent i 1a regional,
de lateral dret. No ho
hauria de dir jo, però
era molt sacrificat,
esforçant-me per milorar dia a dia, aportant
tot el que podia a l’equip en el que estava.
Vaig deixar el futbol als
28 anys, després de
cinc operacions.
P: Comences a entrenar
molt jove?.
R: Als 14 anys, al
col·legi Sant Pau on
estudiava, entrenava a
nens. Després ja al Vilaseca, amb 24 anys, vaig
estar de coordinador i
als 28 vaig començar a
entrenar el primer
equip. Des de llavors
fins ara.
P: Compta’m la teua
trajectòria a
nivell
amateur.
R: A Vila-seca vaig
estar dues temporades,
després vaig passar per
Torreforta, mitja temporada, i Gandesa en
dues ocasions (molt
bones
temporades,
amb gent molt gran).
L’any següent vaig estar
al Roquetenc, que
havia ascendit amb
Carlos Alós a Preferent.
Allí em vaig trobar amb
17 jugadors de la casa
que defensaven els
colors com poques
vegades ho he vist,
amb unitat i sentiment:
Povill, David Cid,
Borull, Nando, Lluís
Fornés, Asin, Marc

Alegre... va ser un gran
any a nivell esportiu i
personal. D'aquí al
Reddis, Ampolla i
Amposta. Després vaig
estar temporada i mitja
sense entrenar, i, posteriorment, tres al Catllar,
mitja a Jesús i Maria i
ara al Tortosa amb
molta il·lusió.
P: Només has durat al
Catllar, ets inquiet?.
R: Són coses de la vida,
del futbol. De vegades
vols continuar en els
llocs i no pots, altres
surten coses que aparentment penses que
són millors. Només prenent decisions, sabem
després si encertem o
no. Quan arribo a un
club des del primer dia
ho dono tot en tots els
aspectes i m'agrada
que sigui recíproc. Si no
detecto que sigui així,
alguna cosa falla i decideixo no seguir.
P: Què feies a la pretemporada
per
Anglaterra?.
R: Vaig estar deu dies
veient els entrenaments
del Tottenham de
Pochettino, allí estava
Jesús Pérez, que és un
amic íntim. Ell es va iniciar a l’Alcanar com
coordinador del futbol
base, després va passar
pel Nàstic, Múrcia,
Espanyol
i
Southampton. És un
altre món. Sempre que
puc, vaig. És bo formarse i aprendre contínuament.
P: Bons entrenadors.

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

R: A mi m’agraden,
Pochettino, Caparrós,
Emery... són entrenadors de picar pedra.
P: Què és un entrenador?.
R: Un pare, un psicòleg
i un motivador. El 80%
del rendiment dels
jugadors és la motivació, sinó hi ha motivació no fas res, l'estat
anímic és molt important. I ho és més en un
vestidor en què els
jugadors no són professionals, i has d’estar
molt a sobre per tenir
cura de totes les emocions, perquè el col.lectiu estigui motivat. I si
hi ha cap interferència
que ho impedeixi, a
nivell individual o
col.lectiu, s’ha d’intervenir per solucionar-la,
d’una forma o d’una
altra, però s’ha de solucionar.
P: Què passa quan
s’està setmanes sense
guanyar?.
R: Els jugadors han de
ser conscients que estàs
amb ells, que els defenses i els protegeixes.
Que hi confies. I has de
transmetre que amb
treball i perseverància,
els resutats arribaran.
Hi ha altres qüestions
que succeeixen a nivell
extraesportiu (malalties, morts de familiars...) que són realment un drama, la resta
no té tanta importància. Per tant, el missatge ha de ser de lluitar i
unir-se al màxim, tot i
que les derrotes generen desconfiança, crítiques, intoxicació de
l’entorn i que poden
dividir a un grup. Però
allí ha d’estar un entrenador per transmetre i
treballar per revertir la
situació anímica. I buscar el resultat positiu
que permeti fer-ho.
P: Quin és el secret per
ser un bon entrenador?.
R: No sé si hi ha cap
secret. Però jo crec pots
arribar a ser-ho si estàs
ben format, envoltat
d'un bon cos tècnic i
d’una bona plantilla,
dins de les possibilitats.
P: Vas ser professor a
l’escola d’entrenadors?.
R: Si, vuit anys i vaig
tenir com a alumnes a
Santi Castillejo, Pinilla,
Delfin, Felip Ortiz,

Xisco Campos, entre
altres.
P: Quina és la teua filosofia de joc?.
R: Depèn de la plantilla
que tinguis, del rival, de
les situacions del partit,
del moment en què
arriba...Amb tot, s’ha
de decidir el que més et
convé
en
cada
moment, partint d’una
proposta que has de
tenir definida segons
els jugadors que pots
arribar a disposar i que
ja buscaràs que s’adapten a ella.
P: Consell per a un
futur entrenador?.
R: Molta il·lusió, ganes
de formar-se, créixer en
l'adversitat, i creure en
el treball d'un mateix.
P: A què fa olor un vestidor?.
R: A Adreladina. Veure
els meus jugadors motivats,
lliurats...units,
m’encanta. Si un jugador porta dues setmanes a la banqueta i em
diu que no està motivat, em bull la sang. No
ho entenc. Sóc molt
exigent amb mi mateix
i també amb els jugadors i han d’estar sempre motivats. Jo també
he d’aconseguir que ho
estiguin. I no és fàcil
perquè el jugador és
molt egoista, només
mira per ell, i has de
buscar que miri per
sumar en un grup.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres de
l’Ebre que has entrenat?.
R: Marc Alegre.
P: Ets un entrenador
car?.
R: Jo l'últim que parlo
quan fitxo per un club
és de diners, primer
parlo dels recursos
materials, dels dies
d'entrenament
que
podré utilitzar tot el
camp, del funcionament del club i de com
sóc jo. Si agrada, després parlem del demés.
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REM. CN AMPOSTA. TRES MEDALES D’OR, DOS DE PLATA I UNA DE BRONZE

CLUB REM TORTOSA. CAMPIONAT D’ESPANYA

Campionat d’Espanya
Els dies 24, 25 i 26 de juny
s’ha celebrat al Llac de
Banyoles, els Campionats
d’Espanya de rem olímpic,
en categories juvenil, sub 23,
absolut i veterà, amb la presencia de 66 clubs i 950
esportistes. El Club Nàutic
Amposta, s’ha classificat en
tercera posició, superat per
Real Circulo de Labradores i
Club Nautico Sevilla, el Club
de Rem Tortosa ha quedat en
quarta posició, el RCN
Tarragona en catorzena i el
Club Nàutic Sant Carles de la
Ràpita en dissetena posició.
El CN Amposta, van aconseguir tres medalles d’or, dos de
plata i una de bronze:
Les medalles d’or, es van
aconseguir per; Aina Cid en
skiff absolut; Aina Cid,

Victoria Cid, Iris Castell i
Nuria Puig en quatre scull
absolut; Albert Barrera, Alex
Paga, Xavier Royo i Oriol
Mateo en quatre scull juvenil
En quan a medalles de plata,
Nuria Puig i Damaris Beltri en
doble scull juvenil; Albert
Barrera, Alex Paga, Xavier
Royo i Oriol Mateo amb

Nuria Martin de Timoner, en
quatre amb timoner juvenil
Finalment medalla de bronze
de Victoria Cid, Iris Castell en
dos
sense
absolut
Els dies 8 ,9 i 10 es celebrarà
a Sevilla, el campionat
d’Espanya, en categories
aleví, infantil i cadet, tancant
la temporada per clubs.

Catalònia Jesús B puja a Primera
Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita han
sigut els campions de 2a i han pujat directament al campionat de Bitlles. Catalònia
Jesús "B" i La Sénia Globertroters, 2n i 3r
classificats, també han pujat perquè han
guanyat la promoció contra Camarles i La
Cava "B", que eren penúltim i antepenúltim de 1a divisió. A primera el campió ha
sigut el Godall "B".

A L’AMPOLLA

Futbol platja
Aquest cap de setmana, té lloc el XIX OPEN DE FUTBOL PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA – Platja Avellanes.
Així mateix, demà dissabte: TALLER INFANTIL DE SCRAPBOOKING – 19h zona vianants.
ANIMACIÓ AMB LA FA DE TORTOSA – 19h zona vianants.

DIVENDRES 1
DE JULIOL
DE 2016

26 remers competeixen
A partir del dia 24 de juny
fins ahir diumenge es va
el
Campionat
celebrar
d´Espanya de Rem Olímpic
2016 de les categories juvenil, sènior i veterans, el club
de Rem Tortosa participa
amb 26 dels seus remers i
formant 9 bots dels quals
aconseguiren les següents
posicions: 1era posició per
Albert
Tafalla
amb 1xABM; 1era posició
per Laura Monteso i Natalia
2xABF
Arasa
2ona per
Anna Kayser i
Blanca Adell amb 2-JF. 3era posició per Ismael Curto, J.Oriol Bouzas, Esteve Canalda i Lluís
Moreno amb 4xJM i 4a per al 8xABM i el 4xJF.

CENTRE ESPORTS TORTOSA

Final de temporada
El passat diumenge dia 19 al Pavelló Firal de Remolins es
va realitzar el dinar de final de temporada del Centre
d’Esports Tortosa. Aquesta activitat està considerada com
una reunió de germanor i festiva entre els diferents integrants dels 6 equips federats i 22 escolars que compta
l’entitat. Durant l’acte es van presentar les pubilles i pubilletes Alba Gonzàlez i Sofia Garcia que representaran l’entitat a les properes festes de la Cinta i es van lliurar els
premis Cucafera a les Escoles i AMPA Ferreries i Cinta
Curto per la seva labor de promoció i difusió de l’handbol.

TAEKWONDO ALFARO D’AMPOSTA

Campionat de Catalunya
Aquest diumenge el TKD Alfaro ha fet un paper espectacular
en el campionat cadet i sub-21 de Catalunya a Barcelona.
Primers per equips cadet femení, tercers per equips cadets
masculins i segons per equips Sub21 masculí. Resultats individuals: * Cadets.
-or: Ashley Bourreau, Raquel Tirado, Cheyenne Brito i Andreu
Perez.
-Plata: Pau Carles i Arnau Fumat.
-Bronze: Marta Falco.
* Sub21:
-or: Cristian Ferré
-Plata: Patricia Santos i Genis Gisbert.
* Va participar: Janira Rodriguez, Gerard Dominguez, Cosmin
Dumitrascu i Patrick Bourreau
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (6)

OLIMPIC MÓRA D’EBRE

CF LA SÉNIA
R
4
32
40
97
98
114
128
132
163
199
208
207
221
222
255
260

T

JUGADOR

5 Gerard Estrella
4 Pol Rodríguez
1 lluís albiol
1 Marc lleixà
6 Ramon Ibañez
6 Xavi Pomada
1 Ruben Peinado
5 Xescu
2 Ramon Centelles
2 Ivan Capitan
6 Isaac Rodriguez
1 Kevin Moreno
4 Quim Bonet
1 Jordi Escubedo
1 Miquel Fonollosa
1 Ferran Ventaja

P.

PJ

101
61
55
35
35
31
28
27
21
16
15
15
13
13
10
9

28
28
26
30
20
34
15
16
32
19
16
15
31
6
14
10

G.

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16
13
2
6
6
4
7
10

1
1
5

JUGADOR
amado Clotet
Manu Fernandez
Quim Bonet
aitor Fuster
Didac Prades
Fèlix Gomez
Jordi Tolosa
Marc Fonollosa
Jordi Garcia
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Ramon Ibañez
Pau Muñoz
Ramon Centelles
andreu Rodriguez
Isaac Rodríguez

P
66
56
40
38
34
30
27
24
20
18
14
13
11
9
7
7

PJ

G.

32 18
28 1
32
15 1
22 6
26 5
12 1
20
12
22 7
28 1
21 12
23 9
12 1
6
5
1

R

JUGADOR

T

6
18
23
39
41
48
113
123
217
236
276
327
356
357
358
359

3 Sergi Vila
3 Pau Muñoz
3 Joaquin Vila
3 Dani Calvo
1 Jaume Soriano
3 Johan Pérez
3 Ernest Rosell
1 Maiol
7 Jordi Jose Moya
3 Ignasi Vernet
3 David Ferré
2 aitor Giné
3 Àlex Cabré
1 Miquel Gonzalez
8 Marc Castellví
1 Fernando ambros

P

PJ

93
74
65
55
54
48
31
29
14
12
8
4
2
2
2
2

30
27
34
26
29
24
25
6
21
22
26
24
11
17
28
---

T

JUGADOR

11
20
24
25
70
80
81
140
154
172
252
253
262
263
294
316

4
1
4
1
2
7
1
1
1
1
3
1
1
1
3
5

ahmed abou
Roger Vidal
lahcen Oudadi
lluís Castelló
Oriol Saladie
Òscar Colat
amado Clotet
Kazu
Gerard Moreno
albert Gordo
Òscar Gilabert
abdhejalil
adrià llop
Juli Jordan
Jordi Julià
Marc Gonzalez

P.
80
70
64
63
39
37
37
25
21
19
9
9
8
8
6
4

PJ

G.

28 1
28 28
32 4
21 2
25
25
33 15
25 4
29
19 11
6
24 3
1
1
7
11
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

CF CORBERA
R

14/15

G.
18
9
1
2
10
3
3
4
1
12
5
1
1
1

JUGADOR
Pau Muñoz
Sergi Vila
Dani Calvo
David Ferré
Ignasi Vernet
Johan Pérez
Joaquin Vila
Pete
Marc Castellví
Ernest Rosell
alejo Diaz
Marc alis
aitor Giné
arnau Prada
Jordi Moya
Josep Gonzalez

P

PJ

G.

PJ

G.

53
51
41
41
41
41
31
30
25
12
10
10
8
8
7
6

CF VILALBA

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Òscar Gilabert
ahmed abou
lachem Oudadi
Toni Calafat
Òscar Colat
Bernat Fernandez
Enrique Cornejo
Robert Costa
Marc Gonzalez
Jordi Julià
Marc Miravete
Oriol Saladie
Manu Rodero
Jaume Vela
Jose Gallego
Josep Blanch

P
86
64
59
53
45
36
33
31
25
23
14
12
10
6
4
3

PJ

G.

32 10
25
30 6
25 21
22
27 1
26 10
23 2
21 1
23 4
24 9
16
25
10
10
8
1

R
15
31
38
55
67
78
92
126
131
139
168
231
244
272
284
285

T

JUGADOR

1 abdul
2 John
2 Miquel Roch
2 albert Marto
5 alberto Solé
1 Musta
4 Joan aregio
2 Esteban
1 albert arrufat
1 Jelti lakhadar
1 Bernabé Taberne
1 Joel Garriga
1 abdelhak
1 J antonio March
4 Enric Curto
1 Roger

P
75
61
57
46
40
38
36
28
27
26
20
12
10
8
7
7

PJ

G.

31 16
32 10
34
27
27 1
34 1
19 11
15 2
32
33 9
5
2
23
8
18
2
4
13

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Jhon
Musta
abdul
albert arrufat
Joan aregio
Roger Suñer
alex Ribes
Didac Cid
Joel Garriga
Bernabe
Joel Gimenez
albert arrufat
Josep
Kleider acosta
Miquel Roch
Josep March

P
100
58
50
35
29
20
18
13
13
10
8
7
6
6
6
4

* Anàlisi de 32 equips. * 775 jugadors, un a un *Partits jugats, punts gols, posició al rànquing de la categoria i temporades amb el seu equip actual. *Tot això durant les
properes setmanes a Més Ebre. NOTA: La columna de l’esquerra correspon a la present temporada. La de la dreta, a l’anterior. R: Posició al rànquing general. T: Temporades al club.
P: Punts actual temporada. PJ: Partits jugats com a titular. G: Gols. A les fotos els primers classificats en la regularitat de Més Ebre de cada equip, de la present campanya.
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (7)

FC ASCÓ B

UD JESÚS I MARIA B
R

T

JUGADOR

P

22
34
42
84
111
118
119
143
144
209
210
247
256
257
265
266

1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Sergi Prats
Àlex Franch
Roger Roig
Jordi Rullo
Jesse Pareja
Juan Cortes
aleix arques
Hristo Garcia
David Català
Ferran Galve
agusti Martí
Carles Beltran
aleix Ventura
Nicola
Jordi Bertomeu
Robert Querol

67
58
53
37
31
30
30
23
23
14
14
10
9
9
8
8

PJ

G.

23
21 13
17 3
21 11
26 2
27 2
11
15 2
13
17 2
1
2
17
22
14 5
8
6

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Gerard Betoret
Dani Badea
aaron Casanova
Juan Cortés
Jorge
Dani Beltran
Jesse Pareja
Àlex Curto
Didac Navarro
Marc Vizcarro
Isma Gutierrez
Sergi Ramirez
aaron Kora
Josep Rovira
Juanjo alcalà
David Panisello

P

PJ

G.

47
44
35
32
31
28
27
22
21
20
19
14
13
13
12
8

R

T

19
21
61
71
72
83
134
152
155
156
174
186
187
193
227
255

JUGADOR

P

PJ G.

Oriol Biarnés
Fernando
Pau Ripoll
Sergi Fuertes
Jaume Guerola
Roger Nolla
alexis Pedraza
Ignacio aroca
albert Troyano
Ricard
Isaac Martin
Jordi Garcia
adrià Miro
Ferran Ramos
Pau Munté
Xavi Suarez

72
67
42
39
39
37
26
22
21
21
19
17
17
16
12
9

33 20
30 4
16 1
15
25
13
31 1
28 3
15 7
21 5
22
15
15 9
12
4
19

1
3
29
88
142
150
153
171
183
223
245
251
261
292
293
297

T

JUGADOR

P

1
4
1
6
4
2
11
4
1
3
2
5
4
4
3
1

Àlex Clua
Narcís Miró
aleix Marti
Jordi Roca
Genis Pena
Ruben Barceló
Ionel Balea
Edu llop
lucas Sanz
Jordan alvarez
Jacob Papaseit
Ferran argilaga
Àlex Robles
Juli Segarra
Ricard Giné
Bernat Galbany

137
104
61
36
23
22
21
19
17
12
10
9
8
6
6
5

PJ

G.

32 1
34 7
26 26
32
27 4
21 3
26 1
18 2
5
6
12 3
6
13
29 1
19 2
12
21 7

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR

P

alexis Pedraza
Oriol Biarnés
Nacho aroca
Fernando
Sisco Méndez
albert Troyano
Xavi Suárez
albert Miró
Marc Fuertes
Ricard
adria Miró
albert Falcó
Joan Junca
Victor Gil
Jordi Garcia
Javi Maldorran

91
50
42
39
32
28
21
19
16
15
14
14
12
7
6
5

PJ

G.

PJ

G.

FC HORTA

C AT MÓRA NOVA
R

14/15

JUGADOR

P

PJ

Narcis Miró
Edu llop
Jordan alvarez
Ferran argilaga
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genís Pena
Masssina
Juli Segarra
albert Jiménez
Àlex Robles
Rafik
Munir
Ricard Giné
Marc Palomar

91
73
49
48
45
33
31
16
8
8
7
7
6
6
5
5

29
33
25
27
24
15
26
25
7
28
22
32
14
4
5
18

G.

R

T

10
62
89
90
121
136
141
145
165
179
194
195
201
211
212
213

5
2
2
1
4
1
2
1
1
1
2
1
4
2
4
1

JUGADOR
Ruben Barriga
Joan Esmel
Guillem aubanell
Jordi Esmel
Pau Cortiella
Nil Garcia
Marc Baiges
Carlos Montesó
Pau Estupiñá
Manel Tomàs
Gerard
Nico aguiar
Joan Cortiella
Àlex Martinez
Salva Clua
albert Noguera

P

PJ

82
42
36
36
29
26
24
23
20
18
16
16
15
14
14
14

31
20
27
26
31
20
27
29
8
14
18
9
28
26
25
10

G.
4
2
1
4
6
9
3
1
7
8
2
1

14/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JUGADOR
Marc Baiges
Gerard alcovero
J. Vicens Pellisa
Joan Esmel
Pau Cortiella
Salva Clua
Sergi Rodriguez
Davis Bes
Ruben Barriga
Carlos Montesó
Guillem aubanell
Ernest asensio
Àlex Martinez
Xavi Revuelta
Òscar Celma
Fran Badia

P
64
39
37
35
33
30
29
28
28
25
22
17
16
14
11
8

30 17
20
20
22 4
24 1
13 1
16 8
25 4
12 1
22
21
16 2
28
16 1
7
3
2

* Anàlisi de 32 equips. * 775 jugadors, un a un *Partits jugats, punts gols, posició al rànquing de la categoria i temporades amb el seu equip actual. *Tot això durant les
properes setmanes a Més Ebre. NOTA: La columna de l’esquerra correspon a la present temporada. La de la dreta, a l’anterior. R: Posició al rànquing general. T: Temporades al club.
P: Punts actual temporada. PJ: Partits jugats com a titular. G: Gols. A les fotos els primers classificats en la regularitat de Més Ebre de cada equip, de la present campanya.
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Daurada a la sal

PEIX BLANC
El peix blanc és un tipus de peix amb relatiu poc greix a la
musculatura. El nom "blanc" se li ha donat popularment perquè la majoria de peixos amb poc greix tenen la carn més
clara que els dits peixos blaus, ja que el greix influeix a la
seva coloració. La quantitat relativa de greix als músculs
d'un peix blanc és d'aproximadament d'un 0,4% al 5% en
massa mentre que el peix blau en té del 5% a l'11%. El peix
blanc té menys greix perquè sol viure al fons del mar i és
més sedentari que el blau, però no és menys valuós nutricionalment.
Per saber si un peix és blanc o blau d'una manera quasi
segura, només cal mirar-li la cua. Si la té en forma de V, el
peix és blau, ja que la necessita per nedar força en les llargues migracions. Al contrari, si la cua
és arrodonida, es tractarà sens dubte d'un peix blanc. Aquest grup és sedentari i fa pocs desplaçaments, ocasionals i curts.
INGREDIENTS:
• 1 daurada d'1,5 kg
• 1 kg aproximadament de sal gruixuda
• Aigua
PREPARACIÓ:
• Traieu les tripes de la dorada, però no les escates. Renteula i escorreu-la.
• Poseu una capa de sal d'1 cm de gruix al fons d'una plata
de forn, col·loqueu-hi la dorada a sobre i cobriu-la totalment

amb una capa de sal, esquitxeu-la d'aigua i poseu-la al forn
a temperatura alta de 20 a 25 minuts.
• Per servir la dorada traieu la crosta de sal i així arrencareu
la pell i les escates del peix.
• Es pot acompanyar d'una salsa lleugera o d'unes verdures.
• Es pot amanir amb oli extra verge i acompanyar de patates
al vapor.

Bon profit!

Maridatge
Vi blanc fermentat en bota o Criança temperatura 12º
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20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
El que et ve de gust és viure aventures sentimentals, i com més millor. Respecte a la salut,
Venus transitant per la teva casa sis potencia la
teva vitalitat i activitat física.

Bon moment per a les teves relacions afectives. Avui estaràs especialment comunicatiu i
alegre. Per sentir-te millor, has de provocar un
canvi d’actitud en la teva vida diària.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

30º 20°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

El vaivé dels teus sentiments et pot afectar més
del que et creus. El teu món imaginari està molt
diligent. No esperis a patir algun revés per prendre’t seriosament la teva salut.

En assumptes sentimentals hi ha canvis per a bé.
Millorarà la comunicació amb la teva parella.
Respecte a la salut, busca l’equilibri, tant físic com
mental.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

La posició de Venus en el teu signe indica una
reactivació dels teus assumptes sentimentals. Tot
es desenvoluparà a més velocitat. Has d’aprendre
a alliberar tensions.

En assumptes d’amor, ara tens nous recursos,
es tracta que els sàpigues utilitzar. És un
moment ideal per començar un règim d’aprimament o variar algun hàbit.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En assumptes d’amor t’interessa fer les coses
de manera més tranquil·la per evitar certs contratemps. Necessites que t’aconsellin en el
manteniment del teu cos.

Per millorar els teus assumptes d’amor
necessites conèixer noves persones que
siguin compatibles amb tu, i que tinguin els
teus mateixos interessos.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor seràs capaç de superar qualsevol obstacle. Estaràs ple d’il·lusió.
Has de parar esment al teu sistema digestiu,
et pot portar problemes.

Amb Venus transitant per la teva casa cinc la
teva autoestima està alta i això es veu en la
teva actitud sentimental. Respecte a la salut
evita les presses.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Avui és el moment de signar la pau si has tingut
problemes amb la teva parella en els últims dies.
Et convé fer una dieta temporal per netejar el teu
cos de toxines.

En assumptes d’amor trobaràs persones que t’ajuden i et brinden el seu suport de manera incondicional. Amb Urà transitant pel teu signe has d’anar en compte amb els accidents.

TARDA

SOL

Estat del cel
Fins a mig matí el cel estarà serè o poc ennuvolat arreu del territori, si bé hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud que tornaran a estar presents al final del dia. A partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on el cel quedarà entre mig
i molt ennuvolat i puntualment cobert, i alguns núvols d'evolució diürna en altres punts
de muntanya.
Precipitacions
A partir de migdia s'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada al Pirineu i
Prepirineu, on localment aniran acompanyats de tempesta, i són possibles al Port.
S'acumularan quantitats minses o localment poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24
hores).
Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa a punts de l'interior. Màxima
semblant en general i lleugerament més baixa a l'extrem sud. La mínima es mourà
entre els 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu, entre 13 i 18 ºC a la depressió Central, entre 15 i 20 ºC al prelitoral i entre 17 i 22 ºC al litoral. La màxima arribarà
a valors d'entre 25 i 30 ºC al Pirineu, entre 30 i 35 ºC a la depressió Central, i entre 27
i 32 ºC a la resta.
Visibilitat
Visibilitat bona en general i regular en moments de ruixat a la tarda.
Vent
El vent serà fluix i variable al principi i al final del dia. Al centre de la jornada el vent
bufarà fluix amb cops moderats, de component sud i est al litoral i a la resta del quadrant nord-est, i de component sud a la resta.

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
TORTOSA
ES TRASPASSA
BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONAMENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:
670 91 80 25

TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.
Tel. 670 268 632

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137

classificats

www.mesebre.cat

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

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i
estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052
OCUPACIÓÑ
TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

FAIG CLASSES de primaria al juliol i agost.
Repassem lo après durant
el curs.
Grups molt reduïts.
Zona Temple.
Tel. 629 42 32 29
(matins de 9 h a 12 h).
josepesn@gmail.com

EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA MANAGER
Empresa industrial de Tortosa con plan de
transformación del canal online precisa
responsable e-commerce. Tareas: Web
(subida y mantenimiento de productos),
Blog (publicación periódica de artículos),
Youtube (creación de videos promocionales/tutoriales). Así mismo colaborará en la
transformación digital de la empresa.
Interesados contactar a través de:
empleoherraiz@gmail.com
o Infojobs: https://goo.gl/Pzb7hc
COL·LEGI D’ADVOCATS
DE TORTOSA
Es busca persona per
desenvolupar tasques
administratives en oficina situada a la zona de
Tortosa. Es valorarà titulació acadèmica i experiència professional.
Interessats enviar currículum a l’adreça
info@axytconsultoria.com

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.
Tel. 609 346 879

RESIDÈNCIA L’ONADA
(GANDESA)
Necessitem un
Infermer/a a jornada
completa Lloc de Treball:
Residència L’Onada
(Gandesa). Tipus de contracte: 6 mesos + 6 mesos
i indefinit.
Contacte: Sofia. RRHH
Mail: rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

VARIS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
tinguen
papers.
no
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

HABITACIÓN
DOBLE POR
HORAS
Cerca de Tortosa,
económico y discreción.

(WhatsApp)

tlf. 609 76 12 06
RELAXÑ
OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPENDIENTE 664149258

diarimés
ebre
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Núria Cruelles
P ERFUMISTA I S OMMELIER
ACTUALITAT
Núria Cruelles va créixer submergida en un ambient on tot li
semblava cobrar més sentit a
través de l'olfacte. És una apassionada de les fragàncies, els
aromes, les olors... Núria és lo
que s'anomena, un nas!
Avui, a Més Personal, coneixerem a Núria Cruelles, nascuda a
la Ràpita, llicenciada en
Químiques per la URV, Màster
de Sommelier a ESHOB
(l'Escola Superior d'Hostaleria
de Barcelona) i Màster en
Direcció i gestió estratègica de
l'univers del Luxe a la IE
(Instituto de Empresa) de
Madrid.
Envoltats de vinyes la Núria ens
parlarà d'aquestes dues disciplines: la perfumeria i l'enologia.
El món del perfum ens farà volar
la imaginació a través del temps
des de l'Orient, passant pels
alquimistes, l'Edat Mitjana...
Sabrem perquè pots arribar a
estimar, o fins i tot enamorar-te
d'una persona per la seua olor...
I, per descomptat, parlarem dels
secrets del perfum en els vins,
d'aromes primaris, secundaris i
terciaris o «bouquet», acompanyats també per Artur Fernández,
creador del vi Margarita's, un vi
que va dirigit com a homenatge
a la seua àvia i a la seua mare, i
on la Núria ha format part en l'elecció de la varietat de raïm
Muscat per transmetre a través
de les notes aromàtiques, florals
d'olors a pètals de rosa, litxi i
gerani, la personalitat i l'elegància d'aquestes dues persones tan
importants en la vida de l'Artur.
Coneixerem a David Escofet (ex
sommelier del Bulli i ex somme-

Últim programa de Més
Personal d'aquesta temporada. Comença la programació d'estiu a Canal
Terres de l'Ebre.
Avui divendres 1 de juliol
a les 21h30, dissabte
20h i diumenge
15h30 i 22h00.

lier i cap de personal del restaurant Sant Pau de la Carme
Ruscalleda), que ens presentarà
el vi Blanc Floral on sobresurten
exuberants els aromes de
Muscat i Sauvignon blanc, i
Núria ens desxifrarà les diferències trobades en aquests dos
vins, perquè tot i que estan elaborats amb la mateixa varietat
de raïm la diferencia en la D.O
ens transmetrà la dissimilitud. El
David i la Núria s'han conegut
perquè formen part d'un projecte solidari on tenen el repte
d'elaborar un vi blanc de vinyes
de més de 50 anys que aquest
Octubre es posarà a la venda i
on els beneficis aniran a parar a
una associació benèfica per
dones que han patit el càncer de
mama. Per últim tastarem el vi
de la Terra Alta en commemoració a la nostra garnatxa blanca.
Un món de fragàncies, sensacions, emocions i passions que
ens faran volar la imaginació a
través de l'olfacte.

FOTOS SalVa BalaRT

Podeu veure tots els programes a través de la web de Canal Terres de l'Ebre:
www.canalte.xiptv.cat/mes-personal o el facebook de Més Personal.

