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La Guàrdia Civil ha detingut dotze persones en l'operació 'Térmyca' d'aquest dimarts
contra la consultora Efial i ha fet 48 escorcolls, 37 a Catalunya, com als ajuntaments
de Tortosa, l'Ametlla de Mar, Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha manifestat sentir "certa indignació i impotència però estic tran-
quil pel convenciment que tot s'ha fet dins la legalitat" després de l'estada de repre-
sentants judicials i de la Guardia Civil en dependències municipals requerint documen-
tació diversa. Bel ha dit que s'ha ofert màxima col·laboració en la investigació. A Ascó,
l’actual govern ha encarregat una auditoria d’Ascó Serveis, abans de dissoldre-la.
Dos dels detinguts en aquest operatiu són el gerent de la Cala Gestió i, al mateix
temps, de la consultora Efial, Antoni Martos, i l'exalcalde Andreu Martí. 
Des del Govern català s’ha qualificat l’operació ‘Térmyca’ com un ‘Circ mediàtic
contra el Sobiranisme’, acusant a Fernández Diaz de ser “l’autor intel.lectual” de
la mateixa. Foto: acn. P3

Cas Térmyca: Circ mediàtic
contra el Sobiranisme?

Els 200 passatgers del tren afectat per una avaria en el subministrament elèctric entre Van-
dellòs i l'Ametlla de Mar van poder ser evacuats després d’una bona estona, protagonitzant
imatges dantesques per la nova incidència, per sortir dels vagons i desplaçar-se fins els auto-
cars que foren l’alternativa per seguir fins les seus destinacions. Foto: Lluís Granero              P2

Nova incidència ferroviària

Avui és notícia

Terres de l’Ebre.
La navegació turística
per l’Ebre es reivindica
amb una sortida
d’embarcacions, el
dia 16. P4

Terres de l’Ebre.
Deltebre i la
Generalitat inicien el
projecte d’ampliació
del Port de Riumar.

P6

Terres de l’Ebre.
Diumenge, dia 10,
XVI Piraguada
Popular, contra el Pla
Hidrològic Nacional.

P10

12 detinguts i 48 registres pels contractes de la consultora Efial

+ info i oferta a contraportada
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars 

Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Ribera d'Ebre,
denunciem el tracte que ha rebut la nostra comarca per part dels impulsors
de l'abocador comarcal, que rep deixalles de Barcelona i la seva àrea metro-
politana. Així com la irresponsabilitat ambiental del projecte, cal recordar
que la instal·lació està situada damunt de l'aqüífer més important de la
Ribera d'Ebre. Ja des de fa molts anys la nostra comarca ha estat víctima del
menyspreu i del mal tracte mediambiental per part dels diversos governs
espanyols i catalans, nuclears, transvasaments, cementiris nuclears, etc. Tots
sabem que una sobresurt per sobre de les demès, però el que ara ens amoï-
na, i que ens ha estat atacant durant dotze anys, és l'abocador comarcal de
Tivissa. Dit abocador, actualment i des de fa un bon grapat d'anys, no tan sols
acull els residus provinents de la Ribera d'Ebre, el qual agrupava menys de
50.000 habitants, és a dir, 42.326 tones de residus anuals, sinó que acull, i
soterra, un total de 322.000 tones de brossa, equivalent als residus anuals
produïts per la comarca del Barcelonès, integrada per 2.254.052 habitants. El
GEPEC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans), ja va avisar
l'any 2007 que aquesta plataforma superava la quantitat de residus autorit-
zada en els seus inicis. Aquesta agrupació juntament amb altres entitats eco-
logistes i mediambientals, com la Plataforma en Defensa de la Ribera d'Ebre,
l'any 2001 van expressar la seva oposició ferma a aquest projecte, alertant
del fatal impacte que ocasionaria al sòl i subsòl del territori. Un any després
la Direcció General de Qualitat Ambiental expressava també la insuficiència
en un total de quaranta-dos aspectes de l'estudi d'impacte ambiental presen-
tat per l'empresa. Totes dues accions varen ser ignorades per la conselleria de
Medi Ambient, amb el conseller Ramon Espadaler al capdavant. Aquest pro-
jecte irresponsable i fosc estava encapçalat per l'empresa Gestió i
Recuperació de Terrenys, controlada per l'empresari Gustavo Buesa, qui
comptava amb l'ajuda de Josep Mayola. Buesa no haguera aconseguit aques-
ta concessió sense l'ajuda de Jordi Pujol Ferrussola, qui entrà en el joc amb
la seva societat Active Traslation. L'entrada pactada i negociada de Pujol al
costat de Buesa, va ser per assegurar, mitjançant la seva persona, l'obtenció
de les habilitacions públiques necessàries i poder encaminar el pla cap al final
que tots dos desitjaven, incorporant persones físiques i empreses entremig,
per tal d'anar cobrint la intromissió de Pujol en aquesta trama viciosa. També
cal recordar que el llavors president del consell comarcal i alcalde de Móra
d'Ebre, Santiago Campos, va autoritzar l'entrada de residus de diverses pobla-
cions del Baix Ebre (Tortosa, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Camarles, Deltebre
i el Perelló).

Frenem l'especulació, defensem el territori!

“L’especulació i el maltracte ambiental rebut
pels impulsors de l'abocador de Tivissa”

Les JERC Ribera d'Ebre denuncia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Fundació per la
Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial (FPPFI) esta ̀ ultimant
la posada en funcionament d’un nou servei de tren turístic que cir-
cularà per les comarques de Tarragona. Segons es va presentar en
l’últim Consell d’Administració d’FGC, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha sol·licitat que Ferrocarrils de la Generalitat participi
en l’operació del tren turístic anomenat Lo Caspolino, que circulara ̀
entre la Costa Daurada via Móra la Nova fins a Casp. Actualment
s’esta ̀ elaborant un Pla Estrate ̀gic de Competitivitat Territorial (PECT)
que impulsa l’Ajuntament de Móra la Nova, el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la participa-
ció de diferents ajuntaments, i consells comarcals.
En l’actualitat, la FPPFI ha finalitzat la rehabilitació de tres dels vehi-
cles i d’una locomotora que formaran part del tren turístic Lo
Caspolino, però el treball continua, perque ̀ en els mesos vinents s’i-
niciarà la restauració d’altres tres cotxes de viatgers i dues locomo-
tores que permetran disposar de la capacitat adequada per a aquest
nou producte turístic. Fins ara, aquesta iniciativa ha estat totalment
auspiciada i suportada econòmicament per la FPPFI, l’APPFI i l’ajun-
tament moranovenc que fins ara han cobert el 56,50% del projecte
i una vegada que el tren sigui una realitat haurà representat una
inversió de 2.955.000 €.

Lo Caspolino, un nou tren turístic 
gestionat per FGC

Ferrocarrils ha estat l’operador escollit per la promoció comercial

Editorial Embolica que fa fort!
EFIAL, l'empresa al voltant de la qual gira l'Operació Termyca ha tocat les Terres de l'Ebre. L'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, és un dels dotze detinguts que ha passat a disposició judicial i que hauran de donar comptes dels 3 milions d'euros deposi-
tats a Andorra i que no corresponen amb les nòmines d'alcalde del 2003 al 2015. Per altra banda, vergonya pel que ha passat aquest
dijous entre Vandellòs i l'Ametlla de Mar. 200 passatgers, afectats per una avaria en el subministrament elèctric entre Vandellòs i
l'Ametlla de Mar han hagut d'estar evacuats del comboi a l'alçada de la platja de l'Almadrava. Persones grans saltant del tren en
ple descampat... La Plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat s'ha desplaçat a Barcelona per entregar personalment més de 300 signa-
tures al Síndic de Greuges... 300 signatures dels prop de més 183.000 habitants de les Terres de l'Ebre, sense comptar el Priorat.
D'aquí la foto adjunta feta ahir dijous 7 de juliol del 2016, només s'ha canviat el color... hauria pogut ser color sèpia en lloc de blanc
i negre i tornar als anys 50, però que ningú es confongui, no és una pel.lí dels anys 50, això va passar ahir! 

L’Ajuntament de Deltebre i la Fundació Banca ̀ria ”la Caixa” han signat aques-
ta setmana un acord per tal de reforçar el programa de Gent Gran i potenciar
la tasca de promoció de l’envelliment actiu amb els Casals de jubilats i pensio-
nistes de Deltebre i La Cava, i actualitzar la programació que els ofereixen con-
juntament. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquest
acord, des de l’Ajuntament de Deltebre reforcem el nostre compromís amb la
gent gran del municipi per tal que puguin desenvolupar els programes d’enve-
lliment actiu que realitza l’Obra Social de La Caixa”. De fet, anualment, entre
els dos centres es realitzen al voltant de 40 activitats de les quals participen el
18,5% de la població de gent gran. Cal destacar que, en aquesta línia, actual-
ment s’està renovant la CiberCaixa del Casal de La Cava, una millora de l’Obra
Social que suposarà una inversió d'uns 14.000€.

Deltebre i l’Obra Social “La Caixa” renoven el seu
compromís amb els casals de jubilats i

pensionistes

Móra d'Ebre celebrarà aquest cap de setmana, dies 9 i 10 de juliol, l'e-
dició 2016 de La Móra Morisca, sota el lema de Tres Visions, Un sol Món.
Aquesta festa de recreació històrica rememora el passat medieval de la ca-
pital riberenca en què convivien al municipi persones de les tres religions
monoteistes: cristians, jueus i musulmans. Més informació planes centrals. 

La Móra Morisca 
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AJUNTAMENT 
DE SANT JAUME D’ENVEJA

ANUNCI

Exp. 1/175/16

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de juny de
2016, aprovà el Reglament de règim intern del servei
d’habitatge d’emergències d’estada limitada de
l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja.

El Reglament aprovat, se sotmet al tràmit d’informació
pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comuni-
cació escrita diària i al Tauler d'anuncis de la corpora-
ció, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions.

Sant Jaume d’Enveja, 5 de juliol de 2016.
L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

Dotze detinguts i 48 registres pels
contractes de la consultora Efial

Escorcolls a desenes d'ajuntaments catalans, entre ells Tortosa, l’Ametlla i Ascó

La Guàrdia Civil va estar a l’interior de l’Ajuntament
d’Ascó des de dimarts matí fins la matinada de dime-
cres. Els agents van requerir documentació sobre els
vincles contractuals que podien existir entre Ascó
Serveis i Efial, entre 2010 i 2013. Segons informa el
Diari de Tarragona, durant una etapa Antoni Martos va
compaginar la gerència d’Ascó Serveis amb la presidèn-
cia d’Efial, empresa amb qui la societat pública munici-
pal va signar tres contractes per un import total de vora
1ME. L’actual govern d’Ascó ha encarregat una audito-
ria d’Ascó Serveis, abans de dissoldre-la. 

Ascó dissoldrà la societat 
Ascó Serveis

La Guàrdia Civil ha detingut dotze
persones en l'operació 'Térmyca'
d'aquest dimarts contra la consul-
tora Efial i ha fet 48 escorcolls, 37
a Catalunya, com als ajuntaments
de Tortosa, l'Ametlla de Mar,
Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant. Segons informació de
l’ACN, entre els arrestats hi ha els
exalcaldes de l'Ametlla i Anglès
(Selva) Andreu Martí i Josep
Manel Bassols, respectivament,
tots dos de CDC. L'operació, que
està dirigida pel Jutjat d'Instrucció
número 1 del Vendrell, és una
peça separada del cas 3% després
que s'iniciés una investigació a
l'Ajuntament de Torredembarra el
2014. Alguns dels delictes que
s'investiguen són contra l'admi-
nistració pública, organització cri-
minal i blanqueig, entre d'altres.
Les diligències van ser sol·licitades
per la Fiscalia Anticorrupció i afec-
ten sobretot consistoris governats
en el seu moment per CDC que
van contractar els serveis d'Efial.
Segons el ministeri públic, s'inves-
tiguen delictes d'organització cri-
minal, blanqueig de capitals, mal-
versació de fons públics, prevari-
cació, suborn, tràfic d'influències,
alteració de preus de concursos i

subhastes públiques, frau a les
administracions i infidelitat en la
custòdia de documents. Les
actuacions es van originar en les
denúncies de regidors de diversos
dels ajuntaments afectats, i les
investigacions als jutjats de
Tortosa, Gandesa i Reus es van
unir a la ja iniciada al Vendrell.
Al llarg de la investigació, s'hauria
detectat la creació d'una figura
instrumental i fictícia d'entitats
públiques empresarials locals que
no tenien cap activitat específica i
a partir de la qual s'iniciava un
entramat fraudulent pel qual es
desviaven fons públics municipals
dels ajuntaments cap a aquestes
empreses i després a d'altres pri-
vades, desviament que escapava
al control dels secretaris i inter-
ventors municipals. A continua-
ció, segons la Guàrdia Civil, gran
part d'aquestes quantitats eren
desviades a Andorra. A més, en
tot aquest entramat, amb un dels
seus epicentres a l'Ametlla, la
consultora Efial va ser absorbida
per Control de Gestió d'Ingressos
(CGI) per estendre la seva activi-
tat presumptament delictiva fora
de Catalunya. A l'estiu del 2014,
el consell d'administració de la

societat urbanística La Cala
Gestió, empresa de l'Ajuntament
de l'Ametlla, va rescindir el con-
tracte de serveis d'assessorament
amb la consultora Efial, després
que transcendís que el titular del
jutjat número 1 de Tortosa, impu-
tés l'alcalde, Andreu Martí, i el
gerent de La Cala Gestió, Antoni
Martos, per l'adjudicació de dos
contractes de serveis per uns
860.000 euros a l'empresa inves-
tigada, de la qual n'era també soci
el gerent. Efial Consultoria va

cobrar un total de 3,5 milions
d'euros de l'Ajuntament de
l'Ametlla durant el temps que va
tenir adjudicada l'administració de
la societat municipal la Cala
Gestió, entre els anys 2008 i
2014. Segons han explicat a
l'ACN fonts de l'actual govern
municipal –ERC i PSC-, la societat,
que s'ha convertit en l'epicentre
de l'operació, “s'embutxacava un
5%” de l'import de cadascuna de
les adjudicacions en les quals par-
ticipava d'acord amb el contracte

signat amb el consistori. De fet,
dos dels detinguts en aquest ope-
ratiu, el gerent de la societat
municipal i, al mateix temps, de la
consultora, Antoni Martos, així
com l'exalcalde Andreu Martí,
estan sent investigats pels jutjats
de Tortosa per suposats delictes
d'activitats i negociacions prohibi-
des a funcionaris públics. El con-
sistori espera els resultats d'una
auditoria de procediments amb la
vista posada en 54 procediments
de contractació possiblement irre-
gulars. El canvi de govern al con-
sistori, que ha xifrat un deute
heretat superior als 47 milions
d'euros, va posar la Cala Gestió i
Efial sota la lupa. "Durant tots els
anys a l'oposició teníem els nos-
tres dubtes", ha declarat l'alcalde,
Jordi Gaseni.

L'operació 'Térmyca'

de la Guàrdia Civil i

Anticorrupció

conclou amb l'arrest

de l'exalcalde de

l'Ametlla de Mar

Andreu Martí (CDC)

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha manifestat sentir "certa indignació i impotència però estic tranquil pel convenciment que
tot s'ha fet dins la legalitat" després de l'estada de representants judicials i de la Guardia Civil en dependències municipals
requerint documentació diversa. Bel ha dit que s'ha ofert màxima col·laboració en la investigació. No ha volgut fer cap més
valoració fins que s'ha lliurat tota la documentació requerida, i ha contraposat aquest "respecte a les formes" a "l'especta-
cle mediàtic" que es va viure dimarts a la plaça de l'Ajuntament, amb l'arribada de mitjans d'arreu del país més de dues
hores abans que la Guardia Civil fes acte de presència. "Es va prioritzar més l'espectacle mediàtic que l'obtenció de proves.
Si hi hagués hagut res a amagar, teníem temps de sobra per fer-ho" ha criticat l'alcalde, qui ha fet notar també la presèn-
cia durant tot el dia de dos agents uniformats a la porta de l'Ajuntament sense cap funció. Bel ha dit que algú haurà d'ex-
plicar perquè es va ordenar la seva presència, que no servia per regular l'accés de les persones. "Si no es donen explicacions,
farà pensar que estaven simplement per facilitar la feina a mitjans gràfics i televisions. Tot plegat, bastant inexplicable". Bel
nega que s'hagi fet cap desviació de fons des de les dos societats mercantils de titularitat municipal de l'Ajuntament.

L'alcalde de Tortosa reitera que totes les licitacions s'han fet
dins la legalitat i expressa perplexitat per l'espectacle mediàtic
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La navegació turística per l'Ebre es reivindica en una
sortida col·lectiva d'embarcacions 

Projecte ‘Via Blava. De l’arròs al vi’. El 16 juliol, de Deltebre a Tortosa

La navegació fluvial per
l'Ebre és una realitat des
de fa anys però que conti-
nua necessitant reivindi-
car-se per captar l'atenció
d'usuaris i turistes enllà de
les Terres de l'Ebre. Amb
aquest objectiu, neix el
projecte "Via Blava. De
l'arròs al vi", basat en la
col·laboració públic-priva-
da, pretén remoure les
aigües de l'Ebre entre
Deltebre i Tortosa amb
embarcacions turístiques,
entre les quals hi haurà el
llagut "Lo Sirgador", en
una iniciativa que ja
compta amb més d'un
centenar d'inscrits.
Organitza la jornada el
Club Nàutic Riumar, amb
el suport dels ajuntaments
de Deltebre i Tortosa,
l'IDECE, la Cambra de
Comerç i el Club de Rem.
L'activitat va més enllà de
la navegació pel riu i bus-
car maridar el turisme flu-
vial amb el patrimoni i la

cultura del vi.
El 16 de juliol, des de
Deltebre, navegant riu
amunt i passant per
Amposta, arribaran a mig
matí a Tortosa, on les
embarcacions quedaran
amarrades mentre els par-
ticipants fan una visita a la
ciutat i posteriorment
agafen un bus que els
desplaçarà fins al Pinell de
Brai, per visitar la Catedral
del Vi i fer un tast de la
DO Terra Alta. Després de
dinar a Villa Retiro (Xerta),
es reprèn la navegació riu
avall fins a concloure l'ac-
tivitat al punt de partida.
El president del Club
Nàutic Riumar, Josep
Vicenç, confia en duplicar
el nombre d'embarcacions
al riu que van aconseguir
posar en l'última edició i
ha recordat que el fluvial
és un turisme de qualitat
molt arrelat en altres llocs
d'Europa, especialment a
França. La regidora de

Turisme de Deltebre,
Anna Giménez, ha volgut
destacar que aquesta és
una iniciativa privada que
compta amb el suport de
les administracions perquè
tothom veu l'Ebre com un
eix vertebrador capaç de
dinamitzar l'economia
dels municipis riberencs. El
president del Club de Rem

i de la Cambra de
Comerç, José María
Chavarría, ha afegit que
aquesta activitat ha de
servir per continuar reivin-
dicant davant les adminis-
tracions la necessitat de
dotar l'Ebre d'infrastruc-
tures fluvials com punts
de càrrega d'aigua, llum i
combustible. 

Finalment, el regidor de
Turisme de Tortosa, Josep
F. Monclús, ha afirmat
que l'Ajuntament manté
una aposta clara i decidida
pel riu com a recurs turís-
tic en la mesura que és
porta d'entrada per pro-
mocionar el patrimoni i la
gastronomia de la ciutat i
del territori.

EN UN MINUT

* TORTOSA: La regidora
de Cultura de Tortosa,
Dolors Queralt, acompan-
yada per la directora de l'à-
rea de Cultura municipal,
María José Bel, ha presentat
la programació del Teatre
Auditori Felip Pedrell per a
la propera temporada
setembre-desembre, la qual
ve farcida de propostes per
a totes les edats i amb una
oferta diversificada la qual,
en aquesta ocasió, incorpo-
ra una important novetat
com és la posada en marxa
d'un cicle de documentals
seleccionats dels principals
mercats i festivals interna-
cionals.
*Les línies L2 i L3 del bus
urbà de Tortosa han estre-
nat nous recorreguts, amb
l'entrada per primera vega-
da al centre històric de la
ciutat, i noves tarifes, amb
una rebaixa de fins al 46
per cent. La L2 amplia el
servei al barri de Sant
Llàtzer, fent parada a l'avin-
guda Canigó i al nou centre
educatiu, mentre que la L3
entra al nucli antic, barri del
Rastre i Parador. La línia
dels dissabtes (LD) fusiona
les dues línies en un sol
recorregut. A partir del
setembre les dues línies
estrenaran també nous
vehicles, microbusos adap-
tats a les dimensions dels
carrers per on circulen. 
*JESÚS: avui comença la
Festa Major, fins el dia 16
de juliol. Organitza: Secció
de Festes de l'EMD i Jesús
Activitats i Serveis, SL.

*CAMPREDÓ: aquest cap
de setmana, els dies 8, 9 i
10 juliol a la plaça de l’es-
glésia de Campredó es cele-
bra la 9a. Edició d’aquest
certamen. El Curt-redó Film
Festival és un certamen
documental pioner a les
comarques centrals dels
Països Catalans, que comp-
ta amb la participació d’im-
portants cineastes i actors
d’arreu de la geografia
catalanoparlant. Cada ses-
sió nocturna acostuma a
aplegar al voltant 400 per-
sones a la plaça de l’església
que gaudeixen de curtme-
tratges d’interes̀.
*XERTA: aquest dilluns ha
començat la consulta ciuta-
dana a Xerta que ha de
resoldre la polèmica del toc
de campanes nocturn del
rellotge de l’església.
Durant tota la setmana uns
950 xertolins i xertolines
poden votar.  

Més
notícies

Una jornada tècnica sobre la transformació dels conreus de secà amb la implantació del regadiu al Xerta-Sénia ha tan-
cat aquest dilluns, a Tortosa, una intensiva campanya d'Unió de Pagesos (UP) i la Comunitat de Regants del Xerta-
Sénia per mirar de convèncer i animar els pagesos del sector del Baix Ebre a iniciar el projecte de regadiu. UP ha fet
diverses xerrades als municipis, amb molta participació, i ha obert un procés d'entrevistes per censar i valorar l'interès
i les possibilitats de posar en marxa el reg. Encara no hi ha dades oficials però el coordinador territorial d'UP a les
Terres de l'Ebre, Hilari Curto, ha assenyalat que només caldria aglutinar els agricultors "d'una superfície homogènia
de 200 o 300 hectàrees", menys del 8% de les 4.253 hectàrees de l'àmbit del Baix Ebre, per poder posar en marxa
el reg a finals del 2017. El president de la Comunitat de Regants Xerta-Sénia, Lluís Cortiella, ha apuntat que el prin-
cipal problema és la falta de relleu generacional que suposa un fre per als pagesos a l'hora d'invertir.

Campanya intensiva d'UP i la comunitat del Xerta-Sénia per animar un
8% d'agricultors al Baix Ebre a endegar el regadiu

El sindicat agrícola assegura que amb unes 300 hectàrees homogènies ja es podria arrencar el projecte de reg a finals del 2017

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat en sessió plenària, amb el vot favorable de tots els regidors excepte l'abstenció del regidor del PP, exigir la
dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, pel cas de les escoltes telefòniques que impliquen també al ja ex-director
de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, cessat la setmana passada pel Parlament per aquest mateix cas. La dimissió del ministre ha estat una
petició dels grups de CiU, ERC i PSC, que l'han introduït en el debat plenari en forma de dues mocions, que s'han acabat debatent conjunta-
ment. El text aprovat de la proposta de CiU i ERC, a més de demanar la dimissió de Fernández Díaz, alerta que tant el ministre com de Alfonso
"haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l'intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes", i expressa el suport
del consistori a les accions que puguin dur a terme el Parlament o el Govern per esclarir els fets i demanar responsabilitats.
El Ple també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, l'adhesió de l'Ajuntament de Tortosa a la campanya "No Puc Esperar", per tal de sen-
sibilitzar la població davant les persones amb malalties inflamatòries intestinals. L'acord estableix que el consistori promourà i impulsarà accions
entre l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) amb les associacions de comerciants de la ciutat.
En la mateixa sessió plenària s'han rebutjat dos mocions del PSC sobre la millora de la senyalització de camins i xarxa viària, i sobre el correcte
servei i atenció a les oficines de turisme, i dues més del PP en relació a la creació d'una partida pressupostària d'inversions ciutadana i sobre la
rehabilitació del monument a la Batalla de l'Ebre. Fora de les propostes de grups municipals, el Ple ha aprovat les festes locals de 2017, que en
el cas de Tortosa ciutat, Els Reguers i Vinallop seran el 5 de juny i el 4 de setembre. A Bítem seran el 4 i 15 de setembre, a Campredó el 5 de
juny i 25 de juliol, i a Jesús el 5 de juny i 4 d'octubre. També s'ha aprovat l'obertura comercial de dos festius addicionals a Tortosa l'any vinent:
el 23 de juliol i el 31 de desembre. En la mateixa sessió plenària s'han aprovat les bases específiques per a la concessió de subvencions a enti-
tats esportives i associacions de veïns.

L'Ajuntament de Tortosa demana la dimissió del 
ministre de l'Interior pel cas de les escoltes telefòniques

Es rebutja una moció del PP sobre la rehabilitació del monument a la Batalla de l’Ebre
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EL PERELLÓ

L’Ajuntament del Perelló,
en sessió plenària del 28
de juny de 2016, acorda
derogar l’acord plenari
del 31 de març del 1964
que nomenava a S.E. el
Jefe del Estado y
Caudillo de España
Excmo. Señor Don
Francisco Franco
Bahamonde, alcalde
Honorario y Perpetuo
del municipio, “per
entendre que aquesta
anul·lació és una obliga-
ció legal en aplicació de
la Llei de la Memòria
Històrica i també una
obligació moral com a
veïns i veïnes del Perelló,
que considerem del tot
imprescindible netejar
aquesta taca de la histo-
ria del nostre municipi”.

Franco ja no
és alcalde
honorari i
perpetu

L'Ajuntament d'Amposta
ha obert ja el termini per
presentar les sol·licituds per
accedir a la subvenció al
pagament de l'Impost de
Béns Immobles (IBI). Des de
divendres 1 de juliol i fins el
proper 30 de setembre es
poden presentar aquestes
peticions o bé de forma
presencial a l'Oficina de
Gestió Tributària o bé a tra-
vés de la pàgina web de
l'Ajuntament. S'hi poden
acollir els habitatges d'ús
habitual i els ajuts van entre
el 4 % i el 10%. En concret,
aquells habitatges amb
valor cadastral superior al
41.973,41 euros, l'ajuda
serà del 4% de la quota de
l'IBI, ja que són aquells
habitatges que s'han bene-
ficiat de la rebaixa del 6%
contemplada a les ordenan-
ces. Quant als habitatges
amb un valor cadastral infe-
rior, la subvenció que ator-
garà el consistori és del
10%. "Així, tots els pisos i
cases que es fan servir per a
ús habitual tindran la matei-

xa rebaixa de l'IBI", destaca
l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs (a la foto).
Els requisits per a poder
accedir a les subvencions
són ser propietari del pis o
casa, estar-hi empadronat i
que siga d'ús habitual i estar
al corrent de les obligacions
tributàries amb
l'Ajuntament, l'Agència
Tributària i Seguretat Social.
La documentació que cal
aportar és la sol·licitud de la
subvenció emplenada, la
fotocòpia del DNI, la

fotocòpia del rebut de
pagament del primer frac-
cionament de l'IBI en curs,
el document bancari de
titularitat del compte i la
declaració jurada d'estar al
corrent de les obligacions
tributàries amb l'Agència
Tributària i la Seguretat
Social. La resolució de les
sol·licituds s'iniciarà a partir
de l'1 d'octubre. 
El pagament de l'ajut es farà
mitjançant transferència
bancària abans del 31 de
desembre de 2016. 

Ports de la Generalitat ha finalitzat les obres d’urbanit-
zació de l’entorn de la llotja al port de Sant Carles de la
Ràpita, per regular i redistribuir els fluxos de mobilitat
de la dàrsena pesquera, impulsar l’eficiència de les ope-
racions comercials del peix i potenciar la integració de
la llotja amb la vila. L’actuació, inclosa en el Pla d’inver-
sions 2014-2017 de l’administració portuària, ha tingut
un cost de 133.240 euros i un termini d’execució de
dos mesos. L’activitat pesquera de Sant Carles de la
Ràpita, una de les més importants de Catalunya, gene-
ra grans fluxos de mobilitat al voltant de la llotja, on
s’ubica la zona de  càrrega i descàrrega i distribució del
peix. En aquest espai, els accessos i l’organització viària
esdevenen fonamentals, ja que coincideixen els vials
interns del port amb espais de treball, amb un gran fluix
de vehicles propis de l’activitat  i zones d’aparcament.

Obert el termini per sol·licitar la
subvenció de la quota de l'IBI 

Ports finalitza la
urbanització de l'entorn

de la llotja de peix

Per habitatge habitual, a Amposta
A Sant Carles de la Ràpita
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Deltebre i la Generalitat inicien el projecte
d’ampliació del Port de Riumar

Disposarà de 350 amarratges, gairebé 200 més que en l’actualitat

Els alcaldes del Baix
Ebre van insistir en
què el govern espan-
yol ha d'acabar amb
la màxima garantia i
qualitat els treballs de
descontaminació del
pantà de Flix. Segons
ACN, van dedicar un
consell d'alcaldes de
l'ens comarcal per
parlar sobre aquestes
obres i van assenyalar
la necessitat que es
desenvolupi un pro-
jecte i es designi un
pressupost per al desmantellament de la zona confinada. Els alcaldes van mostrar
preocupació pel desconeixement de com es preveu retirar els pantalans o netejar
l'aigua tòxica, sobretot després de les filtracions de converses a la premsa de res-
ponsables d'Acuamed que suposadament pretenien abocar àcid clorhídric. També
van demanar la reactivació de la comissió de seguiment i de participació ciutada-
na sobre el procés. "S'ha evidenciat la ferma voluntat del Govern i dels ajunta-
ments perquè el riu Ebre tingui la màxima salut possible. Es duran a terme totes les
mesures de control davant les obres pendents de fer i es demanaran les responsa-
bilitats necessàries perquè siguin una anècdota aquestes preocupants notícies que
han anat apareixent", va apuntar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu. Els alcaldes van exigir que es projecti "un final adequat" per a les
obres de descontaminació de l'embassament de Flix i que, si és necessari, es torni
a analitzar quina és la millor manera per fer-ho. 

L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC) ha celebrat la seva
assemblea anual a Ascó. L'entitat, que està formada per una seixantena de poblacions
que estan situades dintre del radi dels 10 kilómetres de les centrals nueclars, ha estat
presidida durant el darrer any per l'Alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, qui en la darre-
ra trobada ha deixat el càrrec sent rellevat per l'Alcalde de Cofrentes, Salvador
Hondarrubia. Cal dir que les presidències són anuals i rotatòries entre tots els munici-
pis.A la trobada a Ascó, que s'ha dut a terme al Centre de Formació Josep Mur, hi han
assistit una cinquantena d'alcaldes i regidors de localitats amb centrals nuclears, entre
els quals hi havia els de la zona d'Ascó i de Vandellòs. Entre els temes que s'han tractat
a l'assemblea hi figuraven l'ordre ministerial aprovada l'any passat i que contempla una
aportació addicional per al desenvolupament econòmic de la zona, la millora del medi
ambient i la proposta d'un conveni de col·laboració amb Protecció Civil. Així mateix,
s'ha informat de la visita tècnica que es va fer fa unes setmanes a Östhammar, Suècia.
Aquesta ciutat sueca té tres reactors nuclears i ha estat proposada per acollir un magat-
zem definitiu de residus d'alta activitat 

Amb la finalitat de donar resposta a la constant demanda de nous punts d’amarrat-
ge per a les embarcacions i impulsar el sector turístic, l’Ajuntament de Deltebre i la
Generalitat de Catalunya han signat el conveni de col·laboració per a la redacció del
Pla Especial d’Ampliació del Port Pesquer i Esportiu de Deltebre. Segons nota de
l’Ajuntament, amb aquest projecte d’ampliació, el port es preveu que disposi al vol-
tant de 350 amarratges enlloc dels 150 punts que actualment es disposen i que ja
estan plena ocupació. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “la d’avui
és una bona i gran notícia per al desenvolupament del sector turístic a Deltebre i del
conjunt del territori”. En aquesta línia, Soler ha destacat que “la futura ampliació
del port, conjuntament amb altres actuacions com ha de ser el cas del dragatge de
la bocana, ha de permetre que Deltebre faci un impuls rellevant ate ̀s que aquesta
accio dinamitzarà l’economia del municipi”. L’alcalde ha realitzat aquestes declara-
cions en el marc de l’acte de signatura, realitzat al mateix port i el qual ha servit per
a explicar al públic assistent els detalls del projecte. Més enllà del propi alcalde, l’ac-
te també ha comptat amb la participació dels regidors del consistori, el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, el presi-
dent del Consell de Riumar, Eutimio Mauri, i membres del mateix consell i presi-
dents d’entitats i associacions del sector turístic. El port pesquer i esportiu de
Deltebre es va finalitzar l’any 2003 i, deu anys despre ́s, el 2013, es va dur a terme
una reordenació que va permetre reubicar el sector pesquer i incorporar uns panta-
lans per ampliar fins a 150 les embarcacions. Al mateix temps, en el transcurs de la
seva visita a Deltebre, el secretari ha explicat el projecte de la nova rotonda que s’u-
bicara ̀ prop de les instal·lacions del Camp Nou i que es licitarà a finals d’aquest any,
així com també s’ha compromès a impulsar solucions efectives per tal d’evitar acci-
dents al creuament del carrer Pintor Sorolla i a cedir els espais dels baixos dels Pont
del Passador. En la mateixa línia d’impuls de Deltebre i del nucli de Riumar, cada dis-
sabte, durant el transcurs de l’estiu, tindrà lloc el Mercat de Riumar. 

Reclam per a la finalització completa de
la descontaminació del pantà de Flix

L'AMAC celebra la seva 
assemblea anual, a Ascó

L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears

Els alcaldes del Baix Ebre mostren la seua preocupació

El Festival d’Acció Poètica
Bouesia fa enguany una
proposta de canibalisme
poètic que passa per men-
jar-se conceptualment el
Delta de l’Ebre, un dels
espais mediambientals
més fràgils del Mediterrani
que durant aquests anys
ha servit de marc inspira-
dor de la Bouesia, i deglu-
tir també el poeta Carles
Hac Mor, mort a principis
d’enguany. Hac Mor va
ser un dels impulsors de la
Bouesia i hi va participar
activament en cadascuna de les seues successives edicions. Aquest acte de canibalisme
bouètic vol ser també un homenatge pòstum a l’infrapoeta que es va deixar arrossegar
per la màgia creativa del Delta i va contribuir a aixecar del no res un certamen que ha
sabut transformar en contemporaneïtat la cultura popular més perifèrica. Així amb el
lema Menjar-se lo Delta. Menjar-se Carles Hac Mor. Menjar-se la poesia, el festival
Bouesia treballarà el concepte antropofàgia. “Menjar objectes humanitzats com una
manera de menjar-nos a nosaltres mateixos”, assenyala Rafel Tormo, codirector del fes-
tival, i ideòleg juntament amb Miquel Àngel Marín, d’aquesta proposta (a la foto).
Bouesia continua sent un festival nòmada i itinerant (un total de sis ciutats: Deltebre,
Vandellòs, Amposta, Tarragona, Barcelona i València) i que va ser pioner a l’hora de des-
localitzar un esdeveniment d’aquestes característiques. Enguany la primera parada la farà
a Deltebre, avui i demà. A Deltebre, tindrà lloc una de les actuacions més sonades: un
concert de El Niño de Elche (Elx, 1985), acompanyat a la guitarra per Raúl Cantizano,
avui. Com a teloner  actuarà el músic ampostí Andreu G. Ubaldo. També a Deltebre,
demà dissabte, 9 de juliol, es presentarà el col·lectiu Topografies Perifèriques i al Clàssic,
es farà una paella popular que servirà per acomiadar a Deltebre els dotze anys d’un fes-
tival que ha subvertit el concepte de cultura a les Terres de l’Ebre.

Un concert d’El Niño de Elche inicia la
dotzena i última edició del Festival Bouesia

Avui divendres, a Deltebre
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MÓRA D’EBRE: el sostre
d'una fàbrica abandonada
es va esfondrar aquest
dimarts a la nit a Móra
d'Ebre sense causar ferits,
tot i que es va desallotjar
cinc persones preventiva-
ment que residien en habi-
tatges veïns, segons han
informat els Bombers.
*MÓRA LA NOVA: seguint
amb la iniciativa introduïda
l’any passat de proclamar
un pregoner de festes, ja ha
escollit la persona que
desenvoluparà aquest
càrrec en la Festa Major
d’enguany, serà el primer
director que va tindre
l’Escola d’Arts i Disseny de
la població, Josep Casadó
qui, juntament amb altres
persones amants de l’art, va
ser l’impulsor de la creació
d’aquest centre al poble.
*RIBERA D’EBRE: fins a 12
joves de la comarca, als
quals s’han de sumar 12
meś de la Terra Alta, partici-
pen aquesta primera quin-
zena de juliol al curs de
monitors de lleure infantil.

Més
notícies

Músics i compositors de catorze nacionalitats diferents entre les
quals hi ha Austràlia, Japó, Mèxic, Holanda o Canadà participen
enguany del 2 al 17 de juliol a la tercera edició del festival Sirga
– Músiques de Recerca i Patrimoni, un certamen amb vocació
internacional organitzat per l’Associació d’Amics del Jazz de la
Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Flix que té com a objectiu prin-
cipal dotar a les Terres de l'Ebre d'un certamen internacional
que dinamitzi, a diversos nivells, el nostre territori; donar a
conèixer, a dins i fora des Països Catalans, els nostres creadors
i intèrprets; i potenciar la creació sonora i musical d'arreu del
món com un valor i un motor de progrés. Entre altres actua-
cions, cal destacar les quatre classes magistrals programades
enguany amb professors tan destacats com la compositora
sueca Hanna Hartman o l’ensemble Soundinitiative, el concert
de 4 hores de durada al castell de Flix en què la gent es podrà
quedar a dormir al recinte o el conte i taller familiar ‘TITU o el
Fill de la lluna’ amb l’ensemble ARCEMA. 

Músics de 14 nacionalitats participen en la tercera
edició del Sirga Festival de Flix

Del 2 al 17 de juliol

Finalment, l’Institut-Escola 3 d’abril de Móra la Novam segons nota
de l’Ajuntament, molt possiblement només perdrà una de les dues
línies d’ESO que Ensenyament estava estudiant eliminar del centre el
pròxim curs 2016-17 per la falta d’alumnes. Aquesta és la notícia que
ha confirmat la  directora dels serveis territorials d’Ensenyament a les
Terres de l’Ebre, Manolita Cid, a l’alcalde del municipi, Francesc X.
Moliné, i a la regidora d’Ensenyament, Míriam Vinaixa, en una reu-
nió mantinguda a la seu territorial, a petició de l’autoritat local, des-
prés que se sabés la notícia del possible tancament de les dues línies.
Segons ha explica Moliné a la sortida de la reunió, “des del departa-
ment ens han confirmat que el pròxim setembre molt possiblement
només trauran una línia i no dues. Aquest canvi es deu al fet que no
s’havien comptabilitzat els alumnes que no acabaran assolint els
objectius del curs i, ara, un cop contemplada aquesta possibilitat es
veu molt viable mantindre una línia, això també significa que retalla-
ran menys dels 4 professors i mig previstos”.

Móra la Nova mantindrà una de les línies
que Ensenyament estudiava traure

A l’Institut-Escola 3 d’abril

La plaça d’Arnes va acollir
la tercera edició de
l’Eclipsi de Garnatxa
Blanca, un esdeveniment
organitzat per la Fira del
Vi de Gandesa i
l’Ajuntament d’Arnes per
promocionar la varietat
insígnia dels vins de la
denominació d’origen
terraltina. Hi van partici-
par 23 cellers elaboradors
de vins de garnatxa blan-
ca i 11 restaurants i forns
de la comarca que van
elaborar les punxadetes
(tastets) i les postres que
van acompanyar la
degustació del vi.
Com és tradicional, l’acte
va servir per presentar el
cartell anunciador de la
29a Festa del Vi de
Gandesa, que tindrà lloc
el primer cap de setmana
de novembre a la capital
comarcal. En el marc d’a-
questa festa tindrà lloc
una nova edició de la Nit

de les Garnatxes
Blanques, un veritable
esdeveniment enològic i
gastronòmic que aplega
centenars d’amants del
bon vi i de la bona taula al
celler modernista de
Gandesa. L’Eclipsi de
Garnatxa Blanca fou inau-
gurat per Joan Aregio,
secretari d’Empresa i
Competitivitat de la

Generalitat. Aregio va
anunciar que el Celler
Cooperatiu del Pinell de
Brai acollirà el dia 26 d’a-
quest mes la II Nit de
l’Enoturisme de Cata-
lunya, en un any tan sig-
nificatiu com el 2016, en
què Catalunya ha sigut
nomenada Regió Europea
de la Gastronomia.

L’Eclipsi de Garnatxa Blanca aplega a
Arnes 23 cellers i 11 restaurants

De la Terra Alta

Entren en servei les piscines
municipals de Móra d’Ebre

La inauguració de les reformes serà el 16 de juliol

L'1 de juliol
van entrar en
servei les pis-
cines munici-
pals d'estiu de
Móra d'Ebre,
una nova ins-
tal·lació públi-
ca construïda
en un temps
rècord de poc
més de quatre mesos. La piscina ha entrat en servei una
setmana després de la data habitual d'inici de la tempo-
rada de bany a Móra d'Ebre, el 24 de juny, a causa dels
acabats d'unes obres que han significat la renovació total
d'aquesta instal·lació. Els treballs han consistit en l'ende-
rroc de les piscines anteriors, la renovació total de les ins-
tal·lacions, l'enjardinament i la dotació dels elements de
mobiliari i urbanització. Amb aquesta inversió de 540.000
euros, la capital de la Ribera d'Ebre disposa en l'actualitat
d'unes instal·lacions de piscina municipal descoberta de
primera magnitud. La inauguració oficial es realitzarà el
dia 16 de juliol amb la presència del president de la
Generalitat, Carles Puigdemont.

D’altra banda, Móra d'Ebre celebrarà aquest cap de set-
mana, l'edició 2016 de La Móra Morisca, sota el lema de
Tres Visions, Un sol Món. La festa de recreació històrica re-
memora el passat medieval de la capital riberenca. Més in-
formació planes centrals.
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EN UN MINUT

*DEMÀ DISSABTE, 9 de
juliol, tindrà lloc, al Castell
de Miravet, la quarta edi-
ció de Mirarock, la propos-
ta musical d’estiu que
organitzen l’Agència
Catalana del Patrimoni
Cultural del Departament
de Cultura i l’Ajuntament
de Miravet. El grup Manel,
protagonista d’aquesta
quarta edició.

*UNIÓ DE PAGESOS va
demanar aquest dimarts a
Tortosa al Delegat del
Govern de Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, i al Director
dels Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura
a les Terres de l’Ebre,
Ferran Grau, que actuïn
perquè els citricultors cata-
lans puguin accedir a varie-
tats noves, sobretot man-
darines, que els permetin
millorar l’accés al mercat i
aconseguir un millor preu
de la fruita. 

Més
notícies

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han sig-
nat un conveni per al finançament de l’execució, la gestió i la prestació eficient
del servei d’un nou col·lector del nucli dels Reguers,  al terme municipal de
Tortosa. Mitjançant aquest acord, l’ACA estableix igualment l’assignació de recur-
sos per garantir la gestió i la prestació del servei de sanejament. El Consell
Comarcal del Baix Ebre és l'administració responsable del sistema de sanejament
de Tortosa-Roquetes, que tracta les aigües dels dos municipis i dóna servei a una
població aproximada de 700 habitants. Aquesta actuació compta amb un pressu-
post de 934.721,40 euros i es preveu que tingui una durada de dos anys. El
Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actua-
cions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en
marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les
nostres aigües superficials, subterrànies i marines. A data d'avui les quasi 497
depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament del 97% de la
població catalana.

L'ACA i el Consell Comarcal del Baix Ebre
milloren el sanejament de Tortosa

Signen un conveni

La XVI edició de la pira-
guada en defensa de
l'Ebre, que tindrà lloc el
proper 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 formalit-
zarà, finalment, pocs dies
després a Brussel·les.
El moviment antitransva-
sament vol captar nova-
ment l'atenció de les
autoritats comunitàries
sobre la plena vigència
d'aquestes demandes per
a preservar el tram final
del riu i el Delta. Després
de la multitudinària mani-
festació de força dirigida a
la Comissió de Peticions
del Parlament Europeu, la
nova demostració del
passat 6 de juny a
Barcelona i aquesta pira-

guada volen posar l'ac-
cent en la Comissió
Europea, poc abans de la

presentació de la queixa
contra el Pla Hidrològic de
la Conca a Brussel·les

XVI Piraguada Popular,
contra el Pla Hidrològic 

El proper diumenge, dia 10: Xerta-Aldover-Tortosa

Aquest dimarts, 5 de juliol s’ha celebrat l’última jorna-
da de les set que s’han impartit en el marc de la vint-i-
dosena edició de la Universitat d’Estiu de les Terres de
l’Ebre (URV-UETE), al campus de Tortosa. Un total de
158 alumnes s’han matriculat en alguna d’aquestes jor-
nades de cinc hores que han abordat temes diversos
com la salut, la cura personal, la gastronomia molecu-
lar, les noves estratègies educatives o la captació de
clients a través de les xarxes socials. Les set jornades
programades s’han impartit al campus Terres de l’Ebre
de la URV i des de l’organització s’ha valorat positiva-
ment tant el desenvolupament de les activitats com la
xifra d’inscrits.

Tanca la 22 edició de la Universitat
d’Estiu de les Terres de l’Ebre

Amb 160 alumnes matriculats

L’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, i el director territo-
rial de Salut de les Terres de l’Ebre, Ismael Piñas, van pre-
sentar aquest dimecres, 6 de juliol, el projecte Activa’t
caminant d’Alcanar. La presentació va comptar també
amb la presència del regidor de Salut, Esports i Medi
Ambient, Jordi Bort, i el regidor de Participació, Gent Gran
i Joventut, Joan Roig.
El projecte Activa’t caminant és fruit de la col·laboració
entre la Regidoria de Salut i Esports de l’Ajuntament d’Alcanar i el Pla
d’Activitat Física Esport i Salut de la Generalitat de Catalunya (PAFES) i té com
a objectiu conscienciar la ciutadania sobre la importància de cuidar la salut i
augmentar, de manera progressiva, el nivell de la pràctica d’activitat física entre
grans i menuts.
En aquest sentit, s’han presentat les diverses rutes esportives amb diferents
distàncies i nivells, a Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, que es proposen en els
díptics publicitaris editats.

Presentació del projecte Activa’t caminant
A Alcanar
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FOTO SARA ESTALELLA

Esquerra reclama unitat d’acció
política a la resta de partits

“Per aconseguir l’alliberament dels peatges ebrencs de l’AP-7”

La Memòria Econòmica
de Catalunya 2015,
patrocinada pel Banco
Santander, ha estat pre-
sentada aquest dime-
cres a la Cambra de
Comerç de Tortosa per
la seva directora, Carme
Poveda. L’acte ha estat
presidit pel president de
la Cambra de Comerç
de Tortosa, José María
Chavarria Homedes (a
la foto). Segons estima-
cions pròpies, el VAB a
preus corrents de la pro-
víncia de Tarragona ha crescut un 3,5% el 2015. Es tracta del creixement més
important des del 2008, i supera en 2,5 punts el registrat l’any anterior. 
Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial que realitzem les cambres en
col·laboració amb l’Idescat, mostren que la marxa dels negocis ha millorat el 2015
a tots els sectors en comparació a l’any anterior, excepte a la construcció. El sec-
tor amb una millor resultat ha estat la indústria, seguida de altres serveis. 
Totes les comarques tarragonines han registrat un descens de la població, oscil·lant
entre el -2,0% del Terra Alta i el -0,03% del Priorat. 
Els afiliats han augmentat a totes les comarques de Tarragona, excepte al Priorat
on ha disminuït un lleuger 0,3%. En general, s’observa que les tres comarques
situades més a l’interior de la província, que són Terra Alta, Ribera d’Ebre i Priorat,
han registrat un menor creixement de les afiliacions. Mentre que els increments
més importants —per sobre del 4%— s’observen a les comarques més pròximes a
la província de Barcelona (Baix Penedès, Tarragonès i Conca de Barberà).
La caiguda de l’atur registrat ha estat generalitzada a les 10 comarques tarragoni-
nes. En termes relatius, els descensos més importants s’han produït a la Conca de
Barberà, Terra Alta i Alt Camp, del 14% o superiors. Així mateix, la taxa d’atur
registral oscil·la entre la màxima registrada al Baix Penedès, del 24,1%, i la míni-
ma d’un 10,5% a la Terra Alta. Cal tenir en compte que quatre de les cinc comar-
ques catalanes amb la taxa d’atur més elevada estan situades a aquesta província,
que són: Baix Penedès, Baix Camp, Montsià i Tarragonès.

Més de 120 propostes del 22 i al 31 de juliol, a
la Ràpita, amb motiu de la Festa Major, amb un
acte previ el dia 16: la presentació de les dames
i pubilles i la proclamació de la reina de festes. 
L’activista cultural i ex-carter Eduardo Sánchez
serà el pregoner. El concert gratuït de Blaumut,
l’actuació de Joan Rovira i B-Sos, una Nit Jove
amb El último que zierre, així com actuacions de
DJ totes les nits després del ball, entre les pro-
postes musicals.
El primer divendres de festes tindrà lloc un bou
capllaçat, una de les novetats del programa de
bous. Podeu consultar el programa complet
accedint a l'enllaç: http://goo.gl/EYFe45
A la foto, l’alcalde, Josep Caparrós. 

Aquest dimecres, el president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Albert Salvadó, i el senador Miquel Aubà han mostrat la seva ‘indigna-
ció’ per la ‘falta de respecte del Govern espanyol cap a la gent de les Terres de l’Ebre
pel que fa a l’N‑340’. Segons Salvadó, ‘en temes de comunicació vial demostraven
més clarividència els romans que no pas l’Estat espanyol del segle XXI’. Els repre-
sentants republicans han recordat que el pla d’actuacions imposat pel Govern
espanyol a l’N-340 amb desenes de quilòmetres de línia contínua, 11 rotondes i una
limitació de velocitat a 80 Km/h, no té el consens del territori. Esquerra rebutja
aquestes mesures, segons Salvadó, ‘perquè no solucionen els problemes que patim,
sinó que encara els agreugen més’. De manera irònica, Salvadó ha reclamat per a
les Terres de l’Ebre, en matèria d’infraestructures, ‘el cafè para todos’, recordant que
altres zones de la demarcació i del país gaudeixen d’una via ràpida gratuïta i de la
gratuïtat dels peatges ‘mentre aquí la carretera de primera que teníem ara ens la
transformen en una via comarcal’.
Per als republicans, l’única mesura eficaç per reduir la sinistralitat i pacificar el tràn-
sit és l’alliberament immediat dels peatges de l’AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i
Alcanar-Ulldecona -Vinarós. Salvadó ha afirmat que ‘aquesta situació ens obliga, a
tots els representants polítics, a una unitat d’acció per aconseguir una prioritat terri-
torial absoluta com és l’alliberament dels peatges del tram ebrenc de l’AP-7’.
Esquerra, els propers dies, presentarà una vegada més a tots els ajuntaments i con-
sells comarcals una moció denunciant la situació i exigint l’alliberament immediat
dels peatges ebrencs.
El president republicà ha destacat ‘l’oblit i la llunyania cada vegada més gran’ de
l’Estat respecte les Terres de l’Ebre: ‘transformen el corredor mediterrani viari, una
via de primera categoria, en una via secundària comarcal, lenta i plena d’elements
excepcionals’. Salvadó ha advertit que l’aplicació d’aquestes mesures en ple perío-
de estival ‘convertirà l’N-340 en una gatera i col·lapsaran més el trànsit’.

“Sortida amb força de la crisi amb un
creixement per sobre del 3% el 2015”

La Ràpita prepara unes festes majors
farcides d'actes i destacades novetats

Del 22 al 31 de juliol

A la província de Tarragona, segons dades de la Memòria Econòmica

Les obres que han de per-
metre acabar la construc-
ció de l’auditori municipal
de La Rap̀ita tornen a estar
en marxa. Segons nota de
l’Ajuntament, l’empresa
Edifisa Enter S.L. va ser
l’adjudicatària dels treballs
que resten per enllestir l’e-
dificació d’aquesta obra
emblema ̀tica per a la
població, amb un pressu-
post d’un milió sis-cents
mil euros. Paral·lelament,
l’Ajuntament treballa per
avançar en el proceś d’ad-
judicació que ha de permetre completar l’auditori amb els corresponents equipaments.
L’obra, que va quedar aturada al 2013 i ara s’ha reemprès, preveu disposar d’un equi-
pament el màxim versat̀il possible per tal que pugui tenir activitat al llarg de tot l’any.
Per això s’instal·laran grades retràctils que han de permetre habilitar una sala diàfana si
els actes així ho requereixen. També s’han projectat bucs d’assaigs que es posaran a dis-
posició de la ciutadania, en concret de les entitats i grups que precisen d’un espai on
assajar en condicions. El ‘Projecte bàsic i d’execució per a la finalització de les obres de
l’auditori municipal de Sant Carles de la Rap̀ita’ especifica també l’acabament de diver-
sos elements, com la pell exterior i coberta de l’edifici, que el dotaran de la seva imatge
definitiva, el vestíbul d’accés, l’ar̀ea d’administració i la sala principal; també l’escenari,
on s’han d’instal·lar els acabats acústics, l’enllumenat i els paviments especials. 

Es reemprenen les obres per acabar la
construcció de l’auditori municipal 

De Sant Carles de la Ràpita
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MÚSICS

Isabel Carrasco

Un grup format per set músics de
banda i banda del riu Sénia.
Cançons com «La mani», «La
Via» i «Uoioio» són una mil·lèsi-
ma part del seu repertori on
podem trobar multitud d'estils
que van des del Rock, Swing,
Twist, Reggae, la Jota, ranxeres i
fins i tot una cançó de bressol!
Aquest estiu els podrem escoltar
a les Festes Majors d'arreu del
territori i al Mítics Festival de
l'Aldea, aquest dissabte dia 9

Més Ebre: Sou 7 membres: 3 ull-
deconencs, 2 benicarlandos, 1
puigpelatenc i 1 d'Agramunt. On
és la Marieta?
Pepet: La Marieta és una substàn-
cia psicotròpica que en els primers
temps mos inspirava. Amb el
temps, se n'ha anat i ara és la xica
que busquen tots los xiquets als
nostres concerts i no hi ha mane-
ra tu, no surt mai!
ME: Me pots fer un balanç d'a-
quests 10 anys dintre del món de
música?
Pepet: Crec que podem dir que
hem estat uns afortunats, les
coses mos han anat molt bé. Hem
aconseguit fites molt importants,
això sí amb molts d'esforços, per-
què de padrins n'hem tingut los
justos.

ME: La majoria us dediqueu a
l'ensenyament. El fet d'estar, la
major part del temps, rodejat de
joves a més de contagiar-te ale-
gria, també hi tenen cabuda les
històries del dia a dia. Això et
dóna molta riquesa a l'hora de
compondre, no? Em refereixo a
cançons com «L'educació no es

toca», «Khadija»...
Pepet: Treballar a un institut és
una font d'inspiració brutal i un
ofici molt agraït. Los joves te con-
tagien les seues ganes de viure i
això aflora inevitablement a les
teues composicions i les fa més
vitals, enèrgiques i alegres.

ME: Teniu cançons crítiques però
sempre amb una dosi de bon
humor i amb un estil de música
adient.
Pepet: Natros sempre diem que la
nostra fórmula és música, missat-

ge i humor. Pensem que en la crí-
tica està el canvi i mos agrada
posar la nostra música a servei de
la vox populi, i al mateix temps ho
fem amb sentit de l'humor, per-
què és una part inherent del nos-
tre caràcter ebrenc. De fet, podrí-
em dir que apliquem los fona-
ments de la rondalla a la música
moderna, mos agrada cantar les
quaranta amb alegria.

ME: Ara tot just farà un any que
va morir Paco Albiol, trompetista
del vostre grup, en un accident de

trànsit.
Pepet: Sí, va ser un cop molt dur.
Però amb el temps hem après a
conviure amb la seua falta i la
veritat és que ara estem més units
que mai.

ME: La cançó «La Via» de l'any
2013, la rumba del «SíSí» l'any
2014. Si haguessis de compondre
una cançó per aquest 2016. Quin
títol i quin estil seria?
Pepet: Faríem un pas doble, que
portaria per títol "Lo vostre
immobilisme serà la nostra inde-

pendència".

ME: Un estiu ple de concerts. I
després es diu que els professors
tenen moltes vacances... On i
quan us podem escoltar a les
Terres de l'Ebre?
Pepet: Pos este dissabte estarem
al Mítics Festival, que se celebra a
l'Aldea de la mà de Els Catarres, El
Mafio o El son de la chama. I
durant l'estiu també actuarem a
Garcia i Tortosa. Si aneu a
www.facebook.com/Pepetimarie
ta podeu consultar-los tots. 

Pepet i Marieta

ACTUALITAT

MOS AGRADA CANTAR LES QUARANTA AMB ALEGRIA
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El Jesús i Maria ha fet oficial la incorporació del defensa central
Edu Escuté, que va jugar al Catllar i que va acabar al Valls. Un cen-
tral consolidat a la categoria i que apuntala la plantilla de Teixidó
que, fins ara, ha tingut les incorporacions de Ferreres, Sabaté,
Adrià Valsells, Raul Istoc, Nico Diaz i Hugo. 
Ike Romera, un dels jugadors més destacats de la temporada

passada, que s’havia comentat que podia anar al Tortosa, seguirà
a l’equip de l’Aube la lliga vinent. Jusi finalment si que ha estat bai-
xa. La plantilla no està tancada. Falta un fitxatge. El primer equip
del Jesús i Maria té previst jugar a casa els dissabtes la tarda. 

Edu Escuté, nou defensa per al
Jesús i Maria

VA JUGAR AMB EL CATLLAR I EL VALLS

Joaquin Celma, el senienc que viu a Madrid, col.laborador de Més
Ebre, no deixa de sorprendre. Aquesta setmana ja ha confeccionat
un especial plantilles de la temporada 16/17, amb una primera en-
trega que inclou 12 d’aquestes plantilles ebrenques.
Cada setmana s’aniran actualitzant en base als canvis que es

puguin produir. Una agenda bàsica per a tècnics, directius i aficio-
nats. Un anuari que normalment es faria al setembre, i que Joa-
quin ja l’avança a la primera setmana de juliol. Ho podeu compro-
var a la plana19. A més, a la 16, Celma informa de les novetats de
la setmana i de qüestions íntimes en la secció Top Secret. 

Celma ens ofereix un especial
plantilles 16/17

LES NOVETATS DEL MERCAT A LES PLANES 16 I 19

1a jornada 4-9-16
Suburense-Alpicat
Rubí-Morell
Rapitenca-Vista Alegre
Vilaseca-St Ildefons
Igualada-Balaguer
Reus B-S Cristobal
Lleida B-Santboià
Almacelles-J i Maria
Viladecans-Vilanova

La setmana vinent, publica-
rem el calendari de la Primera
catalana, grup 2, en el que
competeixen dos equips
ebrencs, J. i Maria i Rapitenca.
Els oferim avui la primera jor-

nada, per al dia 4 de setembre.
El derbi serà el 8-9 d’octubre
(jornada 6), J i Maria-Rapiten-
ca. La tornada, el 5 de març.  

El derbi ebrenc serà 
en la sisena jornada

PRIMERA CATALANA. ES CONEIX EL CALENDARI

UE Deltebre, futur complicat
La UE Deltebre està prop

de deixar de competir. El pas-
sat 10 de juny, en una assem-
blea extraordinària de socis,
el president Santi Garcia va
anunciar que acabava el
mandat per motius personals
i professionals. Es van convo-

car eleccions i, fins aquesta
setmana, no s’ha presentat
cap candidat. La junta actual
en funcions ja va comunicar
que ajudaria amb el possible
al grup de socis que estés in-
teressat en donar continuitat
a l’entitat. Divendres dia 15
té lloc l’assemblea ordinària
en la que es farà balanç “dei-
xant el club sense deutes i
amb la plantilla de la lliga an-
terior pagada al 100 %”.
Si no apareix ningú, el futur

del Deltebre està complicat.
Per aquest motiu, tot i que

han hagut rumors de qui po-
dria ser el nou tècnic, res és
oficial sense directiva. En els
darrers dos anys ha hagut
una oposició directiva però,

fins avui, tampoc s’ha mani-
festat obertament per agafar
el club. Cal esperar un mira-
cle. Si no, el Deltebre no arri-
barà als 30 anys. 

L’ANY VINENT FARIA 30 ANYS DE LA SEUA FUNDACIÓ

Divendres dia 15 es fa
l’assemblea. 

Si no surt ningú, deixarà
de competir

Assemblea

Plou sobre mullat. Aquesta setmana, parlava
amb un coordinador de futbol base d’un club
que ha treballat extraordinàriament els darrers
anys per a poder construir els planters i poder
tenir un equip cadet i un juvenil competitius, en
una població de 4000 habitants. Em deia que
ara es troba en què no podrà fer cadet i complicat el juvenil per-
què s’ha assabentat per diversos pares que els seus fills marxen a
un altre club ‘amb més possibilitats’. Sé que és un debat en el que
és pràcticament impossible arribar a un acord. Cadascú mira pels
seus interessos. També s’ha de conèixer cada cas. Així mateix, els
clubs del territori més grans, per la seua part, al.leguen que quan
els ve el Nàstic i se’ls emporta jugadors, no poden dir res. 
Potser l’únic que pot fer-se és tenir cura de les formes. Parlar

amb els clubs més modestos i els seus coordinadors abans, i no
només amb els pares. I ajudar-los d’alguna manera perquè pu-
guin fer equip i no es queden sense. Potser si es parla abans i es
mira d’ajudar als més dèbils, la seua indignació no serà tan gran. 

Jo el crio i tu me’l fitxes

C A L E N D A R I

Jornada 6. 9/10/16

Cambrils-Vendrell
Batea-Tortosa
la Cava-Catllar
Roda Berà-Salou
Ulldecona-Reddis
la Riera-Valls

Torredembarra-Segur
Hospitalet-Gandesa
Camarles-Amposta

Jornada 23. 5/3/17

Jornada 7. 16/10/15

Cambrils U-Batea
Tortosa-la Cava
Catllar-Roda Berà
Salou-Ulldecona
Reddis-la Riera

Valls-Torredembarra
Segur-Hospitalet
Gandesa-Camarles
Vendrell-Amposta

Jornada 24. 12/3/17

Jornada 8. 23/10/16

Batea-Vendrell
la Cava-Cambrils U
Roda Berà-Tortosa
Ulldecona-Catllar
la Riera-Salou

Torredembarra-Reddis
Hospitalet-Valls
Camarles-Segur
Amposta-Gandesa

Jornada 25. 19/3/17

Jornada 9. 30/10/16

Batea-la Cava
Cambrils U-Roda Berà
Tortosa-Ulldecona
Catllar-la Riera

Salou-Torredembarra
Reddis-Hospitalet
Valls-Camarles
Segur-Amposta
Vendrell-Gandesa

Jornada 26. 26/3/17

Jornada 10. 6/11/16

la Cava-Vendrell
Roda Berà-Batea

Ulldecona-Cambrils U
la Riera-Tortosa

Torredembarra-Catllar
Hospitalet-Salou
Camarles-Reddis
Amposta-Valls
Gandesa-Segur

Jornada 27. 2/4/17

Jornada 11. 13/11/16

la Cava-Roda Berà
Batea-Ulldecona

Cambrils U-la Riera
Tortosa-Torredembarra

Catllar-Hospitalet
Salou-Camarles
Reddis-Amposta
Valls-Gandesa
Vendrell-Segur

Jornada 28. 9/4/17

Jornada 12. 20/11/16

Roda Berà-Vendrell
Ulldecona-la Cava
la Riera-Batea

Torredembarra-Cambrils U
Hospitalet-Tortosa
Camarles-Catllar
Amposta-Salou
Gandesa-Reddis
Segur- Valls

Jornada 29. 23/4/17

Jornada 13. 27/11/16

Roda Berà-Ulldecona
la Cava-la Riera

Batea-Torredembarra
Cambrils U-Hospitalet
Tortosa-Camarles
Catllar-Amposta
Salou-Gandesa
Reddis-Segur
Vendrell-Valls

Jornada 30. 30/4/17

Jornada 14. 11/12/16

Ulldecona-Vendrell
la Riera-Roda Berà

Torredembarra-la Cava
Hospitalet-Batea

Camarles-Cambrils U
Amposta-Tortosa
Gandesa-Catllar
Segur-Salou
Valls-Reddis

Jornada 31. 7/5/17

Jornada 15. 18/12/16

Ulldecona-la Riera
Roda Berà-Torredembarra

la Cava-Hospitalet
Batea-Camarles

Cambrils U-Amposta
Tortosa-Gandesa
Catllar-Segur
Salou-Valls

Vendrell-Reddis
Jornada 32. 14/5/17

Jornada 16. 8/1/17

Vendrell-la Riera
Torredembarra-Ulldecona
Hospitalet-Roda Berà
Camarles-la Cava
Amposta-Batea

Gandesa-Cambrils U
Segur-Tortosa
Valls-Catllar
Reddis-Salou

Jornada 33. 21/5/17

Jornada 17. 15/1/17

la Riera-Torredembarra
Ulldecona-Hospitalet
Roda Berà-Camarles
la Cava-Amposta
Batea-Gandesa
Cambril U-Segur
Tortosa-Valls
Catllar-Reddis
Salou-Vendrell

Jornada 34. 28/5/17

2a. catalana
Grup 6

Temporada
2016/17

Segona catalana
Jornada 1. 4/9/16

Salou-Catllar
Reddis-Tortosa

Valls-Cambrils Unió
Segur-Batea

Gandesa-la Cava
Amposta-Roda Berà
Camarles-Ulldecona
Hospitalet-la Riera

Vendrell-Torredembarra
Jornada 18. 22/1/17

Jornada 2. 11/9/16

Catllar-Vendrell
Tortosa-Salou

Cambrils Unió-Reddis
Batea-Valls

la Cava-Segur
Roda Berà-Gandesa
Ulldecona-Amposta
la Riera-Camarles

Torredembarra-Hospitalet
Jornada 19. 29/1/17

Jornada 3. 18/9/16

Catllar-Tortosa
Salou-Cambrils U
Reddis-Batea
Valls-la Cava

Segur-Roda Berà
Gandesa-Ulldecona
Amposta-la Riera

Camarles-Torredembarra
Vendrell-Hospitalet

Jornada 20. 5/2/17

Jornada 4. 25/9/16

Tortosa-Vendrell
Cambrils U-Catllar

Batea-Salou
la Cava-Reddis
Roda Berà-Valls
Ulldecona-Segur
la Riera-Gandesa

Torredembarra-Amposta
Hospitalet-Camarles

Jornada 21. 12/2/17

Jornada 5. 2/10/15

Tortosa-Cambrils U
Catllar-Batea
Salou-la Cava

Reddis-Roda Berà
Valls-Ulldecona
Segur-la Riera

Gandesa-Torredembarra
Amposta-Hospitalet
Vendrell-Camarles

Jornada 22. 19/2/17
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El futbol provincial en crisi

JOAQUIN CELMA

El futbol de la provincia cau en picat o està en plena transformació? Crec que és
més el primer que, a la vegada, comporta el segon. Només se salva el Nàstic i
Reus. L’Ascó està a Tercera perquè té una gran ajuda institucional darrera. La
Pobla perquè el Nàstic està darrere i és el seu filial. L’any 1987 estava a segona
regional. A la 1a Catalana, tenim el Morell i el Vila-seca, un dels dos podria bai-
xar la temporada propera; Jesús i Maria amb un president que aspira a pujar-lo
a tercera divisió, i la Rapitenca que potser és qui té millor estructura dels cinc
equips amb un planter amb tots els conjunts de futbol base a Preferent i un cadet
a la nacional. D’aquí per a baix, tot són problemes, només cal veure els 4 des-
cendits de 1a catalana. Catllar arrossega un fort dèficit i comença un projecte de
zero, nou president, entrenador i una plantilla nova, no queda ni un jugador de
la passada temporada. Reddis tot els jugadors no cobraran, serà un equip molt
jove, molts sortits de juvenils.  Torredembarra va estar a punt de renuncar a la
categoria per problemes econòmics. Amposta, cinc dels eus jugadors ‘puntals’
han marxat: Marc Vernet, Becerra, Sabaté, Barrufet i Callarisa. Quan el més nor-
mal seria fer un equip nou per ascendir, n’està fent un per competir i consolidar-
se a la categoria però sense aspirar, d’entrada, a l’ascens.  I té un dèficit que
arrossega de fa anys. La temporada passada es va trencar la filiació del Reddis
amb el Reus. La van fer amb el Morell. L'aventura ha durat una temporada. I ara
desapareix un històric, el Cambrils, que ara es dirà Reus Deportiu B. Sort que hi
havia un segon club en aquesta població, el Cambrils Unió. Veure per creure.
ELS MIRACLES DELS PETITS. Ull a la dada, amb el pressupost més baix, l’Eibar
porta dues temporades a la primera divisió competint dignament. El Leicester
s'ha menjat a nombrosos equips anglesos que tenien pressupostos bestials. A
Segona divisió, l'equip amb menys pressupost, el Leganés, va aconseguir l'ascens
a Primera i portava dos anys sense fitxar. El Nàstic va quedar tercer i era el ter-
cer equip amb menys pressupost; el Girona és l'equip que té el limiti salarial més
petit de segona divisió. I els darrers dies hem vist el gran paper d'Islàndia en
l'Eurocopa, una illa amb 300.000 habitants. Equips modestos que cada tempo-
rada fan proeses, això si que són gestes i altres equips amb grans pressupostos
són decepcions, visca els modestos.

Top secret
*El president del Tortosa aquesta temporada ja ha pres una decisió, després de les darreres experièn-
cies: passi el que passi no cessarà al míster Àngel Garcia.
*Perill, és de les temporades que s'incorporen menys juvenils de tercer any als equips amateurs. Ull
que la joventut cada cop vol jugar menys a futbol, tot i que també és per manca de confiança. 
*Un tècnic de Segona catalana ha fitxat un jugador amb una condició: que el seu pare no entri al
camp del futbol.
*El Gandesa només té el dubte si segueix Pol Bladé que s'esta recuperant de la seva lesió.
*El Godall és l'únic equip de Terres de l'Ebre que encara no té entrenador. Està fent gestions. 
*Xavi Cid al Camarles tindrà 5 jugadors que va tenir en el seu últim any de tècnic al juvenil del Tortosa:
Carles Kader, Arnau Bertran, Monclús, Sergi Cid i Gerard Estorach.
*Els jugadors del Vilalba faran un sopar en breu. No s’ha efectuat encara pel ramadà, en respecte a
jugadors com Abdul, John, Musta, Abde i  Jelti.
*Aquesta setmana, el president i que ha estat l'alma mater de l'Horta, Jordi  Andrés, lliurarà les claus
del club a l'ajuntament. Molt trist d'un club que està en competició sense pausa des de 1983.
*Un altre equip a la vora de la desaparició: la UE Deltebre, després de gairebé 30 anys en competi-
ció. Quan es va fundar, el 1987, tenia 600 socis. Avui només en té 60. El president, Santi Garcia, ho
deixa per motius personals i professionals però, malgrat anunciar que ajudarà a la gent que vulgui
agafar el club, ningú s’ha presentat. I si no hi ha res de nou, va camí de desaparèixer. 

Pulsacions de la setmana
*L’AMPOLLA, A TOT TREN. De la passada temporada només continuen 9 jugadors: Marc Serral,
Dani Barroso, Paco Casas, Andrei Basílica, Marc Perelló, Eric Garrido, Ignasi Cugat, Albert Ventura i
Jordi Sabater. Els tres primers fitxatges són: Boris, que la passada va militar al Catllar i la Canonja,
Raul, davanter experimentat del Vila-seca, i David Ramirez que va ser un dels millors jugadors de la
passada campanya a La Cava. Per tancar la plantilla falten quatre fitxatges que tots seran de gran
nivell, probablement provinents de Tarragona, com així s’ha decidit enguany que es faci l’aposta, a
través de jugadors que vénen des d’allí.
CORBERA, COMENCEN ELS MOVIMENTS. Els tres primers fitxatges: Ricard Mañà (Ascó B), Robert
Martorell i Jordi Hostau (Bot). De moment ja hi ha 9 baixes: Amado (Ulldecona), Kazu, Ahmed (S.
Bàrbara), Òscar Colat (penja les botes), Jordi Julià (motius laborals), Marc Gonzalez, Lluís Castelló,
Gerard Moreno, Julli Jordan i Ramon Grau. Dubtes si seguiran Oriol, Oscar Gilabert, Roger i Lachem.
VILALBA JA TÉ ENTRENADOR. Àlex Curto, que va decidir no renovar a Batea, és el nou míster. del
Vilalba, equip que en la passada temporada va tenir dos místers: Robert Avinyo i Esteban. Tres entre-
nadors van ser finalistes per a aquest càrrec al club terraltí: Molinos, Vallés i Curto.
RENOVACIONS A LA RAPITENCA: Sam, Oriol, Vilaroya, Forés, Sergi José, Ivan Paez, Marqués,
Gasparin, Moha, Josué i José Luis Rosales i els juvenils Eric i nacho. Dos primers fitxatges: Selu
(Amposta) i Pau Ripoll (Ascó). En falten tres.
FLIX, ARRIBEN ELS PRIMERS REFORÇOS. Els cinc primers ja van arribar: Nacho Aroca, Arnau de la
Prada de l’Ascó B, Cristian Barajas de l’Arnes i Abel Tarragó del Gandesa. De l'equip bàsic de la tem-
porada passada, només dos no segueixen: Carranza i Oleguer que passa a ser entrenador. A més de
Raül Carrasco i Andreu Peral. El fitxatge bomba serà el retorn de Mohe després de la seva lesió.
R-BÍTEM, SET FITXATGES DE MOMENT. Aquest equip ha estat dels que més tard es va posar a ela-
borar la plantilla per la incertesa per saber en quina categoria militaria per la possible renúncia del
Torredembarra. Jugarà a Tercera. Els set fitxatges, de moment, són: Vizcarro (Deltebre), Pau Muñoz
(La Galera), Xexu (la Cava), Pau Galiana (Ebre Escola), Robert Beltran (Tivenys), Ruben Barriga
(Horta) i Abdu (Tortosa). Estan a l'espera per la renovació de Jota.
*DARRERS FITXATGES OLIMPIC: Aleix Martí i Bernat Galbany (Móra Nova) i Jaume (Ascó B).

Javi Asin encara no ha pres la decisió, li faria il·lusió acabar al
Catalònia. Però, de moment, es dedica a fer triatlons. El jugador
de l’Olímpic Sergi Vila ha rebutjat tres ofertes. Seguirà a Móra d’E-
bre. Agus, l’estrella de Batea, va rebre, entre d’altres, trucades del
Perelló, Tortosa i Flix. Gran fitxatge a Camarles: Marcos Sanjosé,
de la Canonja, que va marcar 5 gols a l’Alcanar. Rodamón Figo:
últimes quatre campanyes quatre equips, Reddis, Alcanar, Tortosa
i ara és porter del Batea. Primers fitxatges a Pinell: Josep Gonza-
lez, Espinach (Ebre Escola), Lluís Castelló i el porter Gerard (Cor-
bera).  Marc Pardo, quatre equips en deu mesos: la Cava, Camar-
les, S. Jaume i ara Perelló. Versiano i Corella faran la
pretemporada a l'Amposta. Oriol Vallespí, de la Rapitenca, va ser
temptat per tornar a l’Ascó però va rebutjar l’oferta. Toni Domin-
go, S. Bàrbara, i Trinquet, de l'Ulldecona, nous fitxatges de l’Alca-
nar. Àngel Guiu, en tres anys 3 banquetes: Ginestar, Pinell i ara la
Fatarella. Crec que Becerra fitxarà pel Jesús i Maria. Manu, de Go-
dall, té ofertes del S. Bàrbara i Ulldecona. Kazu i Ahmed, del Cor-
bera, i Àlex Ramos (Godall), fitxatges del S.Bàrbara on ha renovat
Calafat.  Llaberia torna a la Cava. Incorporacions S. Jaume: Marc
(Deltebre), Juanjo (Roquetenc), Collazo (la Cava) i Llambrich (Go-

De la temporada passada només continuen cinc entrenadors en
equips de Tercera: Marc Viladrú, de l’Ametlla, Gerard Capera, del
Jesús i Maria B, Juanjo Serrano, de la Sénia, Paco Muñoz, de
l’Olímpic, i Narcís al Perelló. Altres han canviat d'equip: Parra, al
R-Bítem, Robert Avinyó Pinell, Cantó, a Santa Bàrbara, i Àlex
Curto a Vilalba. Debuten com a entrenadors a la categoria: Poy
al Roquetenc, Marc Bel, Alcanar, Joel Martorell, Corbera,
Oleguer a Flix, i Nando al Jesús Catalònia. A destacar l'arribada
de Bartolo a l’Aldeana després de la seva etapa a Camarles i
David Burgos a Ampolla, procedent del Cambrils.

TECNICS DE 
2A CATALANA 

Debuten a Segona:
Pedra, Jordi Roca,
Javi Ortega, Joan
Salvadó, Beto,
Pachon, Joan
Rabasó, Bernal i
Amores.
Entrenadors que
repeteixen amb l’e-
quip que estaven:
López, Xavi Cid, Rafa
Navarro, Mercadé i
Chacon. Canvien
d'equip, a la mateixa
categoria:  Enric i
Sergi.

TÈCNICS TERCERA CATALANA EL MERCAT ES MOU

EQUIP

Ascó
Rapitenca
J. i Maria
Morell
Cambrils
Vilaseca

Castillejo
German Inglés
Teixidó
Angoy
Lluís Albesa
Edu Franco

3A DIVISIÓ I 1A CAT.

TÈCNIC EQUIP

Amposta
Batea 
Camarles
Cambrils Un. 
El Catllar 
Gandesa
Hospitalet
La Cava
La Riera 
Reddis
Roda  
Segur 
Torredem. 
Tortosa
Ulldecona
Valls
Vendrell
Salou 

SEGONA CATALANA

TÈCNIC

Beto
Jordi Roca
Xavi Cid 
Amores 
Jaume Pedra
Rafel Navarro
Joan Salvadó 
Sergi Navarro
Mercadé
Javi Ortega
Chacón 
Pachon 
Mora/Chechu
Àngel Garcia
Enric Alaixendri
José López 
Jordi Bernal 
Joan Rabassó

EQUIP

Alcanar
Aldeana
Ampolla
Atmetlla
Corbera
Flix
Godall
Catalònia
J i Maria B 
La Sénia
Olímpic
Perelló
Pinell  
R-Bítem
Roquetenc
S Jaume 
S. Bàrbara
Vilalba

TERCERA CATALANA

TÈCNIC

Marc Bel 
Bartolo
David  Burgos 
Marc Viladrú
Joel Martorell
Oleguer 

Nando Garcia 
Gerard Capera
Juanjo Serrano
Paco Muñoz
Narcis Laboria
Robert  Aviño
Parra 
Poy
Anton Flores 
Robert Cantó
Àlex Curto 

EQUIP

Alcanar B  
Amposta B
Arnes
Ascó B
Ametlla  B 
Batea  B 
Benissanet 
Bot 
Camarles B
Deltebre
Ebre Escola
Ginestar
Catalonia B 
La Fatarella 
Masdenverge 
Mora N 
Tivenys
Xerta

QUARTA CATALANA

TÈCNIC

Àlex Cervera
Cristian 
Roger Blanch
Barrufet / Salayet

Sergi Vidal 
Santi Forastero 

Joan Esquerré 

Jordi Llobet 
Àngel Guiu
Mario Arques?
Lizaso
David Serrat 
Sisco  Marti 

Teixidó, tècnic del J. i Maria. 

Joel Martorell, del Corbera. David Burgos, tècnic de l’Ampolla.
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Amb 18 anys va explo-
tar a l’Olímpic de
Móra, a Segona regio-
nal. Enlluernava.
Marcava distàncies. Va
pujar a Primera i en la
nova categoria també
les marcava. El Reus va
fitxar-lo. Allí fou cone-
gut per Sugerman. 
Un dels jugadors amb
més qualitat del futbol
ebrenc en les darreres
décades. I que ara és
entrenador. Ha estat de
segon a l’Ascó i la lliga
vinent dirigirà la
Rapitenca.  
Pregunta: És un repte
molt difícil ser entrena-
dor de la Rapitenca on
en les últimes tempora-
des hi ha hagut molts
canvis?.
Resposta: Bé, és un
repte que l’agafo
il·lusionat al costat dels
meus companys de cos
técnic. Primer hem d’a-
cabar de confeccionar
una plantilla el més
competitiva possible
dins del nostre pressu-
post, i després a treba-
llar amb compromís i
responsabilitat. 
P: Tenies ganes de
debutar com a primer
entrenador?.
R: Ser segon de Miguel
Rubio ha estat un apre-
nentatge continu, però
ara és cert que tenia
ganes d'emprendre l'a-
ventura. Em queda molt
per aprendre: no obs-
tant, en tot cas, em
sento amb forces i pre-
parat per afrontar
aquesta nova etapa. 
P: Quina valoració fas
de la teua estada a
Ascó?
R: En total, he estat 6
temporades.  2 com a
jugador i 4 com a segon
entrenador. Molt bé.
Estic molt agraït a l'Ascó
per aquests 6 anys.
D’entrada, com a juga-
dor, vaig poder gaudir
de jugar a Tercera divi-
sió quan semblava que
ja, per l’edat, no tindria
aquesta oportunitat.
Posteriorment, se’m va
donar l’ocasió de treba-
llar al costat de Miguel
Rubio, com a segon,
durant 4 anys, que han
estat una gran expe-
riència. 
P: Esperaves que l’Ascó
t’oferís ser segon de
Castillejo? Estàs dece-
but per no ser-ho?.
R: No, en cap cas. És

normal que arriba un
nou entrenador i vol
gent de la seua con-
fiança. A més, ja he
comentat que pensava
que era el moment i que
podia iniciar una nova
etapa i així ha estat,
gràcies a la proposta de
la Rapitenca.  
P: Quins records et
porta la Rapitenca?.
R: Grans, gran ambient
a la Devesa, passió per
un equip i uns colors.
Viure el futbol com a
cap lloc dels que he
estat. Una gran afició,
entregada a l’equip i
que et recolzava molt.
És un club especial, amb
una afició fidel que
intentarem que torne a
vibrar com ho feia.      
P: Fernando ha confiat
amb tu.
R: Fernando és l'ànima
de la Rapitenca, una
persona dominadora
del futbol des de la ves-
sant esportiva i de la
gestió. A més, és molt
bona persona, a mi
m’ho ha demostrat, i
això que hem viscut
èxits i també desave-
nences. Li agraeixo la
confiança que torna a
tenir amb mi (primer
com a jugador i ara com
a tècnic). 
P: Vizcarro també aju-
darà al cos tècnic. Com
era Vizcarro com a
jugador?
R: Jota és un crac com a
persona. I com a juga-
dor era un número 1.
Quan vam jugar junts,
vam gaudir molt un de
l’altre. Ells veia el futbol
amb antelació dins del
camp, a més de tenir
unes condicions privile-
giades, desequilibrants.
Era fàcil entendre’t amb
ell. Un jugador diferent,
dels que no hi ha avui
per avui. Tota la seua
ajuda serà indispensable
en tots els aspectes per-
què a més és molt
carismàtic i molt valuós
per estar dins d’un ves-
tidor.  
P: D’on ve el cognom
Inglés?.
R: La meva família de
part paterna era ori-
ginària d'Itàlia i
Argentina. Però es va
instal.lar fa anys a Móra
d’Ebre. A casa meva
se'ns coneix com casa
Garreta, segons diuen el
meu avi s’hi asemblava
jugant a Garrincha.

P: Tens una residència  a
la Ràpita. Ets un rapi-
tenc més?.
R: La meva sogra té un
pis el qual ens va de
cine. Si, la veritat és que
tant jo com la meva
família ens sentim molt
bé quan estem a la
Ràpita. A més, coneixo
molta gent de quan
vaig jugar-hi.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?.
R: Fins als 23 anys, el
meu pare em seguia a
tot arreu. Llavors, quan
va morir, si que em vaig
quedar una mica sol en
aquest sentit. Per a mi, a
partir d’aquell moment,
un segon pare ha estat
Àlex Garcia, per a mi
"Tete", que va ser
capità del Gavà quan jo
vaig estar allí, gran
jugador (a 1ª divisió
amb l’Espanyol) i millor
persona. Era el capità. Si
tinc algun dubte d'algu-
na cosa, sempre està
allí. També he de desta-
car a meua dona, sem-
pre m’ha donat suport
amb tot, gràcies a ella
també em puc permetre
el luxe de viure fent el
que em agrada. 
P: Què és el més humà
que has viscut en un
camp?.
R: Poder sortir aplaudit
d'un camp rival, em va
passar a Burgos, va ser
una experiència que no
s'oblida.      
P: Els tres plaers de la
vida?.
R: Jugar a futbol,   gaudir
de la família i una nit de
Champions amb la
companyia dels amics.  
P: Guardes camisetes o

botes de futbol?.
R: Sí, les camisetes dels
equips en què he jugat,
a més d'algun parell de
botes especials per mi.
També guardo les botes
amb què jugava el meu
pare.  
P: Compta’m alguna
anècdota de la teua tra-
jectòria esportiva?.
R: Ne poden haver-hi
moltes. Una que recor-
do fou a l’Espanyol B.
Primer i últim dia que
vaig entrenar amb el
primer equip, a les
òrdres de Bielsa. Als
jugadors del filial ens
feien marcar el camp
amb unes tires, molt uti-
litzades avui en dia, per
marcar sectors del
terreny de joc. Ens
donaven uns ganxos
per agafar i clavar les
tires. Jo pensava que
s'havien de foradar. Al
final de l'entrenament
quan vaig veure la cara
de l'ajudant de Bielsa
recollint les tires que jo
havia clavat...vaig mar-
xar corrents cap a la
dutxa. Ja no vaig tornar
a cap entrenament...tot
i que potser no era
només per això...
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.
R: Futbolista professio-
nal, haver jugat a 1ª
Divisió i haver-me con-
solidat en aquesta cate-
goria. 
P: Resumeix la teua tra-
jectòria futbolística?.
R:Olímpic Móra d’Ebre,
Reus Deportiu,
Gimnàstic de
Tarragona, Espanyol B,
UE Figueres, CF Gavà,
Oriola, Carolinense

(Jaén), Mataró, UE
Rapitenca, Vilanova,
Tortosa, Gandesa i
Ascó. He jugat 113 par-
tits a segona divisió B,
en quatre equips. 
P: Els teus millors entre-
nadors?
R: N’he tingut molts,
cada un diferent un de
l’altre. Llaberia, del
Gavà, era un gran ges-
tor de grup, i sabia fitxar
molt bé. De tots vaig
apendre alguna cosa.
Destacaria també a
Fabri, Teixidó i
Bonachera. I, sobre tot,
a Emilio Pedrola i al meu
pare, que van ser els pri-
mers entrenadors que
vaig tenir i que em van
transmetre els primers
coneixements futbolís-
tics. 
P: Vas tenir molt a veure
perquè Teixidó vingués
a l’Ebre, a la Rapitenca?.
R: Bé, vam coincidir al
Carolinense i em va
semblar un dels millors
entrenadors que he tin-
gut, com a motivador
d’un col.lectiu. A la
Rapitenca es buscava
un entrenador i vaig
proposar que li truques-
sin perquè creia que
podia ser un bon revul-
siu com va ser-ho en el
moment que va arribar.    
P: Quin és el millor
jugador de l’Ebre amb
qui has estat?.
R: Tal com ja he dit
‘Jota’ Vizcarro. També
Carlos Gilabert, Bruno
Saltor o Badia, entre
altres.
P: Un company curiós?.
R: Miranda, porter amb
el qual vaig estar a
Figueres. Arribava el

primer sempre als entre-
naments, i s’embenava
tots els dits cada dia,
menjava alls... al bus
dormia com si portés un
pal d'escombra a l'es-
quena i...els dos anys va
començar com a
suplent i va acabar de
titular. Els porters titulars
es lesionaven, tots els
que tenia per
davant...les males llen-
gües deien que la seva
mare feia màgia negra i
que feia Budú als por-
ters que eren titulars...  
P: Si un nen se t’acosta i
et diu: si us plau dóna'm
un consell per ser bon
futbolista, quin seria?.
R: No deixar mai de
pensar que encara pot
millorar.  
P: Si haguessis de definir
que significa futbol, què
diries?
R: Una forma de vida,
un esport bonic; però
moltes vegades cruel. 
P: El teu jugador favo-
rit?.
R:Marco van Basten. 
P: A quin jugador t’as-
semblaves quan juga-
ves?.
R: Uns deien que a
Riquelme,  altres que a
Romario... això són
paraules majors...però
és cert que en alguna
ocasió m’ho van dir-ho.
Tant de bo hagués estat
com ells...    
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Molt. Grans
moments, conèixer
gent, alegries i també
decepcions de les que
aprens moltíssim perquè
futbol i vida és el
mateix. En qualsevol
cas, em quedo amb el
que he gaudit dins del
camp jugant.
P: Tu que has jugat en
nombrosos llocs, perquè
creus que el futbol es
viu tant a l’Ebre?.
R: Les Terres de l'Ebre
tenen un caràcter espe-
cial, en general, i l’equip
de futbol, durant  molts
anys, ha estat i és un
gran ambaixador de
cada municipi. La gent
defensa molt els seus
clubs i els seus pobles i,
a més, hi ha grans riva-
litats esportives entre
pobles i clubs. Això fa
que any a any els clubs
facin més del que
poden per tenir grans
equips.  
P: El partit més dur de la

teua vida, el que mai
oblidaràs?.
R: Al camp del Lorca,
amb el Gavà, en un
play-off per pujar a
segona B, ens van pegar
molt. Amb i sense pilo-
ta. Quique Yagüe era el
seu entrenador. També
recordo com a partit
molt calent el que vam
jugar amb la Rapitenca
a Reus, on vam guan-
yar. La nostra victòria
no va sentar gairebé i
l’ambient es va escalfar
molt.    
P: Entens els àrbitres?.
R: Moltes vegades, no.
Però formen part del
futbol de manera deter-
minant i cal acceptar i
entendre que la seva
tasca és molt difícil. 
P: Una anècdota d’àrbi-
tres?.
R: en un partit amb el
Gavà, vaig marcar un
gol en l'últim minut,
que ens donava la
victòria. En la celebra-
ció, l’àrbitre em va
expulsar perquè va
interpretar que me’n
reia d’ell. Mai ho vaig
entendre. 
P: T’han expulsat mol-
tes vegades?.
R: Dues vegades que
recordi. L’altra fou al
camp del Mataró; un
jugador del Mataró va
simular una agressió i
em van expulsar. Em
vaig perdre el partit que
vam jugar aquí a la
Devesa contra el Barça
B de Guardiola. 
P: Com veuen el futbol
els directius?.
R: Doncs hi haurà de
tot, el que sap i el que
en sap menys. El pro-
blema ve quan algú es
creu que sap més del
que realment sap.
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: El futbol és la meva
gran passió, fins fa poc
per jugar-lo, i ara per
com fer que l'equip que
entreno arribi a jugar
amb la meva idea.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  GERMAN INGLÉS, TÈCNIC UE RAPITENCA

PROPER: 

PACO CALLARISA

56 «Entrenar a la Rapitenca és un repte que
afronto amb molta il.lusió»

ELS DARRERS ANYS HA FET DE SEGON DE RUBIO, A L’ASCÓ

By: Joaquin Celma
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Des de la regidoria d’Esports
de l'Ajuntament  s’informa
que l’Aldea ja disposa d’una
cadira hidràulica a la piscina.
El cost ha estat subvencionat
amb un 80% per la Diputació
de Tarragona i un 20 %  per
fons propis de l’Ajuntament.
La cadira ja està instal·lada i
en funcionament, tanmateix
les persones amb mobilitat
reduïda, poden  gaudir  d’a-
quest servei instal·lat a la pis-
cina.

Cadira hidràulica per la piscina municipal
A L’ALDEAXIX OPEN FUTBOL PLATJA CIUTAT DE L’AMPOLLA. QUART TRIOMF SEGUIT

Frankfurt Tere, rei de la platja

Al XIX Open de Futbol Platja,
van participar-hi 12 equips. El
tercer i quart lloc el van dis-
putar  l'equip Bar Estació Bio i
l'equip Cambrils Team,  amb
un resultat de 6-7.
A la final es van enfrontar l'e-
quip de Castelldefels CAAAL-
MA i el local Frankfurt Tere.
Victòria de Frankfurt Tere
amb un 2-5.
Màxim Golejador: Samuel
Garcia del Cambrils Team,
amb 21 gols.
Millor porter: Aitor Arasa , de
l'equip Frankfurt Tere.

Fotos: digitalebre (Damian)

TWIRLING

El passat cap de setmana del 1 al 3 de Juliol el Club Twirling
Tortosa va participar a EFTB European Cup 2016, que va tenir
lloc a Eslovènia, on hi van participar atletes de diferents clubs de
Eslovènia, Irlanda i Catalunya. El Club Twirling Tortosa amb tan
sols 10 atletes es va proclamar SUB-CAMPIÓ d'Europa.
Segons comunicat de l’entitat de la capital del Baix Ebre, “el
nostre club, representant la ciutat de Tortosa, va presentar 15
exercicis dels quals,  12 van passar a la final, obtenint aquests
resultats: Individuals: Madalina Enii, Sub Campiona Juvenil,
Coral Hierro 3a clas Juvenil, Cinta Escoda, Campiona Júnior,
Lluna Hierro, 5a clas Júnior, Ariadna Cid, 9a clas Júnior, Joana
Perez, 11clas Júnior, Ainhoa Leon, 17a clas Júnior, Lorena Cases
Sub-Campiona Sènior, Nerea Fabra, 6a clas Sènior
Parelles: Coral i Madalina, Sub Campiones Juvenil, Lluna i
Joana, Sub Campiones Júnior, Cinta i Ariadna, 3es Júnior, Paco
i Lorena Campions Sènior. Equip: Júnior  4es classificades i
Sènior Campions Europeu
“Amb aquest campionat tanquem la temporada amb molt bons
resultats. Si voleu formar part del Club Twirling Tortosa us espe-
rem”. 

CT Tortosa, subcampió d’Europa

BÀSQUET, A AMPOSTA

Prop d'un centenar de jugadores de bàsquet de les categories
infantil, cadet, júnior i sènior participen aquest mes de juliol
al Campus Winners de Bàsquet Femení. És la quarta edició
d'aquest campus de tecnificació i la segona que es realitza a
Amposta. Es tracta d'esportistes d'arreu del país, però també
de l'Estat i d'Europa. De fet, en aquesta edició hi ha una
esportista de Bèlgica. El primer torn del Campus, que va
arrancar diumenge, compta amb la participació de 21 juga-
dores júniors i sèniors. Diumenge vinent començarà el torn
de les infantils, on hi participen 36 esportistes. Finalment, a
partir del 24 de juliol hi assistiran les 38 jugadores de bàsquet
de categoria cadet. Es tracta d'un campus de reconegut pres-
tigi estatal i fins i tot internacional. Ho demostra el fet que les
jugadores provenen de diferents punts de l'àmbit de la geo-
grafia espanyola, com del País Basc, Segovia o Andalusia, o
inclús de fora com de Bèlgica. Totes elles estaran instal·lades
a la residència d'esportistes i utilitzaran les instal·lacions
esportives de la capital del Montsià. Els seus organitzadors,
l'empresa Q10Sports, estan "satisfets" amb Amposta i les
seves instal·lacions i confien mantindre la realització d'aquest
campus a la ciutat. 

Campus Winner

SISENA EDICIÓ

AQUEST DIUMENGE, DIA 10 DE JULIOL

Activitats d’aquesta setmana a
l’Ampolla.
- 9 de juliol a les 23:00h al Port
Pesquer Sons de Mar. Havaneres
- 9 de juliol a les 19:00h a la zona
de vianants Taller Infantil de
Bonsais
- 9-10 de juliol a les 10:00h a la
Platja de les Avellanes VI Torneig de
Tennis Platja.

8:30 a 9:00 Recollida de dorsals. Zona polisportiva. 9:00
Desplaçament fins a la sortida riu. 9:30 Sortida triatló. 11:30
Aprox. al finalitzar triatlo adults, inici infantil.
Categories infantils:
Prebenjamí 25/1250/300 Benjamí 50/2500/500 Aleví
50/4000/1000 Infantil 50/4000/1000

Tennis Platja, a
l’Ampolla

VI Triatló Cross Campredó
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS PER LA PROPERA TEMPORADA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT

Plantilles 2016/17

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles. 
P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter. 

JUGADOR

Xavi Matamoros 
Sergi Auré 
Josep Uliaque
Josep Reverté
Pau Sánchez
Àngel Hernández
Adrià Sánchez
Lluc Pepiol
Dani Fluixà
Didac Rius
David Moya
Albert Alegre
Florenci Alegre
Marc Montesó 
Carlos Gilabert
Pau Gonzalez 
Robert Lopez
Àlex Alegre
Sergi Ventura
Marc Garcia
Òscar Insa 
José Pedro Marti

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Ulldecona
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Inactivo
Inactivo
Godall
Aldeana 
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana

UE ALDEANA
JUGADOR

Guillem Pallisé
Àlex Iniesta 
Jonatan Llorach
Hans Esteban
Pau Valmanya 
Jan 
Fran Corella 
Eduald 
Omar Oliveras
Isaac Casanova
David Medina
Jonatan  Tomàs
Aleix Llobet
Arnau Bertomeu
Eric Pascual
Ivan Gonzalez
Joaquin Cardona

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Amposta
Ulldecona
Amposta
Amposta
Remolins-Bítem
Ulldecona
Aldeana 
Cambrils Juvenil 
Amposta
Jesús Catalònia
Remolins-Bítem
Aldeana
Nàstic Juvenil 
Amposta
Amposta
Jesús i Maria 
Mercantil 

CF AMPOSTA
JUGADOR

Joan Aubanell
Oriol Altaba 
Figo 
Joan Galende  
Kiko
Àlex Almestoy 
Eloi Almestoy
Aleix Muñoz 
Abel
Amador 
Jordi Vilanova
Enric Suñé
Joan Galende
Miquel Adrià
David Bes
Alejandro Prats
Gerard Garcia
Aleix Chavarria
Adrià Suñer
Eloi Gavalda
Didac Gil
Agustí
Dani Porcar

P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Batea
Batea
Tortosa
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Tortosa
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Roquetenc
Batea
Batea
Batea
Batea
S Bàrbara

CF BATEA
JUGADOR

Aitor Arasa 
Gerard Estorach
Pau Monclús 
Josep Vilanova
Carles Kader 
Àlex Ionita 
José Luis León
Arnau Beltran 
Roger Roig  
Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni
Sergi Cid
Thomàs Sentis
Victor Pujol  
Mora 
Marcos San José 
Raul Teixidó
Edgar Samper
Robert Cabrera
Wili

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Ampolla
Morell 
Floresta Juv
La Cava 
Tortosa
Camarles
Reddis
Tortosa/E Escola 
Jesús i Maria B 
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Jesús i Maria 
Camarles
Canonja 
Camarles
Camarles
Ampolla
Juvenil 

CF CAMARLES

JUGADOR

David Rojas
Miki Boira
Pere Martínez
Albert Soldevila
Joan Batiste
Josep Domènech
Joan Vives
Marc Domènech
Alexis Pedraza
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Genís Navarro
Robert Costa
Frede Giné
Javier  Dilla
Cristian Vallés
Jaume Guiu
Sergi Prats
Robert Cubells

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Ascó B 
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Reddis 

CF GANDESA
JUGADOR

Eliot
Marc Bertomeu
Edu Escoté 
Carlos Herrero
Mauri Ulla
Albert Torres
Raul Gonzalez
Raul Istoc
Hugo Fornós
Àlex Borull
Ike  Romera
Joan Sabaté 
Nico Diaz
Sebas Albacar
Alberto Cuenca
Jesús Ferreres 

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV

P PROCEDÈNCIA

J. Maria
J. Maria
Valls 
J. Maria
J. Maria
J. Maria
J. Maria
Rapitenca
Mercantil Juv
J. Maria 
J. Maria
Amposta
Cambrils Unió 
J. Maria
J. Maria
Camarles

UD JESÚS I MARIA
JUGADOR

Marc Masdeu
Manel Vizcarro
Mario Valldeperez
Roger Santaella
Raimon Fosch
Agusti Castells
José Ramon
Sergi Grau
Ferran Roig
Eric Fernández
Joab Fatsini
Sergi Castaño 
Guillem Casanova 
Jaime Llorente 
Jonatan Lopez
Chimeno
Àngel Sánchez
Sergi Coleto
Jordi Llaberia

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

La Cava
Ulldecona
La Cava
La Cava
La Cava
La Cava
Ulldecona
La Cava
La Cava
La Cava
La Cava
Juvenil 
La Cava
La Cava
Juvenil 
Ulldecona
Ulldecona
Juvenil
Reddis

CD LA CAVA
JUGADOR

Kevin Moreno
Effren
Lluis Albiol
Xavi Pomada
Ramon Centelles
Quim Bonet
Miquel Fonollosa
Jordi Sanz
Gerard Estrella
Marc Lleixà
Ramon Ibañez
Isaac Rodriguez
Jordi Escubedo
Ferran Tiscar
Joan Labèrnia 
Pol Rodriguez
Ivan Capitan
Joan Zaragoza
David Callarisa

P
P
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
Godall 
La Sénia
La Sénia
Godall
Amposta 

CF LA SÉNIA

JUGADOR

Marc Andreu
Manel Llaó
Axel 
Arnau Pallarès
David Flox
Jordi Gilabert
Vicent Brull
Jorge Donoso
Oriol Mauri
Marc Pardo
Xixo
Didac Subirats
Narcís Franch
Eric Barberà
Eric Brull 
Arnau Pedreny
Àlex Pedrosa
Oriol Cid
Magí Andreu
Dani Robles
Marti Barberà 
Enric Sentís

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Perelló
Perelló
Perelló
Deltebre
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
S Jaume
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló 
Perelló
Perelló
Perelló
Ginestar

CE PERELLÓ
JUGADOR

Alfons Povill
Roger Garcia
Àlex Estorach
Marc Curto
Ramon Castells
David Pardo 
Pere Pitarch
Fran Julve 
Cristian Fosch
Didac Cid
Maikel Fernández
Marc Alegre
Jordi Valls
Gerard Reyes
Albert Gallego
Martí Farreny
Xavier Genaro 
Ivan Arasa
Xavi Bautista
Josep Martí
Robert Pujol 
Òscar Camarero
Roger Martí 

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Roquetenc
Roquetenc  B
Aldeana
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc B
Roquetenc  B
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Ebre Escola 
Roquetenc 
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc  B
Roquetenc  B
Deltebre
Roquetenc B

CD ROQUETENC
JUGADOR

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
‘Mochi’
Virgili

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Morell
Rapitenca
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Amposta
Rapitenca
Tortosa
Remolins-Bítem
Roquetenc
Tortosa
Rapitenca
Ascó
Rapitenca
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Remolins-Bítem
Tortosa
Ascó

CD TORTOSA
JUGADOR

Fran Reolid 
Lluch Garcia 
Pau Castro
Miquel Callarisa
Javi Rivas
Guillen Cana 
Moha 
Albert  Castell 
Ivan Abat
Davide Bisegilie
Yassine
Ferran Domènech
Bernat Bel 
David Blanco
Fran Subirats 
Roberto Marquez
Toni Ondozabal 
Marc Tena 

José Mari Montfort
Amado 

P
P
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Catalònia 
Vinaroz Juv
Ulldecona
Ulldecona
Juvenil
Juvenil 
Tortosa
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Alcanar 
Ulldecona
Ulldecona
Catalònia
Camarles
J. i Maria
Corbera 

CF ULLDECONA
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JOAQUIN CELMA

Anàlisi de 32 equips ebrencs (8)

* 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. 

FC GINESTAR

FC ASCÓ

UE DELTEBRE

UE CAMPREDÓ

JUGADOR

Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Albert Batiste 
Jordi Sabaté
Enric Sentis
Bernat Galvany
Arnau Galbany
Juan Caballos
Pinxo
Rafel Rodriguez
Gaspar Bayerri
Manel Martinez
Fèlix
Àlex Bladé

29
29
31
30
19
26
26
21
18
23
13
14
6
26
6
16

6
1
9
1
1
1
7
4
1
15
3

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

67
65
64
42
35
32
31
25
19
17
16
14
13
12
6
5

G.JUGADOR
Xavi Royo
Aleix Figueres
Enric Sentis
Miquel Piñol
Felix Chorto
Victor Lopez
Pinxo
Manel Martinez
Gaspar Bayerri
Marti Gisbert
Deryam Alvarez
José Navarrete
Victor Cano
Khalid 
Sergi Anguera
Rafel Rodriguez

33
29
21
25
23
27
27
29
21
29
18
25
7
21
2
6

2
7
7

9

6
3

1
1
1

26
37
75
91
95

105
107
122
137
146
157
167
181
196
229
271

R T PJP

63
57
38
36
35
33
32
29
26
23
21
20
18
16
12
8

G.JUGADOR

Jaume Pedra
Enric Ferré
Marc Casanova
Manu Sosa
Jordi Porres
Marc Toledo
Sergi Callau
Marc Mars
Miquel Mola
Oriol Bertomeu
Arnau Pedreny
Albert Queral
Pep Lucas
Javier Chacon
Carlos Curto
Robert Lopez

30
29
16
24
29
30
13
29
19
25
12
20
20
15
14
11

1

10
1
1

2

6
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

86
75
39
38
37
35
33
29
24
24
21
20
17
13
6
6

G.JUGADOR

Samu Addel
Ismail
Òscar Camarero
Joseph Ongola
Abraham Navarro 
Marc Garriga
Florin Taidler
Àlex Vizcarro
Enric Mulet
Edgar Montserrat
Carlos Curto
Gerard Estorach
Francesc Millan 
Micael Dieguez
A. Caballos
Arnau Pallares

25
16
29
15
15
24
18
16
15
10
19
22
23
29
8
17

2
9
17
3
3

7

5

1
3
2

27
28
35
59
66
73

127
160
169
176
192
216
232
243
249
286

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1

R T PJP

62
62
58
43
41
39
28
21
20
19
17
14
12
11
10
7

G.

JUGADOR

Asier Eizaguirre
Genis Soldevilla
Ivan Cristino
Artur Godia
Virgili
Edu Vives
Dani Argilaga
José Ramon  
Gerard Roigé
Eric Socias
Taranilla
Munta
Fran  Moral
Sergi Galceran
Jordi Chiné
Sergi Fuertes

26
24
34
37
23
29
29
30
7
34
19
14
17
12
17
19

15
13
4

10
3
3
1

1
5
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

83
67
55
48
48
36
34
32
21
18
16
11
9
7
6
5

G.JUGADOR

Virgili
Godia
Víctor
Guiu
Masana
Llopis
Argilaga
Genís
Asier
Cristino
Sergi Lopez
Josep Ramon
Ivan de Nova
Edu Vives
Gerard Roigé
Munta

26
25
28
20
30
11
25
8
14
20
21
20
15
30
17
13

11
2
6
5
1
1
5
2
3

R T PJP

66
57
53
47
39
32
31
26
23
21
19
18
17
10
9
9

G.JUGADOR

Edgar Montserrat
Ramon Zaragoza
Carlos Roca
Edu Roig
Jaume Cortiella
Òscar Camarero
Johan
Joel Rodriguez
Moha 
Pau Tomàs 
Julio Freire
Didac Laboria
Miguel Barsi
Paco López
Jordi Benaiges
David

27
24
26
33
27
26
17
20
19
23
7
15
12
21
25
6

5
4

7

4
1
2
1
5

2

7

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

14/15 PJP

55
49
44
43
38
33
29
28
26
21
20
17
17
15
12
10

G.JUGADOR

Àlex Fernández
Paquito
Ramon Zaragoza
Tino
Pau Tomas 
Joel Rodriguez
Edu Roig
Robert Margalef
Marc Panisello
Manu
Didac Laboria
Josep Marti
Rogerio
Miguel Barsi
Lluís Mateos
Xavi Tomàs

31
31
19
28
30
28
34
30
29
20
16
6
13
8
8

15
1
7
6
1
2

1

1
1

50
51
52
56
58
88

102
106
116
117
120
151
218
224
225
226

1
9
3
1
2

10
2
1
6
1
9
1
2
8
1
1

R T PJP

46
46
46
45
43
36
33
32
30
30
29
22
13
12
12
12

G.
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi blanc jove    -    Temperatura 14º

Quinoa amb verdures

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

• 250 g de quinoa
• 1 all
• 1 ceba grossa
• 3 pastanagues
• 1 carabassó
• 150 g de col llisa verda
• 10 g de bolets xiitake secs
• 1 tros d'alga wakame
• sal
• oli
• tamari o salsa de soja
• aigua

PREPARACIÓ:
• Per començar, poseu l'alga wakame
i els bolets xiitake en dos bols perquè
s'hidratin. Mentrestant, piqueu l'all,
talleu la ceba en trossets petits, talleu
la pastanaga i el carabassó en daus,
talleu la col llisa verda en juliana i re-
serveu les verdures en bols diferents. A
continuació, poseu un raig d'oli a la
paella i comenceu a coure l'all. Quan
estigui mig cuit, afegiu-hi la ceba i re-
meneu-ho fins que s'enrosseixi. Des-
prés, poseu-hi la pastanaga i coeu-ho
durant uns 15 minuts. Seguidament,
incorporeu-hi el carabassó, coeu-ho
durant 10 minuts, afegiu-hi la col llisa

verda i deixeu-ho coure tot durant 10
minuts més, a mig foc. Mentrestant
talleu els bolets, ja hidratats, en làmi-
nes, llenceu el peu del bolet, incorpo-
reu els bolets i les algues a la paella de
les verdures i remeneu-ho tot ben re-
menat. Tot seguit, afegiu la quinoa,
renteu-la primer amb cura i ja esban-
dida la incorporeu al recipient de les
verdures amb un raig de salsa de soja
i un pessic de sal, barregeu-ho tot,
deixeu-ho coure durant dos minuts,
afegiu-hi mig litre d'aigua a tempera-
tura natural i deixeu-ho coure tapat
durant 20-25 minuts, fins que s'absor-
beixi l'aigua.

QUINOA
Trobareu la Quinoa en herbolaris i grans superfícies amb productes ecològics en forma de gra (quinoa real). Per
cuinar-la, renteu-la primer amb cura i poseu-la a bullir durant uns 30 minuts amb tres parts d'aigua per una de qui-
noa, amb una punta de sal i amb la cassola tapada. La veritat és que bullint-la menys estona també us la podeu
menjar (per exemple, dues parts d'aigua per una de quinoa durant vint minuts) però amb els cereals és millor fer
una bona cocció per assegurar-nos una bona digestió i metabolització dels seus nutrients.
La podeu fer servir com l'arròs, mesclada amb verdures i amb proteïna vegetal, o freda en amanides a l'estiu.
Els inques, sense tenir cap coneixement sobre nutrició, deien que era un aliment sagrat i no s'equivocaven: és
rica en tots els aminoàcids essencials (aquells que el cos no pot sintetitzar per si mateix i que necessita treure de
l'aliment), en especial en lisina, un nutrient que els cereals no tenen. Per tant, la combinació quinoa-cereal propor-
ciona una aportació proteica similar a la carn. També és rica en àcid grassos essencials i en minerals, en espe-
cial calci (85 mg per 100 g, en té més que la llet). També és una bona font de ferro (perquè us en feu una idea:
una ració de 60 g de quínoa proporciona el 46% de les necessitats diàries de l'home i el 31% de la dona) i mag-
nesi, fòsfor, potassi, manganès, coure i zinc. Conté vitamines dels grups B i E àcid fòlic, essencial en els primers
estadis de l'embaràs. Els esportistes i la gent amb un gran desgast físic l'haurien de prendre regularment. El 13%
del seu pes són proteïnes, el 5% són greixos saludables i aproximadament el 69% hidrats de carboni d'assimila-
ció lenta, que són els ideals perquè mantenen els nivells de sucre en sang constants. També conté fibra, que con-
tribueix a netejar els budells. 
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
De matinada el cel estarà mig o puntualment molt ennuvolat per núvols alts i mitjans.
A partir de llavors s'obriran clarianes i el cel quedarà poc ennuvolat fins a mig matí. Tot
i així, ràpidament creixeran nuvolades que deixaran el cel variable amb nuvolositat més
abundant i compacte al nord-oest.

Precipitacions
De matinada s'esperen ruixats a qualsevol punt del país, sobretot a la meitat sud i oest.
A partir de mig matí s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i al massís dels
Ports, i en són probables a la resta de l'interior i al litoral sud. Els ruixats seran d'inten-
sitat entre feble i moderada, localment forta, i aniran acompanyats de tempesta i fang,
i localment de calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats entre minses i poc abun-
dants, localment abundants, de precipitació.

Temperatures
Temperatura mínima lleugerament més alta, i localment pujarà de manera moderada.
Es mourà entre els 14 i 19 ºC al Pirineu i al Prepirineu occidental, entre els 21 i 26 ºC al
litoral i al prelitoral sud i entre els 16 i 21 ºC a la depressió Central, al Prepirineu orien-
tal i a la resta del prelitoral. La màxima pujarà lleugerament al litoral i prelitoral central i
nord, i baixarà lleugerament a la resta. Oscil·larà entre els 33 i 38 ºC a la depressió
Central, interior de la vall de l'Ebre i al litoral i prelitoral nord, entre els 25 i 30 ºC al
Pirineu, entre els 29 i 34 ºC a la resta del litoral i entre els 31 i 36 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Visibilitat entre bona i excel·lent. Tot i així, serà regular en moment de ruixat. Hi haurà
pols en suspensió.

Vent
A l'inici i al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable amb terrals al litoral, lle-
vat del litoral nord on de matinada bufarà de component sud fluix, amb algun cop
moderat. Al centre de la jornada s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component
sud i est al litoral i prelitoral, i de component sud i oest a la resta. A les zones elevades
de la serralada prelitoral, al Pirineu i Prepirineu es podran donar alguns cops forts.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

35º
Mínima

22°
MATÍ

NÚVOLS ALTS

TARDA

XÀFEC AMB TEMPESTA 

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta interac-
ció social, i també dels petits plaers. Però
també  et  posaràs nerviós  per  qualsevol futili-
tat.

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res gau-
dint del sofà, dels bons àpats i de l’estiu. Et sen-
tiràs romàntic i complaent amb els altres i amb la
parella.

Taure
20/4 al 19/5

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per aclarir
malentesos i per fer noves amistats, però evita
posar-te filosòfic, perquè et poden considerar
boig.

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una cria-
tura que necessita que la mimin i l’afalaguin.
Sigues agraït.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc rea-
lista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Econòmicament vas bé, però estaràs força mal-
gastador, sentiràs com una ànsia d’entrar a totes
les botigues i comprar-te qualsevol coseta. Gasta
amb cap.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui les relacions socials seran el plat fort i hi
poden haver moltes satisfaccions, però seràs
com una abelleta anant d’una flor a l’altra. No
obstant, vigila les companyies.

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i ines-
perada que possiblement tingui a veure amb pro-
pietats.

Lleó
22/7 al 22/8

Et sentiràs ple d’optimisme, amb ganes de
menjar-te el món i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire. Se t’o-
bre un nou horitzó.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de procurar ser més realista, el cap se
te’n va en fantasies i oblides les teves respon-
sabilitats, i et pots trobar alguna enganxada
amb algú.

Verge
23/8 al 21/9

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món de
color rosa, les relacions socials et donaran
satisfaccions, i potser fins i tot t’enamores.
Aprofita aquest optimisme.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer can-
vis radicals en la teva vida, no et deixis emportar
per l’exageració i vigila els teus actes. Sempre val
més pensar-se les coses dues vegades. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01



DIVENDRES 8 DE JULIOL DE 2016 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
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

OCUPACIÓÑ 

FAIG CLASSES de pri-
maria 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

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

OFERTA CATALANA
PLANTA DE LUJO.
MASAJES RELAJANTES
COMPLETO 20 EUROS
DISCRETO INDEPEN-
DIENTE 664149258

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, 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

LLOGUER
PÀRQUING
“MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052

HABITACIÓN
DOBLE  POR

HORAS 
Cerca de Tortosa,

económico y dis-

creción.

(WhatsApp)
tlf. 609 76 12 06

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL
TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.
CONTACTE:

670 91 80 25

RESIDÈNCIA L’ONADA
(GANDESA)

Necessitem un
Infermer/a a jornada

completa Lloc de Treball:
Residència L’Onada

(Gandesa). Tipus de con-
tracte: 6 mesos + 6 mesos

i indefinit.

Contacte: Sofia. RRHH

Mail: rrhh@lonada.com

Tel. 977 25 27 27

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
877 180 170

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!
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Estem en portes de la 12a edi-
ció de Deltebre Dansa que
enguany ens aporta diferents
novetats que seran la base
d'una nova etapa. El Festival
creix per garantir qualitat i
innovació, uns valors que
sempre han marcat la perso-
nalitat de Deltebre Dansa.
Podem dir que després d'onze
anys acostant les Arts
Escèniques i la Cultura a les
persones, i passant per dife-
rents moments socioeconò-
mics i culturals, Deltebre
Dansa ha adquirit una madu-
resa que enorgulleix el nostre
territori. 
No hi faltes, de l'11 al 24 de
juliol, vine a Deltebre Dansa!

Parlem amb Roberto Olivan
fundador i director artístic de
Deltebre Dansa a qui li farem
un petit test per conèixer
millor la persona que, any rere
any, i ja en portem dotze, ha
contribuït a que Deltebre i les
Terres de l'Ebre estiguen pre-
sents a escala internacional.

Més Ebre: Roberto, quines
novetats tenim enguany?
RO: La primera novetat és el
canvi d'espai, seguirem ubicats
dins del mateix terme de
Deltebre però Deltebre Dansa
tindrà dos espais ben diferen-
ciats: el de formació, on es tro-
baran les diverses carpes desti-
nades a les classes per als par-
ticipants professionals i ama-
teurs, i el d'espectacles i oci,

que s'ubicaran a la carpa on
cada nit es podrà gaudir d'una
àmplia programació d'espec-
tacles de qualitat en un entorn
màgic. Podeu veure tota la
programació a www.deltebre-
dansa.cat

ME: Quina és la lliçó de vida
més important que has aprés?
RO: Recordo que quan era
petit, estava a l'hort en lo meu
iaio. Ell va fer un solc envoltant
un arbre perquè li arribes l'ai-
gua i ens vam asseure a mirar
com, a poc a poc, l'aigua arri-
bava fins les arrels. Lo que vaig
sentir en aquell moment va ser
que havia de deixar fluir la
vida.

ME: Jo sempre he volgut ser...!
RO: (riu) Guarda forestal! Sí, si

no hagués entrat a l'acadèmia,
m'hauria agradat cuidar la
natura.

ME: El teu color?
RO: He passat del verd caqui
al blau fosc. Sempre colors
foscos.

ME: El teu plat?
RO: La sopa ramen. És una
sopa de fideus japonesa que té
moltes propietats. M'agrada
molt!

ME: Un llibre.
RO: "La biografia dels
Chichos"! Sí, sí vaig flipar i em
va enganxar.

ME: Compartiria un cafè
amb...
RO: Enrique Bunbury, el can-

tant de "Los Héroes del
Silencio". A més de compartir
un cafè, he tingut la sort de
dinar amb ell dos cops.

ME: Un diumenge de relaxa-
ció per a tu és...
RO: Soledat. Estar a una platja
de Riumar només acompanyat
de la meua família, sense par-
lar...

ME: Què et fa riure?
RO: Lo absurd

ME: Què et molesta?
RO: Mira, em molesta la gent
que fa soroll quan menja i
escolta el futbol per la ràdio
(riu)

ME: Ets espontani o planifica-
dor?

RO: Per la meua feina he de
ser espontani i planificador a la
vegada i de forma equilibrada.

ME: Quines tres paraules des-
criuen millor la teua persona-
litat?
RO: Apassionat, respectuós i
creatiu.

ME: Quina és la teua fita?
RO: Fer-me vell, mirar enrere i
sentir-me content.

ME: On et veus en deu anys?
RO: Em veig al servei d'altres,
fent projectes, creant...

ME: La felicitat per tu és...
RO: Veure als altres feliços i un
gotet d'orxata! (riu)

ME: Quines són les paraules
que més fas servir?
RO: Tots em diuen que faig
servir molt «Es lo que hay!».
També utilitzo molt les parau-
les fantàstic i perfecte.

ME: Si pugessis triar un talent,
quin seria?
RO: No sé com anomenar-lo...
Ho vaig escoltar una vegada i
em va agradar l'expressió:
«hacedor», fer de les idees
una realitat.

ME: Una cançó
RO: «You are so beautiful» de
Joe Cocker.

ME: Una por...
RO: La solitud

ME: Un somni...
RO: Veure el món a fora de mi
com el veig dintre de mi.

Roberto Olivan

ACTUALITAT

LA CULTURA ENS FA LLIURES

DELTEBRE DANSA

FOTO: JESúS ROBISCO


