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Terres de l’Ebre. Tortosa es prepara per
rebre una nova edició de la Festa del
Renaixement, el dia 21. P4

Terres de l’Ebre. 24 hores nedant contra el
Càncer a la piscina del Club de Tennis
Tortosa. P11

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de l’Ametlla
es personarà com a acusació particular en el
procés sobre el cas Efial. P5
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El Parlament Europeu reclama la retirada del pla de conca de l’Ebre

El moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'autopista AP-7 convertirà durant aquest estiu en diaris els
talls de la carretera N-340. Aquesta és la resposta davant la decisió del Departament d'Interior de reduir en
20 minuts la durada de la protesta que té lloc els dijous. D'altra banda, els veïns han presentat una denún-
cia davant la Guàrdia Civil perquè s'investiguin les transaccions bancàries dels pagaments de peatges de
l'autopista AP-7. Foto: ACN

P11

Els veïns responen amb talls diaris de la N-340

Els eurodiputats del comitè de Peticions del Parlament Europeu han aprovat l’informe de la missió a l’Ebre del mes de febrer per 22 vots a favor i 9 en contra. La decisió, mal-
grat la prudència per no ser vinculant, ha estat ben valorada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre i també per la gent en general que ha lluitat i lluita des de fa anys. Es valo-
ra la consideració que s’ha tingut amb el territori. No obstant, ja han aparegut veus discordants amb l’informe. És el cas de la Federació de Regants de l'Ebre (Ferebro) que creu que
té "greus defectes" per no valorar a totes les parts interessades en el procediment. A la imatge, membres de la PDE a Brusel.les, al Parlament Europeu. Així mateix, dimecres, la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia també va comparèixer davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, contra el finançament del projecte Castor. P3
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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 

L’acte de la coronació de la Reina de Festes i presentació de dames i pubilles
serà demà dissabte, a partir de les 22.30 h, a l’amfiteatre del Parc de Garbí.
Aquest dissabte, doncs, es viurà la prèvia de Festes, amb la coronació de la
Reina, de la Pubilla Infantil, i la presentació de llurs dames i pubilletes. I tot just
finalitzar, (cap a les 00.30 h), tindrà lloc a la plaça del recinte firal un concert
a càrrec de la banda ‘Super gang’, grup de versions de grans temes dels anys
vuitanta i noranta.

Presentació de les dames i pubilles i
coronació de la Reina de festes 2016

A LA RÀPITA DEMÀ DISSABTE

Una piraguada des de Xerta fins a Tortosa en la qual van participar prop
de 180 persones va donar el tret de sortida aquest diumenge a una set-
mana en què la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha intensificat la lluita
contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre en clau europea. La quei-
xa que la Plataforma va presentar dimecres davant de la Comissió
Europea a Brussel·les fou elaborada tenint en compte, principalment,
factors tècnics i mediambientals. En la redacció hi van participar, de fet,
científics i tècnics de la Universitat Rovira i Virgili. La Piraguada va ser un
nou acte d’unió i de força. La valoració, a hores d’ara, de la resposta del
Parlament europeu, és molt positiva. Imatge: ACN. 

Piraguada en clau europea

Diumenge passat

Editorial Mai no plou a gust de tothom 
El Parlament Europeu ha reclamat aquest dimecres la retirada del pla de conca de l’Ebre del govern espanyol. Els eurodiputats
del comitè de Peticions han aprovat l’informe de la missió a l’Ebre del mes de febrer per 22 vots a favor i 9 en contra. Una bona
notícia i, tot i que amb la prudència del moment, ha estat ben valorada pels membres de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
No obstant, ahir mateix,  la Federació de Regants de l'Ebre (Ferebro) s'ha posicionat considerant "parcial" i "esbiaixat" aquest infor-
me, que recorda que no és vinculant, i que creu que té "greus defectes" per no tenir en compte a totes les parts interessades en el
procediment. La Federació de Regants de l'Ebre pensa que l'informe només considera la problemàtica de l'aigua d'una part de la
conca, i ha demanat a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu que inclogui les peticions i propostes presentades des de l'en-
titat. D’altra banda, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia també va comperèixer davant la Comissió de Peticions
del Parlament Europeu, contra el finançament del projecte Castor. Més reclams ebrencs a la cambra europea per defensar ‘lo nostre’.

*Demà dissabte, 16 de juliol, actuació de ReConvert Duo + Alberto
Bernal a la plaça del Centre d'Art, a Amposta, a les 20 h, entre el Cen-
tre d'Art i el Museu de les Terres de l'Ebre. L'accès és gratuït.

*“Taklub” i “El Perdut” s’emporten ex aequo el primer premi de
mónFILMAT

* 10è aniversari de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tortosa, que
tindrà lloc el proper DIMARTS 19 DE JULIOL a la tarda, amb tres acti-
vitats diferents a les 19.00, 19.30, i 20.00 hores.

* Ahir dijous va començar el Sénia Sound, que tindrà continuïtat els
dies 21 i 28. Demà dissabte, Andreu Martinez al Cicle d'Orgue.

Sirga Festival a Amposta

LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA ”LA
CAIXA” I L’A-
JUNTAMENT DE
LA SÉNIA han
signat un acord
per tal de re-
forçar el progra-
ma de Gent Gran
i potenciar la tas-
ca de promoció de l’envelliment actiu amb l’Associació de Gent Gran de
La Sénia i actualitzar la programació que els ofereixen conjuntament.

Un cercle d'espigues de diferents colors sobre un fons blanc. És l'element cen-
tral del cartell de Festes Majors d'Amposta 2016, obra de l'alumna de l'Escola
d'Art i Disseny d'Amposta (Esardi), Rut Gisbert. 
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha posat en valor el treball fet per l'artis-
ta. "És una obra molt encertada pel resultat final, però també pel proce ́s que
s'ha seguit, utilitzat un producte tan representantiu com l'arròs", ha assenya-
lat Tomàs.
Les festes arrancaran el 12 d'agost, divendres, i acabaran el dia 21, diumen-
ge. "Continuem amb el model de festes de 10 dies, un model que segurament
que ens replantejarem", ha assenyalat l'alcalde. "Apostem per unes festes
molt participatives, amb ball i concerts gratuïts, i enguany incorporem la ves-
sant solidària, perquè hi haurà diferents activitats en què allò recaptat anirà a
parar a entitats socials com Creu Roja o la Fundació Noelia. "També li volem
donar rellevància a la plaça de l'Ajuntament, mantenint el pregó de festes el
dissabte 13, i incorporant concerts de tarda".

Festes Majors d’Amposta 2016

S’INICIEN EL 12 D’AGOST
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El Parlament Europeu reclama la retirada
del pla de conca de l’Ebre

El comitè de Peticions aprova l’informe de la missió al Delta de l’Ebre i “reforça les crítiques al govern espanyol”

El Parlament Europeu ha
reclamat aquest dimecres
la retirada del pla de
conca de l’Ebre del
govern espanyol. Segons
informa ACN, els eurodi-
putats del comitè de
Peticions han aprovat l’in-
forme de la missió a l’Ebre
del mes de febrer per 22
vots a favor i 9 en contra,
i fins i tot han reforçat el
text inicial, acceptant una
esmena dels eurodiputats
catalans que demana a la
Comissió Europea que
“rebutgi el segon cicle del
pla de conca presentat pel
govern espanyol” perquè
no resol “les deficiències
identificades” l’any pas-
sat. L’esmena s’ha accep-
tat per 19 vots a favor i
12 en contra. Els eurodi-
putats també han rebutjat
una esmena del PP que
pretenia retirar del text les
crítiques a la gestió de

l’aigua del govern espan-
yol.
Els eurodiputats catalans
d’ERC-NeCat, CDC, ICVI,
PSC i l’exmembre d’Unió
Francesc Gambús van
presentar una sèrie d’es-
menes a l’informe inicial
de la missió a l’Ebre per-
què inclogués una “afir-
mació molt més contun-
dent” per a la retirada del
pla de conca de l’Ebre.
L’esmena, la número 3
que es votava aquest
dimecres, s’ha aprovat
amb el suport dels seus
partits, tot i que el grup
liberal, en què participa el
convergent Ramon
Tremosa, no li ha permès
votar a ell i ha enviat al
comitè els representants
de C’s i UPyD, que hi han
votat en contra.
Un altre dels elements de
l’informe que s’ha
reforçat és la crítica als

cabals ecològics. Els euro-
diputats demanen que els
cabals siguin “suficients
per aconseguir una con-
servació favorable” de
l’espai natural. La
Plataforma en Defensa de
l’Ebre ha valorat molt
positivament l’informe i
creu que els eurodiputats
han tingut una gran con-
sideració cap a l’Ebre.   

“Els eurodiputats

han aprovat

l’informe de la

missió a l’Ebre,

que es va fer al

febrer, per 22 vots

a favor i 9 en

contra”
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Tortosa finalitza les obres de modificació del camí
d'accés al Centre de Tecnificació de Rem

A Campredó

L’Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat les obres de
modificació del tram del
camí de Tortosa a
Amposta en l’accés al
Centre de Tecnificació de
Rem, a Campredó. Es
tracta d’un tram de 124
metres i una superfície de
pavimentació de 933 m2.
L’obra ha consistit a modi-
ficar el traçat anterior, que
dividia les instal·lacions
del Club de Rem Tortosa, i
se n'ha dibuixat un de
nou de longitudinal, que
recorre el perímetre exte-
rior de la finca. L’actuació
també inclou la creació
d’una zona d’estaciona-
ment. Les obres les ha
executat l’empresa
Regimovi SL per un
import de 21.350 euros.
Aquest dimarts han pre-

sentat el resultat d'aques-
ta actuació l'alcalde,
Ferran Bel, la tinent d'al-
calde de Serveis al
Territori, Meritxell Roigé, i
el president del Club de
Rem, José María
Chavarría.
L'alcalde ha explicat que
amb aquesta actuació es
dóna compliment al com-
promís adquirit per
l'Ajuntament de Tortosa
amb el Club de Rem i la
Secretaria General de
l'Esport per complementar
l'actuació impulsada per la
Generalitat del nou
Centre de Tecnificació de
Rem, actualment en cons-
trucció. Aquestes noves
instal·lacions, junt amb la
Base Nàutica, que va
construir l'Ajuntament
l'any 2011, configuren

unes instal·lacions de pri-
mer nivell per a l'esport
del rem a Tortosa i al terri-
tori, ha precisat Bel. Amb
la modificació del traçat
del camí s'unifiquen dues

parcel·les amb les dues
instal·lacions esportives,
de manera que el complex
esportiu guanya en efi-
ciència i seguretat. El pre-
sident del Club de Rem ha

abudant precisament en
la qüestió de la seguretat,
tenint en compte que un
centenar llarg de remers
utilitzen aquestes
instal·lacions a diari.

EN UN MINUT

* TORTOSA: Demà dis-
sabte 16 de juliol, la
plaça Barcelona acollirà
la celebració d'una acti-
vitat adreçada a fer que
els més menuts de casa
participen en un joc per
aprendre a estalviar
energia a la llar. Des
d'una vessant lúdica, el
joc està adreçat a nens i
nenes de 3 a 8 anys d'e-
dat, i vol ensenyar dife-
rents maneres de gestio-
nar l'energia a travès
d'un consum racional i
equilibrat amb les neces-
sitats diàries. L'activitat
es perllongarà de les
10.00 a les 13.00 hores.

*EL PARC NATURAL
DELS PORTS recupera
l'hàbitat fluvial del
barranc de la Fou, a la
Sénia. El barranc, un cop
finalitzada la seva natu-
ralització. Les tasques
han consistit en l’elimi-
nació d’un dic de reten-
ció, la retirada de la runa
i el dragatge dels blocs
existents.         Per ava-
luar els resultats s’ha ini-
ciat un programa de
seguiment dels sedi-
ments de la llera, moni-
torització del cabal i con-
trol de la fauna.

*XERTA: Els veïns de
Xerta han decidit que les
campanes de l'església
tornin a tocar a les nits i
ho facin a les hores i els
quarts. Aquest fou el
resultat de la consulta
ciutadana per la polèmi-
ca del toc de campanes
nocturn del rellotge de
l’església.   

Més
notícies

El diputat al Parlament Europeu (PE), Josep-Maria Terricabras, ha afirmat que l’apro-
vació dimecres al comitè de Peticions de l’esmena que demana la retirada del pla de
conca de l’Ebre és important encara que no sigui definitiu. “La delegació de diputats
va anar a buscar i comprovar fets i l’informe que s’ha aprovat respon als fets que van
trobar. Per tant, és un informe que hem guanyat tots i ara podem manifestar una gran
satisfacció però hem de seguir vigilants”, ha dit Terricabras.
Segons nota d’ERC, l’eurodiputat ha afegit que mentre no es respecti el riu i s’assegu-
ri un cabal ecològic que garanteixi la conservació del medi i eviti la salinització del delta
la lluita continuarà. “La Plataforma de Defensa de l’Ebre fa trenta anys que existeix i
setze que vénen a Brussel·les. I mentre els respectius governs espanyols no respectin
l’Ebre i entenguin que lo riu és vida i que ho és per a tots, tots haurem de continuar
plantant cara a uns plans hidrològics que no treuen cap a res”, ha dit. “No té cap sen-
tit començar a repartir l’aigua per dalt i que després no n’arribi prou a baix”, ha afe-
git Terricabras que a la imatge apareix amb membres de la PDE, a Brussel.les dimecres.

“La votació al PE és un motiu de
satisfacció però que cal seguir vigilants”

Sobre la retirada del pla de conca de l’Ebre, al Parlament Europeu

Els primers guarniments en carrers i places de Tortosa anuncien l'imminent inici de la XXI
Festa del Renaixement, del 21 al 24 de juliol. El centre històric de la ciutat es prepara
per rebre els milers de visitants que volen conèixer una mica millor com era la Tortosa
del segle XVI, quin és el patrimoni que ens ha arribat i com es divertien els seus habi-
tants. Les prop d'un centenar d'activitats, entre teatre de carrer, grups musicals,
ambients d'època, espectacles d'aforament limitat, actes propis i propostes per als més
menuts, junt a les més de 3.000 persones vestides d'època, composen aquest gran
escenari a l'aire lliure que esdevé una de les més importants festes de recreació històri-
ca del sud d'Europa. L'acte d'inauguració, dijous, junt amb el pregó -enguany a càrrec
del conseller de Territori, Josep Rull- i la cerimonia d'obertura de portes, marcaran l'ini-
ci de la festa. Altres actes destacats són l'Entrega d'estendards a les famílies nobles, la
Marxa de Trasts, la Gran Desfilada de diumenge, el Ball de Màscares de les famíliles
nobles, el Jurament d'arxivers de la ciutat, la Missa d'època o els seguicis de procura-
dors. L'encarregat d'inaugurar el Taulell al Carrer és enguany el president de l'AECE,
José Daniel Cortijo.

Viatge en el temps, fins el segle XVI, per rebre 
una nova edició de la Festa del Renaixement

A Tortosa, del 21 al 24 de juliol
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DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte 16 de
juliol a la tarda, el
carrer Major
d'Amposta s'omplirà
de manualitats. Arriba
la segona edició del
Crafty Day Amposta,
una jornada que vol,
entre d'altres coses,
"dinamitzar l'activitat
del carrer Major i d'a-
questa zona del muni-
cipi", en paraules de la
regidora de Comerç i
Mercat Municipal,
Susanna Sancho, que
posa èmfasi amb el
treball que es fa des
de la seua regidoria
per convertir la ciutat
en un referent comer-
cial.
Enguany, el Crafty
Day Amposta arriba
amb un format dife-
rent. Serà de les cinc
de la tarda a les deu
de la nit.

Crafty Day
Amposta

L'àrea de Polítiques
Actives d'Ocupació i la de
Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta
treballen conjuntament
per implementar el nou
pla social d'ajut a persones
en situació o risc d'exclu-
sió social del municipi. Un
pla que contempla la crea-
ció de 30 llocs de treball
en aquest segon semestre
de l'any. L'Ajuntament, tal
i com es va aprovar en el
pressupost del 2016, hi
destinarà 120.000 euros.
Dilluns 11 de juliol, la
Junta de Govern Local del
municipi va aprovar les
bases reguladores del pro-
cés de selecció per cobrir
aquests llocs de treball. En
concret es convocaran sis
llocs de peó de neteja vià-
ria, quatre de peó de nete-
ja d'equipaments munici-

pals, deu d'obra pública,
vuit de serralleria i pintura
i dos d'encarregats d'obra.
Tots els contractes seran
de 37,5 hores setmanals i
tindran un sou brut de 850
euros, més Seguretat
Social.

D’altra banda, dins de
l’actualitat de la capital del
Montsià, informar que ahir
dijous es va presentar la
nova Associació d'Oci
Nocturn d'Amposta
(AONA) i també el Festival
Diverses Formes de Vida. 

El diputat al Parlament Europeu (PE), Josep-Maria
Terricabras, ha afirmat que la indemnització de l’Estat
espanyol a l’exconcessionària Escal UGS pel magatzem
subterrani de gas davant la costa del Montsià i el Baix
Maestrat és un escàndol. “Una vegada tot sumat, la
indemnització de l’operació Castor ens està costant als
ciutadans uns 2.000 milions d’euros, que ja estem
pagant. És una barbaritat absoluta, un ajut d’Estat con-
cedit d’una manera subreptícia i amagada perquè és un
pagament il·legal, que no podria fer amb pagaments
directes”, diu Terricabras. El diputat republicà és mem-
bre del comitè de Peticions i va donar suport dimecres
a la plataforma del Sènia en la seva denúncia a l’euro-
cambra (imatge superior). 

L'Ajuntament d’Amposta crearà
entre 30 i 40 llocs de treball

Terricabras diu que la
indemnització del Castor
“és un escàndol”

Destinarà 120.000 euros per fer contractes entre 1 a 5 mesos “I un ajut d’Estat encobert i il·legal”

El Tribunal Suprem investiga els recents pagaments
de més de 300 milions d'euros en total aprovats pel
Ministeri d'Indústria a favor de l'exconcessionària
del projecte Castor, Escal UGS, així com del gestor
tècnic del sistema, Enagás, encarregat de la seva
hibernació i manteniment. La decisió arriba després
que la Generalitat, que va recórrer l'ordre de retribu-
ció de les instal·lacions gasistes de 2015 que
començava a carregar sobre la factura del gas dels
consumidors els costos del fracassat magatzem de
gas submarí, hagi demanat ampliar el cas a la llum
de nous fets. La Plataforma Ciutadana en Defensa
de les Terres del Sénia va comparèixer dimecres
davant de la Comissió de Peticions del Parlament
Europeu, contra el finançament del Projecte Castor. 

El Suprem investiga els pagaments

de més de 300 MEUR a Escal UGS

i Enagás pel Castor

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha informat que es personarà com a acusació particular en el proceś que se segueix
en el marc de les diligeǹcies prèvies que tramita el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 del Vendrell en rela-
ció al cas Efial. Davant dels esdeveniments succeïts al llarg de la passada setmana en què la Policia Judicial va entrar i
registrar les dependències municipals i de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, l’equip de govern integrat per
Esquerra Republicana i Compromís per La Cala va demanar un informe als serveis jurídics de l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar. Davant de la possibilitat que l’Ajuntament hagi pogut resultar perjudicat pel conjunt de presumptes il·lícits
penals que s’investiguen en l’anomenada Operació Termyca, l’Ajuntament va demanar als serveis jurídics municipals
que exploressin si s’ajustava a dret que l’Ajuntament es personés com a acusació particular en el procés.
Tot i el decret de secret de les actuacions que impedeix conèixer el veritable abast dels fets investigats, “aquest infor-
me considera com a opció més recomanable que l’Ajuntament es personi com a acusació particular a la recerca de repa-
ració de dany i indemnització de perjudicis, si queda provada la comissió dels presumptes delictes i la seva autoria”.
Segons Jordi Gaseni, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, “despreś de consultar als nostres serveis jurídics hem
arribat a la conclusió que l’Ajuntament es personi com a acusació particular en el procés, ja que entenem que hi ha
gravetat en els fets ocorreguts en els darrers anys i perquè és una manera de defensar la institució”. Així, segons la nota
del consistori calero, a manca dels tram̀its de donar compte en sessió plenar̀ia, i de nomenar advocat i procurador, s’ha
disposat un decret d’alcaldia amb aquesta decisió, signat per l’alcalde Jordi Gaseni aquest dilluns dia 11 de juliol.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es personara ̀ com a
acusació particular en el proce ́s sobre el cas Efial

Signat un decret d’alcaldia, després de demanar als serveis jurídics municipals si s’ajustava a dret 
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Quatre nous agents, 2 homes i 2 dones, s’han incorporat al cos de la Policia Local de
Deltebre per tal de reforçar el servei durant la temporada d’estiu a partir del proce ́s
de selecció que l’Ajuntament de Deltebre va realitzar durant el passat mes de juny.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb la incorporació dels nous
agents donem resposta a les necessitats que el servei presenta durant la temporada
d’estiu a causa del gran nombre de turistes que ens visiten durant aquests mesos”.
D’aquesta manera, Riumar disposara ̀ d’una patrulla fixa que tindra ̀ seu a les
instal·lacions del Consell de Riumar, una vegada l’equipament estigui en ple funcio-
nament.

Deltebre amplia el cos de la Policia
Local per a la temporada d’estiu

Amb quatre nous agents, 2 homes i 2 dones

La Penya dels Tiburons va rebre el Premi Jesusenc de l'Any 2015 al guanyar la votció
popular que organitza des de fa dinou anys l'Associació Josep Puig. Els Tiburons porten
vint anys com a colla, participant des de llavors en les diverses activitats lúdiques i fes-
tives del poble de Jesús, realitzant sempre totes les proves del circuit de penyes. Al
mateix temps va lliurar-se el Premi a la Trajectòria, guardó que en aquesta ocasió va
recollir l'empresari jesusenc Primitivo Conesa, un industrial local abocat en ajudar al tei-
xit associatiu i social de Jesús, destacant especialment la seva activa participació amb la
Confraria del Sagrat Cor i el Grup Cicloturista. Els altres tres finalistes al premi Jesusenc
de l’Any van ser l'Associació de Dones de Jesús, al complir-se el seu 20è aniversari, el
pilot de motos Jeremy Alcoba, tercer al campionat d'Espanya en categoria Pre-Moto 3,
i Mónica Sales, guanyadora del XXX Premi de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú amb
l'obra "Quan les revistes conten rondalles". 
Jesús està gaudint aquesta setmana de les seues festes.

La Penya dels Tiburons va rebre el 
Premi Jesusenc de l'any 2015

Primitivo Conesa, el Premi a la Trajectòria

Millora d’onze equipaments 
turístics a les Terres de l'Ebre

A través de foment turístic Xarxa Biosfera

L'Ajuntament de Sant Carles
de la Rap̀ita ha elaborat el
projecte bas̀ic de creació d’una
Base Naùtica per a l’ordena-
ció, promoció i gestió sosteni-
ble de les activitats turiśtiques
a la barra del Trabucador, ubi-
cada al seu terme municipal. El
projecte ha de permetre
fomentar aquest espai privile-
giat i emblemat̀ic del Delta de
l’Ebre com a destinació turística, i a la vegada ordenar els usos que s’hi desenvolupen, aixi ́
com el traǹsit que suporta, que ha anat creixent amb els anys (360.000 visitants). Per tirar
endavant el projecte, el govern rapitenc, d’una banda, ha sol·licitat una concessio ́ adminis-
trativa per a l’ocupació de l’actual espai de la plataforma de fusta i per̀gola ja existents, a
l’inici de la platja, per tal d’ubicar-hi la futura Base Naùtica i desplegar-hi els serveis adients
per al seu aprofitament. A meś a meś, ha sol·licitat al departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat una subvenció per finançar en part l’execució del projecte.

Les obres previstes en el pla de foment turístic Xarxa EbreBiosfera ja estan enllestides.
Segons nota de la Diputació, representants de totes les administracions que hi han
col·laborat van visitar dimarts les 11 actuacions dutes a terme, que han suposat una
inversió de prop de 800.000 euros. La Diputació ha donat suport a aquest pla, amb
una inversió de 240.000 euros, atès que és un projecte que s'alinea amb els objectius
de la institució, que treballa per al foment del desenvolupament turístic i equilibrat de
la zona. Precisament, el president de la Diputació, Josep Poblet, va participar en el reco-
rregut que es va fer per diversos municipis de les Terres de l'Ebre per poder conèixer
de primera mà les obres efectuades: Móra d'Ebre, Miravet, Prat de Comte, Tortosa,
Amposta, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. El projecte "Turisme actiu a la reserva de la
Biosfera - Xarxa EbreBiosfera" ha equipat o millorat infraestructures turístiques a les
quatre comarques de l'Ebre amb una inversió gairebé de 800.000 euros, finançada pel
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona, a través del seu Patronat de Turisme. El consell comarcal del Baix Ebre ha
actuat de promotor, i els consells comarcals del Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre l'han
impulsat. L'objectiu del projecte ha estat fomentar el turisme actiu en el marc de la
reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre per oferir un producte turístic sostenible i
respectuós amb el medi ambient. Tal com van posar de manifest durant la visita, aques-
tes actuacions suposen un salt qualitatiu en l'oferta turística d'aquesta marca turística,
gestionada pel Patronat de Turisme de la Diputació, “i contribueixen a garantir la satis-
facció dels prop de 500.000 turistes que ens visiten”. En concret, l'any 2015, les Terres
de l'Ebre van rebre 433.722 visitants que van generar 1.320.652 pernoctacions. El
40% dels visitants procedeixen de la resta de Catalunya, i un 27,5%, de la resta de
l'Estat espanyol. En el 2016 es preveu que es repeteixin i fins i tot es superin les xifres.
El portal web Xarxa EbreBiosfera ofereix al visitant una eina potent que li permet conèi-
xer l'oferta turística actual a les quatre comarques de l'Ebre:
ebrebiosfera.org.mialias.net.

La Ràpita elabora el projecte bàsic de
creació d’una Base Nàutica

Per a l’ordenació de la barra del Trabucador



DIVENDRES 15 DE JULIOL  DE 2016 7PUBLICITATwww.mesebre.cat
diarimés

ebre



DIVENDRES 15
DE JULIOL
DE 20168

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»
«»

EN UN MINUT

ARNES: L’hotel Vilar
Rural de la localitat terral-
tina ha rebut, aquest 21
de juny, l’acreditació
AMED per la promoció de
l’alimentació mediterrània,
en un acte en què han
participat el director de
l’establiment, Xavier
Jimeno, el director de l’ex-
plotació rural i de muntan-
ya, José Antonio Martínez,
el cap de cuina, Robert
Obregon, i la maitre, M.
Pau Ibañez. Tots ells han
rebut el certificat que els
acredita com a impulsors
de la dieta mediterrània i
d’activitats saludables
relacionades amb l’entorn
natural, de mans de tèc-
nics de l’Agència de Salut
Pública de Terres de l’Ebre.
*FLIX: diumenge passat a
les piscines del Poliesportiu
Municipal va tenir lloc la
campanya "Mulla't per
l'esclerosi múltiple!". Com
en les altres edicions, la
recaptació es destinarà
íntegrament a la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM).

Més
notícies

Móra d'Ebre serà la seu d'una nova edició d'Ebrefolk,
campus de música i ball populars de les Terres de
l'Ebre, Matarranya i Nord Valencià, des d’ahir dijous i
fins diumenge.
Aquest campus programa un seguit de tallers, con-
ferències i activitats formatives al voltant de la músi-
ca i la dansa tradicionals de les comarques ebrenques,
del Matarranya i del nord del País Valencià. A banda
d'això, s'organitzen activitats extraordinàries obertes
al públic, com ara bureos, nits de ronda o la IV
Trobada d'Enversadors, entre d'altres.
L'organització d'Ebrefolk va a càrrec d'Espai de So i
del Grup Alacant, amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, d ela Generalitat Valenciana, de la
Diputació i de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.

IV Ebrefolk, del 14 al 17 de juliol 

A Móra d’Ebre

L'empresa Vi Origen, Gandesa, guanya el Premi d'Enoturisme de
Catalunya en la categoria d'agències de viatges especialitzades. El
lliurament dels guardons es farà el 26 de juliol, al celler cooperatiu
del Pinell de Brai, a la II Nit de l'Enoturisme de Catalunya.

Altres reconeixements

D’altra banda, OLEUM NATURALE by Mas Roquell, de Rasquera,
està novament entre els cinc millors olis 100% d'arbequina, del
món. Repetint el premi del 2015, OLEUM NATURALE by Mas
Roquell, “es consolida com el millor oli català 100% d'arbequina, en
el concurs Internacional Terraolivo de Jerusalem 2016, amb el Premi
Prestige Gold, situant-se en el top 5 mundial de varietat arbequina”.

L'empresa Vi Origen de Gandesa guanya el
Premi d'Enoturisme de Catalunya

En la categoria d'agències de viatges especialitzades

Móra d'Ebre va celebrar
els 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 pas-
sat medieval de la capital
riberenca en què convi-
vien al municipi persones
de les tres religions mono-
teistes: cristians, jueus i
musulmans.
La inauguració va efec-
tuar-se dissabte, amb el
pregó a càrrec d'un repre-
sentant de la festa
Monacàlia, la Fira de
l'Abat, de Navarcles.
Seguidament, les autori-
tats van iniciar un recorre-
gut per tot el recinte de la
festa, que va culminar
amb la inauguració de la
segona edició de la
Mostra de Vins i de
Cerveses Artesanes de la
Ribera d'Ebre. 
Durant tot el cap de set-

mana, el nucli antic de
Móra d'Ebre es va trans-
formar en un ampli mer-
cat medieval d'articles
d'artesania i agroalimen-
taris, amb tavernes, expo-
sicions i demostracions
d'oficis tradicionals. Tot
ambientat amb especta-
cles d'animació de carrer i
altres activitats adreçades

al lleure i divertiment de
veïns i visitants. 
El recinte de La Móra
Morisca constava de tres
barris diferenciats, amb
ambientació adient a les
diferents cultures protago-
nistes de la festa: cristiana,
jueva i musulmana.
Aquesta festa se celebra
biennalment.

Móra d'Ebre va celebrar la festa
medieval de La Móra Morisca

El cap de setmana passat

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre gestiona un any
més la convocatòria de subvencions per a obres d'arran-
jament a l'interior dels habitatges per a persones grans,
oberta per l’Ageǹcia de l'Habitatge de Catalunya. Els
ajuts s’han presentat als regidors i agents de la comarca
a la seu del Consell, a Móra d’Ebre, amb l’assisteǹcia de
la Directora Territorial de Governació i Habitatge, Rosa
Peig; la Cap de Servei d’Habitatge, Lidia Jorda,̀ i el tec̀nic
en rehabilitació David Lluís, a més de la presidenta
comarcal, Gemma Carim, i els tec̀nics del Consell.
El termini de sol·licitud eś del 2 al 29 de juliol, i es diri-
geix a habitants i famílies de la comarca que visquin a
l'habitatge on s’hagi de fer l'arranjament, sempre i quan
algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys
o més.
Entre els requisits que han de complir els sol·licitants hi
ha que no tingui prou autonomia per realitzar les activi-
tats d'higiene, alimentació, mobilitat o altres similars
El pressupost presentat de les obres que optin als ajuts
no pot superar els 5.000 euros, i l'import de la subven-
ció te ́ un límit de 3.000. 
L'any passat, onze famílies de la Ribera d'Ebre van obte-
nir aquesta subvenció, principalment per adaptar les
cambres de bany dels seus habitatges per una major
accessibilitat. D’aquestes, sis obres van ser executades
per la mateixa l’Ageǹcia de l’Habitatge, mentre que la
resta les van tirar endavant els propis interessats. L’any
passat la quantia max̀ima de l’ajut eren 2.500 euros,
una xifra que aquest any s’incrementa fins als 3.000 i
s’han ampliat els criteris per arribar a meś gent.

Subvencions per obres d’arranjament
d’habitatges per a la gent gran

Convocatòria gestionada pel 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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* ELS BOMBERS van
detectar aquest dilluns a la
tarda sis incendis proba-
blement causats per
llamps. A Corbera d’Ebre
(Terra Alta), a Ulldecona
(Montsià), a Ginestar
(Ribera d’Ebre), a Vallmoll
(Alt Camp), a la Torre de
Claramunt (Anoia), al
Perelló (Baix Ebre) i a una
zona a cavall de
Catalunya i de l’Aragó,
entre Maella i Arenys de
Lledó. Alguns d’aquests
incendis, situats en zones
d’accés difícil, foren
detectats gràcies a un ser-
vei rutinari de detecció
que els Bombers fan en
àrees atacades per tem-
pestes de llamps. Tots els
focs van ser de poca con-
sideració i la majoria es
van poder estabilitzar en
poca estona.
*DEL 26  AL 30 DE
JULIOL AL POBLE NOU,
OBSERVACIÓ D’ESTELS I
SAFARI FOTOGRÀFIC
per celebrar els 5 anys de
Jotacampus.

Més
notícies

600 racions de tellerina.
És la quantitat que es va
distribuir a la Diada de la
Tellerina que es va dur a
terme dissabte organitza-
da per l’Associació de Bars
de la Ràpita (L'Abarra) de
la mà de la Unió de
Comerç Rapitenc i de la
regidoria de Turisme.
Molt vistós i divertit va ser

el concurs de 'menjatelli-
na', que premiava el par-
ticipant que aconseguís
menjar més ràpid una
determinada quantitat de
tellerines. Miquel Piñol,
de Tortosa, i Marisa Poy,
de la Ràpita, es van impo-
sar entre una quinzena de
participants. 
"Totes aquestes accions

contribueixen a dinamit-
zar l’economia local i
crear marca, de manera
que són positives i en
aquest cas ho és específi-
cament com a incentiu
per promocionar els bars
del nostre poble”, ha afir-
mat l'alcalde de La Ràpita,
Josep Caparrós.

La Ràpita gaudeix de la 
Diada de la Tellerina

600 racions

La Direcció General de Joventut (DGJ) ha registrat, fins
aquesta setmana, un total de 163 activitats de lleure per
aquest estiu a les comarques de les Terres de l’Ebre, que
han estat notificades per les entitats organitzadores de
les activitats: entitats d’educació en el lleure, associa-
cions educatives juvenils, associacions de pares i mares,
empreses i institucions. A aquestes activitats hi ha ins-
crits, hores d’ara, un total de 777 dirigents i 6011 parti-
cipants, que majoritàriament faran casals de vacances
(4760 inscrits en 120 activitats). La resta d’activitats es
reparteixen entre les colònies (600 i 16 activitats), les
acampades (415 i 15), les rutes (204 i 10) i els camps de
treball (32 i 2). I pel que fa al lloc de realització, el
Montsià és, fins a data d’avui, la comarca amb més par-
ticipants inscrits (2.346), seguida del Baix Ebre (1.846),
la Ribera d’Ebre (1.437) i la Terra Alta (382).

Joventut ja ha registrat 163
activitats de lleure per aquest estiu

Amb 6.011 infants i joves inscrits, a l’Ebre

Alfons Montserrat, alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcanar, ha pre-
sentat aquest dimecres la 'I Exposició Art i Flors als balcons', a la sala de plens de
l'Ajuntament d'Alcanar. L'acte també ha comptat amb la presència de Nu ́ria Prades,
comissa ̀ria de l'exposició i professora de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques
d'Alcanar i Jordi Monfort, regidor de Turisme (a la imatge). Així mateix, s'ha presen-
tat el cata ̀leg on es podran consultar totes les obres i els seus autors.
La "I Exposició Art i Flors als balcons" es podrà visitar a les Cases d’Alcanar, a par-
tir d’avui divendres, dia 15 de juliol -coincidint amb la festivitat del Carme- i fins al
31 de juliol, i a Alcanar de l'1 al 15 d’octubre, per les Festes del Remei. “Es tracta
de la primera mostra d’art al carrer que reunirà obres de diferents artistes canareus
o vinculats amb el municipi”, ha explicat l’alcalde.
Montserrat ha convidat tothom a l'acte d'inauguració de l'exposició, que tindrà lloc
avui divendres, 15 de juliol, a les 19.30 h. a la Plaça Sant Pere de Les Cases, i que
anirà seguit d'una visita guiada pels diferents carrers i comentada pels autors de les
obres.

'I Exposició Art i Flors als balcons' a les Cases d'Alcanar
S’inaugura avui divendres (19.30 h) i durarà fins el dia 31 de juliol

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!



DIVENDRES 15 
DE JULIOL
DE 201610

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
SOCIETAT

«»

“Els consells comarcals i ajuntaments
ebrencs i del Priorat denunciaran Renfe”
Trens Dignes exigeix a les administracions locals una major implicació

en les reivindicacions per a la millora del servei ferroviari

El camí cap al judici oral que permeti esclarir les res-
ponsabilitats per la fallida de la Cooperativa de
l'Aldea i que els afectats recuperin els seus estalvis
ha trobat un nou entrebanc. Segons ACN, la secció
quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona ha
acceptat parcialment els nous recursos presentats
per diversos investigats en les diligències prèvies
anul·lant la interlocutòria que obria el procediment
abreujat i ordenant al jutjat número 1 de Tortosa que
n'elabori una de nova reformulant totes les imputa-
cions plantejades per "insuficient motivació".
La interlocutòria, a més, accepta excloure com a
investigats la dona i els dos fills de l'exgerent de
l'entitat, Daniel Ferré (a la imatge). La majoria dels
investigats fins ara –catorze-, continuen mantenint
aquesta condició. Les imputacions, però, s'hauran
de reformular i argumentar de cap i de nou per a tots
els investigats.

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa
van detenir entre els passats 5 i 7 de juliol, quatre persones, tres homes d’edats com-
preses entre 22 i 25 anys, i una menor d’edat, tots ells de nacionalitat espanyola i veïns
de Roquetes i Santa Bàrbara, com a presumptes autors de vint delictes de robatori amb
força a l’interior de domicilis del Baix Ebre. Entre el 31 de maig i el 7 de juny d’enguany
els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement d’una vintena de robatoris a domicilis de
segona residència ubicats principalment en dues zones del Baix Ebre: una primera que
comprendria les partides del Galatxo, Parellades i Terrapico del municipi de Roquetes i
la segona, als Ports dintre del terme municipal d’Alfara de Carles. Els autors d’aquests
robatoris accedien a l’interior dels habitatges mitjançant el forçament del accessos i sos-
treien principalment aparells d’electrònica, televisors, consoles de videojocs i tot allò que
poguessin vendre fàcilment en el mercat d’objectes usats. La investigació va concloure
la setmana passada amb la detenció de quatre persones com  a presumptes responsa-
bles dels robatoris. Els tres detinguts majors van passar a disposició del jutjat d’instruc-
ció de guàrdia de Tortosa, el qual va decretar presó per dos d’ells mentre que el tercer
va quedar en llibertat amb càrrecs. La menor detinguda va quedar en llibertat amb l’o-
bligació de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerida.

Els consells comarcals de les Terres de l'Ebre i el Priorat, així com una dotzena d'a-
juntaments, denunciaran la companyia Renfe pel maltractament al qual sotmet als
usuaris del territori. Tal com informa ACN, així ho han acordat en una reunió, aquest
dimecres, durant la qual la Plataforma Trens Dignes els ha exigit una major implica-
ció en la lluita institucional i política per millorar el servei ferroviari amb Tarragona i
Barcelona. Paral·lelament, els representants locals s'han compromès també a recla-
mar a la Generalitat que posi en marxa l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de les
Terres de l'Ebre, com a instrument per canalitzar políticament les reivindicacions del
territori en aquesta matèria, a més d'aprovar definitivament el Pla Director de
Mobilitat. Tots tres compromisos es traslladaran a la resta d'alcaldes perquè s'hi
puguin adherir. La Plataforma considera esperançadora la posada en marxa d'aquest
front institucional que permeti intensificar la lluita de forma col·lectiva i coordinada
més enllà de les accions reivindicatives.
Per acabar, comunicar que TV3 va informar dimecres que Adif vol amagar els retards
crònics a la línia R16 amb canvis en els horaris oficials.

L'Audiència de Tarragona obliga a
reformular les imputacions 
abans d'obrir judici 

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre
persones per vint robatoris amb força 
A domicilis del Baix Ebre

Pel cas de la Cooperativa de l'Aldea

L’Aula Magna del campus Terres de l’Ebre de la URV
va acollir dilluns l’acte de lliurament de la vuitena edi-
ció dels Premis del campus als Treballs de Recerca i
Síntesi del curs 2015-2016, patrocinats pel Consell
Social de la URV i l’Ajuntament de Tortosa. En total
enguany s’han escollit set treballs, tres en la tipologia
Premis Generals de la URV, i quatre en la tipologia
Premis Específics Campus Terres de l’Ebre. 

El campus Terres de l’Ebre
de la URV premia set

treballs de recerca i síntesi
D’alumnes de secundària de diversos

instituts ebrencs

Aquest estiu, fes #amicspersempre”. Aquest és l’esperit de la campanya del Banc de
Sang per animar tothom que pugui a donar sang abans o durant les vacances. La sang
caduca i calen donacions diàries per atendre els pacients, per això és necessari que es
mantinguin sempre les reserves, els 365 dies de l’any. La campanya es va iniciar fa uns
dies i totes les persones que vagin a donar sang a qualsevol dels hospitals amb banc de
sang o a les unitats mòbils rebran una calcomania dissenyada especialment per recordar
que, quan donen sang, salven vides i fan amics per sempre. A Ulldecona, es podrà donar
sang el dissabte 30 de juliol, al Centre d’Assistència Primària, i el repte és superar els 40
donants, per la qual cosa “es fa una crida a la participació de tothom”.

El 30 de juliol, a Ulldecona, fes #amicspersempre

EN UN MINUT

*L’ALDEA:
El president dels mus-
claires del Delta,
Miguel Carles, relleva
Montserrat Llosa al
capdavant la
Cooperativa de
l'Aldea. Llosa ha ocu-
pat el càrrec durant els
darrers quatre anys.
Carles té com a objec-
tiu prioritari continuar
amb la línia marcada
per l'anterior consell
rector, tot mirant
d'augmentar el volum
de productes hortíco-
les que poden produir
els socis i la seva
comercialització com a
garantia de la continuï-
tat de la Cooperativa.
Malgrat que no es
dedica professional-
ment a l'agricultura,
les seves arrels fami-
liars fan que tingui un
lligam amb la pagesia.
El nou president, soci
de la Cooperativa de
l'Aldea, va ser també
usuari de l'extinta sec-
ció de crèdit. El nou
consell rector, que ha
passat de vuit a cinc
membres, es va reunir
dimarts per distribuir
els càrrecs. Només
Maria Pilar Estorac i
Isabel Peris repeteixen
a la Junta , que té tres
nous membres.

*9a EDICIÓ DEL
CURT-REDÓ FILM
FESTIVAL: 
A la gala final de diu-
menge passat es van
lliurar els tres guar-
dons, després de les
deliberacions del jurat
format per: Antònia
Ripoll, Xavier Miró i
Rafel Castell. E l
premi al millor curtme-
tratge de no ficció es
va concedir a “L’arròs,
el cicle de la vida al
Delta”, dirigit per Pau
Bertomeu (Delta
Produccions), que pos-
teriorment també va
rebre el premi del
públic; mentre que el
premi al millor curtme-
tratge de ficció el va
rebre “Les fruites del
rei”, dels campredo-
nencs Roman Aixendri
i German Machí
Caballé.

Més
notícies
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FOTO SaRa ESTalElla

24 hores nedant contra el Càncer a
la piscina del Club Tennis Tortosa
De les 12 h del migdia de demà dissabte fins a les 12 del diumenge

El moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'autopista AP-7 convertirà durant
aquest estiu en diaris els talls de la carretera N-340. Aquesta és la resposta davant
la decisió del Departament d'Interior de reduir en 20 minuts la durada de la pro-
testa que té lloc els dijous. Segons informa l’ACN, els talls diaris, de dilluns a diu-
menge, s'efectuaran a la mateixa N-340 a l'altura del terme municipal d'Amposta
i s'allargaran durant 25 minuts. L'única excepció serà, precisament, els dijous, amb
el manteniment de la triple protesta que des de fa 47 setmanes bloquejava, durant
tres quarts d'hora, la via de forma simultània a l'Ametlla de Mar, les Cases
d'Alcanar i el límit amb el terme de Vinaròs. D'altra banda, els veïns han presen-
tat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investiguin les transaccions
bancàries dels pagaments de peatges de l'autopista AP-7. Segons argumenten, un
usuari va veure plasmat al rebut que l'operació s'havia efectuat a nom de la con-
cessionària Aumar en una illa del Pacífic dels Estats Units. L'entitat veïnal, que
lamenta no haver rebut resposta a la seva petició d'aclariments, exigeix trans-
parència a l'empresa del grup Abertis. A la imatge, el president de la Federació
d'Associacions de Veïns d'Amposta i portaveu del moviment veïnal, Llorenç
Navarro, amb el rebut bancari on apareix la transacció a l'illa del Pacífic.

Un altre cop a la ciutat de Tortosa, dues entitats esportives, el Club Natació Tortosa i el
Club de Tennis Tortosa, s'uneixen per organitzar "24 Hores Nedant pel Càncer", un
esdeveniment que té la finalitat de recaptar diners per a la delegació de Tortosa de Lliga
contra el Càncer Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Les 24 hores es realitzaran a la piscina del Club de Tennis Tortosa, a la carretera
Simpàtica, des de les dotze del migdia del dissabte 16 de juliol fins les dotze del migdia
del diumenge 17 de juliol.
“Ens agradaria comptar la vostra presencia i, a la vegada, us agrairem que ho feu
extensiu a les vostres amistats, familiars i contactes. És cosa de tots perquè MAI CAMI-
NEM SOLS; per això esperem trobar-nos, de les 12 h de dissabte a les 12 de diumen-
ge,  a les instal·lacions del Club de Tennis Tortosa. La inscripció són tan sols 5 euros que
seran lliurats íntegrament a la Lliga Contra el Càncer. Us hi esperem!!!”.

Els veïns responen les restriccions
d'Interior amb talls diaris de la N-340

A Amposta durant l'estiu

El moviment, que reclama la gratuïtat de l'AP-7, presenta

una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investiguin

les transaccions bancàries pel pagament dels peatges
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ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Isabel Carrasco

«Matem lo bitxo» és una jove
associació, sorgida d'un grup de
persones amb una mateixa
inquietud: el càncer infantil. En
pocs anys han organitzat nom-
broses activitats benèfiques per
tal de recaptar fons per a la inves-
tigació del càncer infantil. La
majoria dels membres de l'asso-
ciació han viscut de molt a prop
aquesta malaltia i el seu objectiu
és ajudar a fer que la investigació
en aquest àmbit pugui avançar i
trobar respostes i solucions.
Els càncers pediàtrics no són els
mateixos que els que trobem en
els adults. Els símptomes, tracta-
ments i les taxes de supervivèn-
cia són també diferents.
Parlem amb l'Anna Bibiloni, pre-
sidenta de l'associació «Matem
lo Bitxo».

Més Ebre: Com va sorgir la idea
de crear aquesta associació?
Anna Bibiloni: Tot va començar el
dia que van diagnosticar un càn-
cer al meu veí, un nen de tan sols
3 anys, de Móra d'Ebre. La
impotència davant aquesta situa-
ció va fer que comences a buscar
alguna alternativa per poder
aportar el meu granet de sorra.
Em vaig fer voluntària d'AFANOC
(associació de familiars i amics
dels nens oncològics de
Catalunya) i vaig organitzar una
primera desfilada benèfica pel
càncer infantil a Benissanet per
recaptar diners. Després se'n va
organitzar una altra a Miravet i a
Móra d'Ebre... Gràcies a l'èxit d'a-
questes desfilades vam decidir, la
Carol (vicepresidenta), el Jordi
(secretari) i un grup de voluntaris,
crear l'associació. Aquí va néixer:
"Matem lo bitxo".

ME: Quantes persones formen
part de l'associació?
AB: Actualment som unes 20 per-
sones que formem part de l'asso-
ciació. Un dels nostres propòsits,
és poder fer difusió de la tasca
que realitzen al departament d'in-
vestigació de la Vall d'Hebron, i a
les cases de suport per als nens i
famílies que es troben desplaça-
des del seu domicili durant el perí-
ode que dura el tractament, com
per exemple, la Casa Ronald
McDonald, Enriqueta Villavecchia,
la casa dels xuklis...

ME: Quants nens es veuen afec-
tats pel càncer a Catalunya?
AB: Es diagnostiquen aproxima-

dament entre 170 i 200 nous
casos a l'any.

ME: Quins són els càncers infan-
tils més freqüents?
AB: Els càncers infantils més fre-
qüents són les leucèmies, els
tumors cerebrals i els limfomes.

ME: Feu moltes activitats: cami-
nades, desfilades per recaptar
fons per la investigació... També
col·laboreu amb l'Hospital de la
Vall d'Hebron de Barcelona. És
normal que siguen les associa-
cions les que promoguen la
investigació del càncer infantil i
no l'Estat?
AB: Lo normal seria que fos el
mateix Estat qui financés les
investigacions i no únicament les
associacions i particulars. Del poc
pressupost que disposen per
investigació, la major
part va destinat al
càncer d'adult, per
això nosaltres ho
destinem tot al càn-
cer infantil.

ME: Com podem
ajudar a les famílies
afectades pel càncer
infantil?
AB: Els hospitals
compten amb un
gran equip de pro-
fessionals i voluntaris
que donen suport al
nen i a la seua famí-
lia durant l'ingrés.
Fora de l'hospital, i
per les famílies que
es troben desplaça-
des del seu domicili,
estan les cases com
la Ronald McDonald,
la casa dels xuklis...
que realitzen una
gran tasca. També
estan les associa-
cions de suport com

l'AFANOC, i totes les persones
que, sense ànim de lucre, dedi-
quen un temps de la seua vida a
ajudar a qui ho necessita, ja sigui
fent tallers pels nens, pels fami-
liars, organitzant sortides... Tot
per fer-los passar l'estança i la
malaltia lo millor possible.
El que també és important saber,
és que quan a un familiar o amic
se li diagnostica un càncer, la pri-
mera reacció és allunyar-se d'ell,
perquè no saps què dir ni què
fer... Una senzilla mirada, una
abraçada, una agafada de mans...
això sol ajudar més que les parau-
les. En aquests casos, crec que la
comunicació no verbal, té un
paper molt important.

ME: Sembla que les companyies
farmacèutiques inverteixen molt
poc en investigació i desenvolu-

pament d'estratègies terapèuti-
ques adaptades als nens, tot i
que la taxa de càncer infantil,
com hem comentat, augmenta
cada any.
AB: Sí, malauradament les com-
panyies farmacèutiques només
veuen negoci i diners. Suposo que
a l'haver menys incidència de
casos de càncer infantil en com-
paració amb el càncer dels adults,
prefereixen destinar els seus
diners en tractaments que saben
que es vendran amb més quanti-
tat. Però, lo que està clar és que
cada cop hi ha més casos de nens
diagnosticats de càncer. Les cau-
ses de molts d'ells encara són des-
conegudes. Per tant, la investiga-
ció és primordial per tal d'evitar
l'aparició de nous casos i aconse-
guir que cada cop hi hagi més
nens que superen la malaltia i es

curin. És trist veure
que la salut de cada
un de nosaltres està
condicionada pels
diners i la política. 

ME: Els camps elec-
tromagnètics, els
pesticides i certs
contaminants asso-
ciats a joguines o
mobles es classifi-
quen com a «possi-
bles cancerígens»,
però segueixen
estant al taulell. La
recerca és important
com també una
millor prevenció de
riscos, no?
AB:Doncs sí, les dues
coses són importants.
Esperem que algun
dia, gràcies a la recer-
ca, es pugui conèixer
la causa de cada un
dels tipus de càncers
que hi ha, i evitar així,
la seva aparició.

Referent a la prevenció, és la base
de tota malaltia. Portar una vida
saludable, fer exercici, una dieta
correcta i sentir-se bé en un
mateix, és important. Avui en dia
vivim envoltats de molts factors
que són perjudicials per a la nos-
tra salut, per això cal que tot allò
que puguem modificar i estigui a
les nostres mans, ho intentem fer
el millor possible per prevenir la
malaltia.

ME: Parlem de les activitats que
organitzeu.
AB: Des de la creació de
l'Associació, hem realitzat diverses
activitats: una caminada i clotxa
solidària a Móra d'Ebre, amb la
presència del Dr. Segura i on tots
els diners van anar destinats a la
investigació de la Vall d'Hebron.
També vam participar en la Fira
Medieval d'Ascó amb una para-
deta per l'AFANOC, a la Fira de
Nadal de Tivissa venent polseres,
candeles per l'Hospital Sant Joan
de Déu, el concert benèfic de Reis
a càrrec de la banda de Música de
Ginestar i el grup Marta i Gregori,
on els diners van ser destinats a la
casa dels xuklis. També hem orga-
nitzat la masterclass de zumba a
càrrec de «Aqua» de Móra
d'Ebre, la presentació del llibre
"La Ona i el tururú" de l'escripto-
ra Yoly Blasco, i els amics de
«Somosclicks» van fer una expo-
sició: "un Somriure de Click" amb
la presència del Sr. Pere Casas,
gerent de la casa Ronald
McDonald de Barcelona, on es va
sortejar un lot de costums. Tots els
beneficis es van destinar íntegra-
ment a la investigació del càncer
infantil i a les cases de suport de
nens oncològics i famílies. Totes
aquestes famílies necessiten fons
per poder mantenir-se. Per aquest
any, ja tenim algunes activitats en
marxa! El cinema a la fresca per
festes majors de Móra d'Ebre, i,
després del gran èxit de la Clotxa,
repetirem! Fins ara portem recap-
tats 13.000 €. Esperem poder
anar augmentant la xifra.

ME: Quan una dona perd el seu
marit és una vídua; quan un
home perd la seua dona és un
vidu; quan un nen perd als seus
pares és un orfe; però, no hi ha
paraules per a un pare o una
mare que perd un fill.
AB: És veritat! Des de l'Associació,
animem a tothom que vulgui for-
mar-ne part, que es posi en con-
tacte amb nosaltres. Trobareu
tota la informació de les activitats
que anem realitzant al facebook
"Matem LO Bitxo".

MATEM LO BITXO

ACTUALITAT

CÀNCER I NENS... QUE DIFÍCIL RESULTA UNIR AQUESTES DUES PARAULES
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Andreu Subies seguirà com a president de la FCF

Andreu Subies seguirà sent
el president de la Federació
Catalana de Futbol (FCF). El
lleidatà ha estat l'únic candidat
que ha reunit els avals per pre-
sentar-se al càrrec que ha ocu-
pat des del 2011. El seu equip
ha entregat 1.038 signatures
(de 1.186 del total del cens). El
futur president i el seu equip
esperarà fins avui divendres 15
de juliol per la proclamació
provisional de la candidatura
per part de la Junta. 
"Si continuo com a presi-

dent, haurà de ser de manera
professional. No pot ser que el
99% de la casa sigui professio-
nal i el president no. En el futur
s'han de canviar coses i regu-
lar-ne d'altres. Hem de fer les
campanyes que facin falta, so-

bretot perquè els més petits
tinguin la imatge adequada de
respecte i bon comporta-
ment", va assegurar Subies
uns mesos enrere, aludint que
a partir d’ara el president tam-
bé haurà de cobrar per fer la
seua feina federativa, i no com
passava fins ara. 
A partir de demà s'iniciarà el

termini de reclamacions a la
proclamació de les candidatu-
res, i el dimarts 19 a les 18.45
hores finalitzarà aquest termi-
ni. Aleshores, es procedirà a la
resolució de reclamacions, si
n'hi ha, i es proclamarà defini-
tivament la candidatura pre-
sentada. La setmana vinent es
coneixerà la nova junta directi-
va. L’anterior, per tot el procés,
va dimitir el 29 de juny. 
El balanç d’Andreu Subies

s’ha saldat amb un superàvit
de 900.000 euros, després d’a-
gafar el càrrec amb prop de 4
ME de déficit. 
Entre els objectius per al fu-

tur, a més de consolidar les
campanyes de respecte i anti-
violència, està el de potenciar

les delegacions catalanes i
també que el portal del federat
acabe generant un fons del
que els clubs, d’alguna mane-
ra, se’n puguin beneficiar estu-
diant el seu cas i la seua ajuda
sol.licitada. Entre altres qües-
tions en estudi, també està
previst, de cara l’any vinent,
acotar els equips de futbol ba-
se segons la categoria en la
que estigui el primer equip
d’un club, per limitar així el nú-
mero de fitxes i que no tinguin

més jugadors dels necessaris i,
d’aquesta forma, en fitxin d’al-
tres de clubs més modestos
que es quedin sense possibilitat
de fer equips de futbol base
per manca de jugadors.
Finalment, dir que, enmig

del procés actual de proclama-
ció de la nova junta, des de la
Federació, de moment,  no s’-
ha fet cap aclariment sobre la
informació filtrada la setmana
passada pel portal elMón en la
que es deia que l'exdirectiu fins

aquest mateix 2016 de la Fe-
deració Catalana de Futbol, Jo-
sep Contreras, va realitzar les
obres de les delegacions de Vi-
lafranca i Sabadell i de la ma-
teixa seu central al carrer Sicília
de Barcelona, amb una factu-
ració de 2.206.441,89 euros,
“una pràctica absolutament
prohibida. Segons un Decret
de la Generalitat, el càrrec de
directiu d'una entitat esportiva
catalana és incompatible amb
la prestació de serveis profes-
sionals sota relació laboral, civil

o mercantil a la mateixa entitat
esportiva", a la vegada que
prohibeix, explícitament,
"contractar, per mitjà de les se-
ves empreses o en nom de ter-
cers, amb la pròpia entitat es-
portiva on s'exerceixen
funcions directives". 
Un tema que cal esperar que

la nova junta aclarirà al seu
moment, informant, entre al-
tres qüestions, de si Contreras
era directiu fins enguany o va
deixar de ser-ho anteriorment.

HA ESTAT L’ÚNIC EN PRESENTAR AVALS

Subies va presentar 1038
avals del 1160 possibles

Assemblea

Passen els anys i les distàncies entre clubs i
Federacions continuen. I no hauria de ser ai-
xí. Jo crec que la Federació és o ha de ser pro-
pera, més personal. El que no és possible és
que en general es vegi com un organisme dis-
tant que només recapta. I tampoc potser que,
de clubs de les Terres de l’Ebre, hi hagin tantes queixes i des-
prés a l’Assemblea General s’aprovin totes les propostes i que
no hi hagi cap reclamació. Entenc que l’assemblea general im-
posa però, si no es veu com la manera, s’ha de buscar la fòr-
mula per trobar la proximitat que penso que manca. ¿I si co-
mencem per parlar-ne? El diàleg és un primer pas. Sé que molts
directius em dieu que les queixes serveixen de poc i que al final
no s’acaben solucionant. També penso, si no es fa, que les de-
legacions haurien de crear trobades amb directius periòdica-
ment per escoltar les veus dels clubs, de forma col.lectiva. Però,
i si es fan i després només van quatre a la reunió?. No sé, està
clar que el debat i la problemàtica seran eterns.   

I si parlem?

C A L E N D A R I

Jornada 6. 9/10/16

Vista Alegre-Viladecans
S Ildefons-Morell
Balaguer-Alpicat

S Cristobal-Suburense
Santboià-Rubí

Jesús i Maria-Rapitenca
Vilanova-Vilaseca

Almacelles-Igualada
Lleida-Reus Deportiu
Jornada 23. 5/3/17

Jornada 7. 16/10/15

Vista Alegre-S Ildefons
Morell-Balaguer

Alpicat-S Cristobal
Suburense-Santboià
Rubí-Jesús i Maria
Rapitenca-Vilanova
Vilaseca-Almacelles

Igualada-Lleida
Viladecans-Reus Deportiu
Jornada 24. 12/3/17

Jornada 8. 23/10/16

S Ildefons-Viladecans
Balaguer-Vista Alegre

S Cristobal-Morell
Santboià-Alpicat

Jesús i Maria-Suburense
Vilanova-Rubí

Almacelles-Rapitenca
Lleida-Vilaseca

Reus Deportiu-Igualada
Jornada 25. 19/3/17

Jornada 9. 30/10/16

S Ildefons-Balaguer
Vista Alegre-S Cristobal

Morell-Santboià
Alpicat-Jesús i Maria
Suburense-Vilanova

Rubí-Almacelles
Rapitenca-Lleida

Vilaseca-Reus Deportiu
Viladecans-Igualada

Jornada 26. 26/3/17

Jornada 10. 6/11/16

Balaguer-Viladecans
S Cristobal-S Ildefons
Santboià-Vista Alegre
Jesús i Maria-Morell

Vilanova-Alpicat
Almacelles-Suburense

Lleida-Rubí
Reus Deportiu-Rapitenca

Igualada-Vilaseca
Jornada 27. 2/4/17

Jornada 11. 13/11/16

Balaguer-S Cristobal
S Ildefons-Santboià

Vista Alegre-Jesús i Maria
Morell-Vilanova

Alpicat-Almacelles
Suburense-Lleida

Rubí-Reus Deportiu
Rapitenca-Igualada
Viladecans-Vilaseca

Jornada 28. 9/4/17

Jornada 12. 20/11/16

S Cristobal-Viladecans
Santboià-Balaguer

Jesús i Maria-S Ildefons
Vilanova-Vista Alegre

Almacelles-Morell
Lleida-Alpicat

Reus Deportiu-Suburense
Igualada-Rubí

Vilaseca-Rapitenca
Jornada 29. 23/4/17

Jornada 13. 27/11/16

S Cristobal-Santboià
Balaguer-Jesús i Maria

S Ildefons-Vilanova
Vista Alegre-Almacelles

Morell-Lleida
Alpicat-Reus Deportiu

Suburense-Igualada
Rubí-Vilaseca

Viladecans-Rapitenca
Jornada 30. 30/4/17

Jornada 14. 11/12/16

Santboià-Viladecans
Jesús i Maria-S Cristobal

Vilanova-Balaguer
Almacelles-S Ildefons

Lleida-Vista Alegre
Reus Deportiu-Morell

Igualada-Alpicat
Vilaseca-Suburense

Rapitenca-Rubí
Jornada 31. 7/5/17

Jornada 15. 18/12/16

Santboià-Jesús i Maria
S Cristobal-Vilanova
Balaguer-Almacelles

S Ildefons-Lleida
Vista Alegre-Reus Deportiu

Morell-Igualada
Alpicat-Vilaseca

Suburense-Rapitenca
Viladecans-Rubí

Jornada 32. 14/5/17

Jornada 16. 8/1/17

Viladecans-Jesús i Maria
Vilanova-Santboià

Almacelles-S Cristobal
Lleida-Balaguer

Reus Deportiu-S Ildefons
Igualada-Vista Alegre

Vilaseca-Morell
Rapitenca-Alpicat
Rubí-Suburense

Jornada 33. 21/5/17

Jornada 17. 15/1/17

Jesús i Maria-Vilanova
Santboià-Almacelles

S Cristobal-Lleida
Balaguer-Reus Deportiu

S Ildefons-Igualada
Vista Alegre-Vilaseca

Morell-Rapitenca
Alpicat-Rubí

Suburense-Viladecans
Jornada 34. 28/5/17

1a. catalana
Grup 2

Temporada
2016/17

Primera catalana
Jornada 1. 4/9/16

Almacelles-Jesús i Maria
Rubí-Morell

Rapitenca-V Alegre
Lleida-Santboià

Suburense-Alpicat
Vilaseca-S Ildefons
Igualada-Balaguer

Reus Deportiu-S Cristobal
Viladecans-Vilanova

Jornada 18. 22/1/17

Jornada 2. 11/9/16

Alpicat-Viladecans
Morell-Suburense

V Alegre-Rubí
S Ildefons-Rapitenca

Balaguer-Vilaseca
S Cristobal-Igualada

Santboià-Reus Deportiu
Jesús i Maria-Lleida
Vilanova-Almacelles

Jornada 19. 29/1/17

Jornada 3. 18/9/16

Alpicat-Morell
Suburense-Vista Alegre

Rubí-S Ildefons
Rapitenca-Balaguer
Vilaseca-S Cristobal

Igualada-Santboià
Reus Deportiu-Jesús i Maria

Lleida-Vilanova
Viladecans-Almacelles
Jornada 20. 5/2/17

Jornada 4. 25/9/16

Morell-Viladecans
Vista Alegre-Alpicat

S Ildefons-Suburense
Balaguer-Rubí

S Cristobal-Rapitenca
Santboià-Vilaseca

Jesús i Maria-Igualada
Vilanova-Reus Deportiu

Almacelles-Lleida
Jornada 21. 12/2/17

Jornada 5. 2/10/15

Morell-Vista Alegre
Alpicat-Sant Ildefons
Suburense-Balaguer

Rubí-S Cristobal
Rapitenca-Santboià

Vilaseca-Jesús i Maria
Igualada-Vilanova

Reus Deportiu-Almacelles
Viladecans-Lleida

Jornada 22. 19/2/17
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Nou rècord de fitxatges

JOAQUIN CELMA

Cada any a la Segona catalana passa igual: entre 150/160 fitxatges, gairebé la
meitat de les plantilles es renoven, una mitjana de 9 jugadors. I així cada any. Els
motius de tants fitxatges són diversos: canvis de directiva, nous entrenadors, el
voler millorar la posició de la temporada passada, els que ascendeixen es refor-
cen per no patir, els que baixen, fan neteja per començar un nou projecte...
Ja veuen, els quatre descendits Amposta, el Catllar, Torredembarra i Reddis gai-
rebé catorze jugadors nous per equip. Des de fa quatre anys, faig estadística i
cada any em sorprenc de la quantitat de fitxatges que efectuen els equips. Però
els jugadors també tenen part de culpa. Els agrada canviar, es deixen estimar i si
un any no han estat bé, el canviar d'aires els rejoveneix o els fa crear noves
il·lusions. De les dades dels equips ( de la part inferior) en alguns casos el nom-
bre de fitxatges és una estimació. Però l'error és mínim, ja que alguns equips
estan ultimant plantilles i negociant amb jugadors. Només Tortosa, Camales i La
Cava tenen plantilles gairebé tancades (sempre pot haver-hi un altre fitxatge). La
propera setmana publicarem les 11 plantilles de Tarragona, afegint-les a les 7 ja
publicades la setmana passada de les Terres de l'Ebre.

Top secret
*CAS AMADOR: el Batea va fitxar el jugador, que estava al Tortosa, on va arribar durant la lliga
procedent del Catllar i quan ja havia parlat amb l’Ampolla. Existia entesa amb el tema econò-
mic; el vicepresident del Batea, Joan Suñé, estava més content que un nen de cinc anys. Però al
cap d’uns dies, sorpresa. S'assabenta que el jugador estava negociant amb altres equips. Total,
Amador no fitxa pel Batea. Ho fa amb la Rapitenca. Si tots els jugadors tinguessin la poca for-
malitat d'aquest, mai es podrien fer plantilles. Un trist comportament. Si es dóna una paraula,
es dóna; amb totes les conseqüències. El dilluns a la nit va fitxar per la Rapitenca.
*PODEN DESAPARÈIXER SIS EQUIPS: Horta, Campredó, la Galera i Ginestar no tindran futbol.
I ara perilla la continuïtat del Deltebre i del Tivenys.
* FITXATGES D'ANADA I TORNADA. Els jugadors que la temporada passada van fitxar a prin-
cipi per l’Ulldecona, han marxat: Jan, Trinquet, José Ramon i Vizcarro a més d'Àngel i Iniesta que
van arribar durant la temporada. A Bítem, més del mateix, dels que van arribar, Dani Bel,
Medina, Maikel, Pau, Genís, Manel Sol, Obi i Iker, només s'han quedat Esmel i Monforte.
*ELS DUBTES DEL TORTOSA. La meva aposta és que el Tortosa serà campió per la via ràpida.
Molts no la comparteixen. A més d'un li he dit que si no és campió, sóc capaç de fer l'aposta
que deixaria d'escriure al Més Ebre. Fonts del club em diuen que només començar ja els poso
pressió a sobre. Jo crec que se’ls pot apretar. Des de Valls un aficionat em diu: "nosaltres que-
darem dels quatre primers amb la meitat del pressupost que el Tortosa".

Pulsacions de la setmana
*JESÚS   I MARIA, VAN SET FITXATGES: l'staf tècnic treballa al màxim per tancar la plantilla. En els
últims 7 dies han arribat tres fitxatges: Nico (Cambrils), Edu Escuté (Valls) i Canaldas (Torredembarra).
Aquests se sumen als de Ferreres (Camarles), Raul Istoc (Rapitenca), Adrià (Alcanar) i Hugo
(Mercantil). Cal destacar la baixa del jugador Sabaté que s’havia compromès  però que torna al seu
origen, el Vila-seca, per motius de treball. Malgrat que de l'equip bàsic se’n van anar quatre juga-
dors, amb els nous fitxatges, més dos a l'espera per tancar la plantilla, l’equip tindrà més potencial.
Un dels fitxatges sorpresa podria ser el de Becerra, ex Amposta. Faran la pretemporada el jugador
Jhon, del juvenil de la Rapitenca, i Pau Roda de l'Ebre Escola.
*RAPITENCA, ARA ARRIBEN ELS FITXATGES GAL.LÀCTICS. Han marxat jugadors importants com
Òscar (Reus B), Peque (Ascó), Xavi Anell i Puig (Tortosa) però com sempre Fernando Garcia agafarà
la seva llibreta de telèfons dels 20 representants que té per tota Espanya i portarà alguns fitxatges
sorpreses. "Tinc un negre, que pot fitxar, que no és un gran jugador però destaca perquè recupera
totes les pilotes", em diu Fernando. 3 fitxatges en pla estrella poden arribar. Això s’espera.
*EL MERCAT NO S’ATURA:Adrià Vargas i Marc Vernet, exjugadors de l'Amposta, i Òscar Rodríguez
(Rapitenca), nous fitxatges del Reus Deportiu B a 1a catalana. El Flix, tot i que té a la davantera a
Jacob i Mohe, ha fitxat un davanter consolidat a la Tercera catalana lleidatana. Es tracta d’Oriol
Labella, procedent de l’Angulària. Mister Capera, ex de l’Ampolla, aquesta temporada, a falta d'o-
fertes, entrenarà al cadet de l'Amposta. Inaudit: a Ginestar potser no hagi futbol però si que hi haurà
equip femení. Qui fins ara era vicepresident de la secció esportiva de l’Ametlla, Quintana, passa a
ser president. Jorge Diaz, que va estar a l'Amposta 09/10, jugarà a Segona divisió, al Reus. Sense
més notícies que rumors de Becerra (apunta a Jesús i Maria), Javier Asin i Miquel Reverté, els tres
encara no han fitxat per cap equip.
*NETEJA DE JUGADORS A 1A CATALANA. Els quatre descendits han fet neteja en els seus equips;
al Catllar no continua ni un jugador (els juvenils si), al Reddis uns 7 i a Amposta 4; a Torredembarra
5 o 6 i al Morell, que va descendir de Tercera divisió, només en queda un. Dels 129 jugadors que
han tingut aquests equips, només continuaran 17, increïble.
*PERELLÓ. ARRIBA GALLEGO. Aquest equip està fent una plantilla molt competitiva, l'últim fitxat-
ge és Gallego, exTortosa, exJ. i Maria i exReddis. La lliga passada va jugar amb els 3 i va marcar 16
gols en 24 partits. Així mateix, s'està ultimant el fitxatge de Raül Vates, ex Alcanar i ex Reddis.

Per què la lliga comença el dia 3 de setembre?

En un mes, els equips han de fer la pretemporada. Gran part d'ells inicien els seus
entrenaments a principis d'agost. Estiu, vacances, festes majors en molts pobles i molta
calor. Només un mes per preparar tota una temporada de nou mesos. Ho veig una
barbaritat. ¿Per què no s'inicia la lliga com es feia en anys anteriors, el segon diumen-
ge de setembre? La temporada del 2013 va començar el dia 8. I la passada. I això que
hi ha setmanes per descansar, la primera de desembre, els 20 dies de nadal, la setma-
na del carnaval i la setmana santa. Per tant, crec que començar el dia 11 de setembre
hagués estat més raonable, per molts motius. A la Quarta, la lliga s’inicia el 18. 

EQUIP FITXATGES

El Catllar 
amposta
Camarles
Torredemb.
Ulldecona
Cambrils U 
Reddis
Tortosa
la Cava
la Riera 
Roda Berà 
Segur 
Valls
Hospitalet
Batea 
Vendrell 
Gandesa
Salou  

TOTal

FITXATGES SEGONA CATALANA

TÈCNIC

18
12
12
12
12
11
11
11
8
6
6
6
6
6
5
4
3
3

152

Jaume Pedra 
Beto
Xavi Cid 
Jose Mora

Enric alexandri
amores 
Javi Ortega 
angel Garcia
Sergi Navarro 
Mercade
Chacon 
Pachon 
Jose lopez 
Joan Salvado 
Jordi Roca 
Jordi Bernal 
Rafa Navarro
Joan Rabassó

EQUIP FITXATGES

alcanar
Corbera
Pinell  
Roquetenc
S Jaume 
J i Maria B 
R-Bítem
S. Bàrbara
ampolla
Flix
Catalònia
Olimpic
aldeana
ametlla
Perelló
la Sénia
Godall
Vilalba

TOTal

FITXATGES TERCERA CATALANA

TÈCNIC

15
10
10
10
10

9
9
9
8
7
7
6
5
5
4
2

136

Marc Bel 
Joel Martorell
Robert  aviñó
Poy
anton  
Gerard Capera
Parra 
Robert Cantó
David  Burgos 
Oleguer 
Nando Garcia 
Paco Muñoz
Bartolo
Marc Vilabrú 
Narcís laboria
Juanjo Serrano

Àlex Curto 

La pròxima campanya serà frenètica a la Segona catalana. Els tres principals pitxitxis segueixen a Segona: Chimeno (ara a la Cava), Mochi (Tortosa) i Dilla (Gandesa). A això se suma l'a-
rribada de quatre nous killers per aquesta categoria: Agus, que va marcar 61 dianes al Batea, i aquesta propera en farà un mínim de 20; Xavi Moreno 39 gols amb el Vendrell, Maireles,
pichichi del Salou, i Virgili que va al Tortosa i que fou el màxim golejador de l’Ascó a Tercera divisió amb 11 dianes. Si Virgili baixa dues categories, amb les seves condicions, pot marcar
entre 20/30 gols. Compte amb el tàndem que farà amb Mochi. Tampoc no ens podems oblidar d'Àngel Sánchez (la Cava) que va fer 27 gols fa dues campanyes amb el R-Bítem. Si la
passada no va tenir un bon any és perquè va començar a la Rapitenca i va haver de marxar després a l’Ulldecona. Un altre jugador a considerar: Dani Maireles, 32 gols al Salou. El que
està clar és que entre els sis primers pitxitxis estaran amb tota seguretat aquests golejadors: Chimeno, Mochi, Virgili, Dilla, Àngel, Agus, Xavi Moreno i Maireles.
EL RÈCORD DE VIRGILI - El crac del Tortosa té un gran rècord: ha marcat almenys un gol des de la primera divisió fins a la primera catalana. Va jugar a la Primera divisió a Hong Kong,
on va ser pitxitxi amb 17 gols. Segona divisió: Nastic, Saragossa B, Novelda, Reus i Llangostera. Tercera: a la Pobla i S. Mahonès. 1a catalana: amb la Pobla i ara farà gols a la Segona cata-
lana amb el Tortosa, on en marcarà 30 com a mínim.

ELS PICHICHIS DE LA TEMPORADA PROPERA  A SEGONA CATALANA

Chimeno (la Cava) Mochi (Tortosa) Dilla (Gandesa) Agus (Batea) Xavi Moreno (Vendrell) Maireles (Salou) Virgili (Tortosa) Àngel (la Cava)
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Mai ha jugat a futbol
però és un crac a
Ulldecona, porta 36
anys de directiu en el
seu club, fins i tot de
president. El CF
Ulldecona és la seua
vida. A més, des de fa
molts anys, és també
l'alma mater dels vete-
rans de la comarca i del
seu poble. 
En l’aspecte deportiu,
viu un moment dolç,
nova categoria i cente-
nari del seu club. El fut-
bol és una tradició a la
seua família: el seu pare
va ser directiu, durant
tres dècades, la seva
filla juga en les fèmines
i el seu nebot Oriol està
a l’elit, a la Premier
anglesa. Paco dorm
totes les nits amb dues
dones: la seva estimada
esposa i l’entitat espor-
tiva del seu cor: el club
de futbol Ulldecona.  
Pregunta: Parla’m del
teu pare?
Resposta: Manolo
Callarisa va ser directiu
de l’Ulldecona des del
53 fins al 70, a més dele-
gat, i cuidava del camp.
Encara me’n recordo
quan anàvem als des-
plaçaments a Lleida o a
Barcelona, sortíem a les
sis del matí, jo era molt
petit i l'acompanyava. 
P: La teva mare va morir
molt jove?.
R: Si, jo tenia 18 anys, es
deia Cèlia, va ser un
gran trasbals, en aquell
moment, quedar-nos
sense mare tan jòvens.
Ens vam quedar a casa
quatre homes, tres ger-
mans i el meu pare.  
P: La teua dona t’ha
recolzat molt en el fut-
bol. És així?
R: La meva dona Mercè,
no té nom la paciència
que ha tingut amb mi,
no li podré agrair mai tot
el que ha fet. Et diré una
anècdota, de les moltes
que et podria explicar.
Una vegada, en un des-
plaçament, havíem d'a-
nar la meva dona, la
meva filla i jo, a més
d'un jugador i el massat-
gista. El jugador es va
presentar amb la núvia i
la meva dona i la meva
filla van decidir quedar-
se a casa perquè el juga-
dor pugués anar amb la
seua núvia, doncs no
cabíem tots als vehicle.   
P: La vostra família, us
coneixen com els ‘pata-

queros?.
R: Sí, el meu besavi i el
meu avi venien patates
pels pobles de la comar-
ca, d'aquí surt el nostre
"sobrenom".  
P: Ets feliç?.
R: Sempre voldries que
les coses puguessin anar
millor. Tinc salut i una
família meravellosa, que
em dóna molta vida.
Per tant, hem de valorar
el que tenim. I jo ho faig.
En aquest sentit, la salut
teua i dels teus és fona-
mental.  I no hem de
discutir per tonteries.
Recentment, ens va dei-
xar ‘Agos’ Verdiell. No
podré oblidar la seua
il.lusió quan li vam fer
un homenatge com a
jugador destacat
d’Ulldecona. Ens va dei-
xar tres mesos després.
O també Pere Sans, que
fou president i era tot
cor ulldeconenc.
Malalties com aquestes
són temes greus, que
realment sí que ho can-
vien tot.    
P: S’ha celebrat el cente-
nari del club, i has estat
un dels impulsors dels
actes commemoratius. 
R: Es dóna la cir-
cumstància que en
aquella època no estava
treballant i vaig tenir
temps per organitzar-
ho, buscant les dades i
podent aconseguir una
trobada amb més de 80
jugadors. Molt emotiva. 
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?
R: Sí, i no em sap mal
reconeixer-ho. Recordo
una ocasió al camp de la
Rapitenca i també al de
la Pobla de Mafumet. Ja
fa menys temps, el dia
de l’ascens a Segona, en
la tanda de penals, per
molts motius ho vaig
viure amb molta emo-
ció. El CF Ulldecona ha
estat format per molta
gent, generacions i
generacions de famílies.
Entre aquestes, la meua.
I són moltes imatges les
que et passen pel cap en
un moment així. 
P: No obstant, i parlo en
general, directius i  juga-
dors quan acaben la
seua etapa esportiva,
deixen d’anar al futbol.
Acostuma a passar?
R: Sí, pràcticament desa-
pareixen, serà que aca-
ben cremats. Segur. Van
molt pocs exjugadors al
futbol i amb els expresi-

dents també passa, per
tot arreu. Jo, amb els
anys, dec ser l’excepció,
perquè continuo vivint-
ho com el primer dia, i
ho seguiré fent mentre
la salut m’acompanye. 
P: Hi ha aficionats que
es queden a veure el
Barça per la televisió i no
van a veure l’equip del
seu poble. 
R: Baix el meu punt de
vista, és respectable
però, a la vegada,
incomprensible i no té
explicació que no vegin
a l’equip del seu poble i
a sobre vagin a veure el
Barça amb la samarreta
posada. I que no es
posin la de l’Ulldecona.
P: 36 anys de directiu?.
R: Sí, des que em vaig
casar, l'any 80. Aquell
any, a l'agost, va venir el
president Laurentino
Callarisa a oferir-me si
em volia incorporar a la
junta i des de llavors que
sempre he estat vinculat
al Club. Amb els anys,
també a l'equip femení, i
a l'Agrupació Veterans
de l’Ulldecona, i a la de
les Terres de l’Ebre. 
P: El directiu sempre està
criticat?.
R: Pots anar líder, pujar
de categoria, però sem-
pre ets criticat per algu-
na cosa. Quan entres en
una directiva, has d’ac-
ceptar aquest rol.       
P: Mario, el president
més jove de l’Ulldecona i
del futbol català.
R:Mario ha estat el pre-
sident els darrers anys i
ara deixa de ser-ho però
seguirà vinculat al club.
Es desviu pel futbol,   té
un ordinador al seu cap,

seria un gran secretari a
nivell nacional, de vega-
des es preocupa massa.
A la junta som poca
gent Mario, Pep Roig,
Braian, Josep Queral,
Mario (pare), que és
l’encarregat del material,
i Jesús Cruzado que és el
delegat del 1er. equip. 
P: A nivell directiu, el
futbol base està separat
del primer equip?.
R: Sí, com en altres
clubs, també passa al
nostre. En general,  això
no ho veig bé. I així por-
tem nou anys. Tots por-
tem la mateixa camise-
ta, el mateix escut, però
cadascú té la seva
estructura, la seva
comptabilitat. Jo vaig a
veure el juvenil, al cadet,
als més petits...però des-
prés no veig molts joves
dels planters, amb els
seus pares, al partit del
primer equip. I això no
només passa a
Ulldecona, és a tot
arreu. Jo penso que els
pares han d’inculcar als
seus fills que vagin a
veure el primer equip. Jo
puc comprendre que l'e-
quip d'un pare sigui l'in-
fantil o el cadet... però
també han de ser del
primer equip.  
P: A nivell pressupostari,
la despesa és considera-
ble, com us ho feu?.
R: Com tots, treballant
molt per tenir ingressos
atípics que ens permetin
arribar a cobrir-la. Fem
una rifa en la qual vam
treure uns 2000 euros
cada mes, l'ajuntament
ens ajuda amb 12.000
euros i això que vam
pujar de categoria i que,

de les 45 entitats que hi
ha, som l'única que
estem durant deu mesos
d'activitat. Les publici-
tats al camp i els  spon-
sors són les altres ajudes
que poden tenir per tirar
avant. Abans, als anys
80, el camp s'omplia
cada partit a casa amb
400 persones. Ara la
mitjana és 100/150.
També cal dir que
aquesta temporada amb
la nova categoria han
vingut més d'aficionats.  
P: Ne quedeu pocs que
porteu tants anys al fut-
bol?.
R: Cada vegada en que-
dem menys i quan ens
trobem ens preguntem
com aguantem. Però
encara en quedem que
amb el club del poble o
amb els veterans fa
molts anys que hi estem:
Bertomeu a Camarles,
Castro a Alcanar, Roig a
Amposta o Roda al R
Bítem....tota una vida
dedicada al futbol.  
P: Quants diners t’ha
costat el futbol?
R: Entenc que no es
pugue entendre. Però
en som tants que ens ha
costat diners. I ja no
entro  amb despeses
que no es compten de
telefon, gasolina o d’al-
tres. T’explicaré que una
vegada li vaig dir a la
meva dona que havia de
venir amb mi a la Caixa
a signar un docu-
ment...No et diré més.
Gràcies a Déu tot es va
pagar. Hi haurà gent
que estarà llegint això i
que sabrà de que parlo.
En molts casos, del que
signes per un club no se

n’assabenten ni a casa.     
P: Qui creus que ha
estat el millor presi-
dent?.
R: Tots són els millors, els
que han assolit èxits o
els que no. Gràcies a
tots, amb més encert o
menys, el club ha arribat
a cent anys, tots han
col·laborat. Jo he estat
dos anys de president, la
resta com a directiu i
només hi va haver un
petit període que no
vaig estar perquè hi
havia una gestora. Però
ajudava igualment al
futbol femení i de vete-
rans; sempre he estat
vinculat. I quan surto de
treballar vaig directa-
ment al camp de futbol,
és com una inèrcia, a
veure els entrenaments
del primer equip o del
futbol base. La meva
dona em diu que estic
malalt.  I el futbol és
patir i patir però et dóna
moltes satisfaccions i no
només parlo d’una
victòria o un ascens,
parlo de tot el que signi-
fica. A més, ara tinc més
vida futbolística encara,
amb el fill de la meua
filla, Cèlia, i d’Enric
Zaragoza, que també
fou jugador de
l’Ulldecona. Biel
Zaragoza Callarisa va
debutar la lliga passada
amb els Patufets, amb
tres anys. M’emociono
quan parlo d’ell. També
és la meu vida. 
P: La samarreta de
l’Ulldecona t’acompan-
yarà sempre...
R: Quan enterraven el
meu pare vaig demanar
si podien parar un
moment. Em vaig traure
el meu pin de
l’Ulldecona i li vaig posar
a la jaqueta. On estan
enterrats els meus pares
hi ha una foto dels dos i
un escut del club de fut-
bol Ulldecona. No hi
penso ara amb això,
però si no un pin, a mi
també m’agradaria que
m’acompanyés la sama-
rreta de l’Ulldecona el
dia que passi. 
P: Quantes nits sense
dormir?.
R:Uff!!. Quan vam estar
a Regional Preferent,
actualment Primera
Catalana, va ser un gran
càstig, eren moltes nits
sense descansar bé.
Però tot es passa.  
P: Dis-me l’alineació

d’un equip dels últims
30 any. Recordes?.
R: Destacaré jugadors
per posició. A la porteria,
Rué i Beltrán; defenses:
Balada, Cristóbal, Pere
Sans, Romeu, Vidal i
Joaquín Marti.
C e n t r e c amp i s t e s :
Millan, Pep Millan,
Conesa, Verdiell, Jaime
Federico i Serrano.
Davanters: Forcadell,
Labèrnia, Tolis, López i
Paco Roig.  
P: Ulldecona. poble de
tradició futbolera i de
bons jugadors.
R: És veritat, i només cal
mirar on estan Oriol i
Aleix Garcia o Labèrnia
o Forcadell en la seua
època. Sempre ha hagut
tradició i com un exem-
ple, la gesta de l’any 53
quan es va arribar a les
semifinals de la Copa
Catalunya contra el
Barça amateur. Es va
perdre 0-1 aquí i 5-2
allà.  
P:Quants camps ha tin-
gut Ulldecona?.
R: Tres: carrer trinquet,
Escoles i el d'ara al Camí
Terrés. 
P: Quin número de soci
tens?.
R: El 13. La número 1 és
Núria Balagué i el segon
Lluc Raga.     
P: Entrenadors locals de
l’Ulldecona?.
R: Ramon Querol, Bel,
Eduardo Calduch, Paco
León, Pepito Reverté,
Ricardo Bueso, David
Rodriguez, Jordi
Sansano i Juanjo
Serrano. I d'altres locali-
tats, Bertomeu, Juanín,
Rué, Forcadell, Rogelio,
Xavi, Ramon Callarisa
(que havia estat jugador
i amb qui vam pujar
com a mister a
Preferent), Pedro García,
Sergi Navarro, Alfonso
Fumadó, Vázquez,
Ramon Subirats,
Joaquín Moya i Rafa
Rubiales.
P: Què és el futbol?.
R: Passió, una bogeria.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  PACO CALLARISA, DIRECTIU DEL CF ULLDECONA

PROPERS: 

RUIBAL/ÀLEX CLÚA

57 «El futbol és patir i patir 
però et dóna moltes satisfaccions»

L’ALMA MATER DEL CLUB FALDUT

By: Joaquin Celma
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‘Desafio’ de porters
A JESÚS. ORGANITZAT PER CHEMA ESCOLA DE PORTERSTENNIS. L’EQUIP ALEVÍ MASCULÍ DEL CT TORTOSA

Campió provincial

L'equip aleví masculí del
Club Tennis Tortosa es va
proclamar campió provincial
després de quedar primer de
grup, en una competició en
la que hi havien rivals tan
importants com el Reus
Monterols, Tennis Tarragona,
Tennis Torredembarra, i
Gimnàstic de Tarragona,
entre altres.
Pau Martí, David Sales,
Richard Roiget, Jordi
Matuhen, Iadan Accensi i
Unai Accensi són els compo-
nents de l'equip.

PATINATGE ARTÍSTIC

Els dies 1 i 2 de juliol, es va celebrar el Campionat d’Espanya
Juvenil de patinatge artístic, a Alcoi. Classificació lliure femení:
l’or va estar per a Nadia Iglesias De Salvador, independiente Fed.
Gallega, la plata per Andrea Silva Pascual, independiente C.
Valenciana,  que habitualment entrena al Club Pati L’Aldea de la
ma de Manel Villarroya, la qual va protagonitzar una espectacu-
lar remuntada al pujar de la 15ª plaça provisional amb el disc curt
a un segon lloc amb el disc llarg. D’altra banda, també el cap de
setmana passat, a Cambrils, es va celebrar el Campionat
Territorial de patinatge artístic categories Benjamí, Aleví i Infantil.
En categoria aleví masculí l’or va estar per Ivan Garriga
Bengochea del CJ Ulldecona. En categoria infantil femení l’or va
estar per Anouk Vizcarro Tomàs del CP L’Aldea, la plata per
Andrea Corral Vidal del CP Constantí i el bronze per Núria
Fernández Mateo del Reus Deportiu. Queden també classifica-
des per al campionat de Catalunya Alba Viñas Pérez del CP La
Pobla de Mafumet, Anna Ramos Liz del Reus Deportiu, Laia
Figueroa Molons del Reus Deportiu i Cristina Martín Morera del
Reus Deportiu. La propera cita serà el campionat de Catalunya,
dies 30 i 31 de juliol, a la població gironina de Figueres.

Ors ebrencs
REM

Els darrers dies 8,9 i 10 de juliol a les instal.lacions del Centre
d’Alt rendiment de la Cartuja de Sevilla es va celebrar el cam-
pionat de rem olímpic de les categories aleví, infantil i cadet
d’aquest any 2016. Tot i que la meteorologia ens va provo-
car més d´un ensurt, a més de canvis horaris per la calor
extrema, els remers van possar totes les ganes i esforç.  I par-
ticiparen 1037 remers de 64 clubs d’arreu de l’estat espanyol
amb una conformació de 453 bots. El Club de Rem Tortosa
aconseguí un 13ena posició en la classificació general, obte-
nin 1 medalla d´argent, 2 de bronze, una 4a posició i dos
6enes.
Argent   pel 4xCF de Paula Cid, Andrea Gisbert, Alba Arasa i
Clara Andreu.
Bronze   pel   8+IM  d’Aleix Prieto, Miquel Pellisa, Éric Pastor,
Oihan Labarga, Arnau Domini, Roger Queralt, José Ma
Chavarria, Pol Martinez i tim: Ivan Viladrich.
Bronze  pel 4xAM de Jaume Jin Riera, Pau Simó, Mario
Chavarria i Ivan Viladrich. 4a posició per 1x de Sara Estevez.
6ena   2-CM de Quim Gas i Dani Panisello. 6ena  4xAF de
Georgina Simó, Alba Arasa, Paula Folch i Laia Monclús.

Campionat olímpic
AVUI DIVENDRES, A L’AMPOLLA

Dissabte a la Santa Creu de Jesús es
va viure un Dia especial per al porter.
Uns 60 porters van participar en el
Desafio que consistia en partits  de 2
minuts en els que s’enfrontaven un
porter contra l’altre, amb uns 20
metres entre les dues porteries, i
amb llançaments de cadascun d’ells.
Pel matí es van fer les lliguetes clas-
sificatòries de cada categoria i per la
tarde, les eliminatòries. Va haver-hi
gran competitivitat i molta esportivi-
tat demostrant que el porter està fet
d’una altra pasta. Guanyadors: 
Benjamí: Uriel
Aleví: Sile
Infantil: Aaron
Cadet: Cristián
Sénior: Selu
Fotos: Jesús Cardona, Imatges Catalòniques

L’Associació Esportiva “Lo Fangar”, vogadors i vogadores de
l’Ampolla, junt amb l’Ajuntament de la localitat organitzen
per avui divendres 15 de juliol una trobada de “Muletes” al
port del fangar, acte inclòs dintre les Festes Majors de la
Mare de Deu del Carme. Hora: 18:00h a 21:00 h.

Segons nota de l’Ajuntament ampollero, a la convocatòria
acudiran els vogadors de AE Xino Xano, els remers del Club
Na ̀utic de la Ràpita, els Vogadors de Calafell i Cambrils, el
Club Nàutic d’Amposta i Sant Jaume. Tot i el caràcter social
i patrimonial de la trobada, s’ha organitzat una regata
davant de la façana marítima de l’Ampolla.

A l’acte d’entrega de premis s’han convidat als antics voga-
dors de l’Ampolla, responsables de d’haver guanyat el cam-
pionat de l’Estat de rem de banc Fix als anys 60.
L’homenatge i reconeixement al món mariner local i l’entre-
ga de premis, les “joies”, serà a la mateixa platja de
l’Arquitecte

Trobada de muletes
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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

Moisés Muñoz
Rasvan
Obi
Manel Sol
Genís Valls
andreu Queralt
Josep Forcadell
Toni Domingo 
Joan Martinez
Joan Forcadell
Jordi Charimp
Jhoni
Gerard Curto
Chillida 
artur Pascalut
Oriol Subirats
Edu aguilar
Ricard Reverter
Ion Oslabanu
Miguel Reverter
De la Torre
Sergio Ruiz
Santi Sancho
Bort 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

alcanar
Canareu 
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
S. Bàrbara
Ulldecona 
S. Bàrbara
alcanar
alcanar
Inactiu
amposta Juv
S. Bàrbara
Inactiu
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
S. Bàrbara 
Camarles 
S. Bàrbara
Rapitenca Juv

CD ALCANAR
JUGADOR

Gerard C.
Ivan Romeu
Marc Garcia
Robert 
Héctor Benaiges
Xavi Callau
Edgar Pasto
Joaquin Peña
Eduardo Paris 
Micael Dieguez
David Morillo
Sergi Callau
Manel llambrich 
Sergi Brull
Àngel Balfegó
Xavi Fajes 
Ruben Bonachi
Joaquin Bru 
Igors  
Rullo
Froilan Marti
Valentin leonel

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
Juvenil 
Deltebre
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
ametlla
Roses
ametlla
Inactivo
ametlla
ametlla
ametlla
Campredó

SCER AMETLLA
JUGADOR

albert Ventura
Boris
Marc Perelló
Eric Garrido
Ignasi  Cugat
Jordi  Sabaté
Josep Fernando 
Nando 
Ruben aznar 
Dani Barroso 
Marc Serral
David Ramirez
Hugo Pérez
Paco Casas
andrei Vasilica 
Raul Perro Viejo
Samu Garcia
Cristian Regolf
Òscar Ruibal

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

ampolla
Canonja
ampolla
ampolla
ampolla
ampolla
ampolla
Selva Camp
Reddis
ampolla
ampolla
la Cava 
ampolla
ampolla
ampolla
Vilaseca 
ampolla
J Catalònia
Camarles

CF L’AMPOLLA
JUGADOR

Jordi llorens
Pau Munté
Dani Hernández
Dani Misut
Edu Usall
albert Saltor
Hierro
arnau de la Prada 
Cristian Barajas  
abel Tarragó
Yuri Storozhuk
Pol Esteve
llorenç Peral
Joan Mani
Òscar Casals
Nacho aroca 
Joan Porta 
Jaume Esteve
Gio aptsiauri 
Jordi Mohedano
Jabob  Papaseit 
Oriol labella

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Flix
ascó Juv 
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
ascó B
arnes
Gandesa
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
ascó B
Flix
Flix
Flix
Flix
Móra la Nova 
angulària (lleida)

JE FLIX

JUGADOR

Juanjo Centelles
Sergio Serret
Marti Panisello
Juanjo Rovira
David Cosido
Carlos Ferreres
Enric Sebastià
Pau P.
Dani Benaiges
Pau Diez
Jordi Tomàs
Nacho Orozco
Sergi Escoda
Xavi Gisbert 
Roger Rius 
leandro Rovira
Marc Prades 
Cristian arasa

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

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Tortosa
austràlia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
Inactiu
Tortosa Juv
J.Catalònia
Roquetenc 
J.Catalònia

CF CATALÒNIA
JUGADOR

aleix Galve
Francess Franch
Navarro
aleix Ventura 
David Català 
aaron Casanova
agusti Martí
Ortiga 
Sergi Curto 
Juan Cortés
Jesse Pareja 
Sergi Prats
Pau Roda 
Roger antó
albert March 
Àlex Franch
Jordi Rullo
Marc lucero 

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

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Jesus i Maria B
Jesus i Maria B
Juvenil 
Jesus i Maria B
Jesus i Maria B
Jesus i Maria B
Jesus i Maria B
amposta B
Jesús i Maria a
Jesús i Maria B
Jesús i Maria B
Jesús i Maria B
Ebre Escola 
Juvenil 
Tortosa Juv
Jesús i Maria B
Jesús i Maria B
Tortosa Juv 

UD J I MARIA B
JUGADOR

Marc Castellví
Òscar Nogales 
arnau Vidal
Àlex Cabré
Jordi José Moya
aitor Giné
Dani Calvo
Joaquin Vila
Fèlix Chorto
Jaume Guerola
Marc Farnós 
Sergi Vila
Maiol Caballero
Johan Pérez
Ernest Rosell
Bernat Galbany 
David Ferré
Pau Muñoz
Jaume Soriano
aleix Marti
Ignasi Vernet 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Olímpic
Floresta Juv
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Ginestar
ascó B
Vilaseca Juv
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Móra la Nova
Olímpic
Olímpic
Olímpic
Móra la Nova 
Olímpic

OLÍMPIC
JUGADOR

Josep Gonzalez 
Gerard Moreno
Manel Vallespí 
Josep Vicens
Carlos Montagut
Cristian Rodriguez 
Jordi Serres
lluís Castelló
Àlex Escarihuela
Àlex Fabregat 
Redouane 
Ivan Descarrega 
Cristian alvarez
Guillem aubanell
lluís Espinach 
Wili 
Enric Montagut

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Olímpic 
Corbera
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Corbera
Inactiu
Pinell 
Pinell 
Pinell 
la Galera
Horta
Ebre Ecola
Bot
Pinell 

CF PINELL

JUGADOR

Josué andreu
Selu
Sam Garcia
Oriol Vallespí
albert Vilarroya
Eric  
José luis Rosales
amador
Xavi Marqués
Ivan Gasparin
Moha Rida
Pau Ripoll
Àlex Fores 
Sergi José 
Nacho 
Ivan Páez
Josep Madrid

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Rapitenca
amposta 
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Juvenil 
Rapitenca
Tortosa
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
asco
Rapitenca 
Rapitenca
Juvenil 
Rapitenca
ametlla 

UE RAPITENCA
JUGADOR

Claudiu Iaunau
andreu Borràs 
Josep llaó
Victor Bartolomé
Àlex Guarch
Jordi Fabregat 
Pau Galiana 
abdulayah 
arnau Figueres
Emili Descarrega
Sergi Bel 
Edgar Bartolomé
Ruben Barriga 
Jota
Joan Esmel 
albert Monforte
Àlex Vizcarro 
Pau Muñoz 
Robert Beltran

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

R-Bítem 
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
la Cava 
Ebre Escola 
Tortosa
ametlla
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
Horta
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
Deltebre 
la Galera
Tivenys 

UE R BITEM
JUGADOR

Xavier arasa
Rafel Moreso
Joaquin  Marti
José M. Pio
Millan 
ahmed 
Jordi Roda
Edgar Esbrí
Ivan Vallés 
Ivan arasa 
Kazu 
alex Ramos 
albert Queral
Òscar Benet
Marc Baiges
Nico 
Toni Calafat

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

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

S. Bàrbara
Horta
S. Bàrbara
S. Bàrbara
Deltebre
Corbera
S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
S. Bàrbara
Corbera
Godall 
Camarles/Horta
amposta
Horta
Horta 
S Barbara

CF S BÀRBARA
JUGADOR

latzer arques 
Roger Pardo 
Marc Masdeu
Ivan Benito 
David Magrinyà
Oriol Bertomeu
abraham 
Marc Garriga 
andreu Cervera
Marc Casanova 
Eros Tirado 
Collazo 
Ferran Gisbert 
Saul Nelson 
Joan Navarro 
Sergi Casanova 
agustí Valldeperez
Juanjo Magrinyà 
Joan Marc
J Pablo
Gerard Benito
José Ramon Mars 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

S Jaume 
S Jaume 
la Cava 
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
Deltebre 
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
la Cava
Vinaròs
Vinaròs  
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
Roquetenc
Godall 
Vinaròs 
S Jaume 
Jesús i Maria B 

UE S JAUME



DIVENDRES 15 DE JULIOL DE 201620 www.mesebre.catESPORTS

«»

JOAQUIN CELMA

Rànking jugadors Segona catalana

Rànking Tercera

JUGADOR

Chimeno
Cristian B. 
Jaume Gumiel
Joan Zaragoza
Isaac Casanova
adrià Valsels
Manu Fernandez
Mochi
Javier  Dilla
Enric Ubalde
Pau Sansaloni
David Blanco
aaron Navarro
Ivan Diaz
Brayan Hurtado
Cristian Vallés
Sergi Grau
David Ramírez
Josep llaó
Xavi Pastor
Sergi Bel 
Pau Valmanya
Jesús Ferreres
Fran Reolid
Mario
Raul Garcia
Jota 
Joan labèrnia
Ferran Roig
Marc Perelló
albert  Castell 
Roger Santaella
aitor arasa
Ion Oslabanu
Robert Cabrera
Cristian arasa
Dani Benaiges
albert arnau
Victor Calsina
Ivan abat
Pere Martinez
Yassin Ben
albert Soldevila
Paco Casas
Cristian  Guijarro

Ulldecona
Camarles
Gandesa
Godall
J.Catalònia
alcanar
Godall
Tortosa
Gandesa
Gandesa
Camarles
alcanar
R-Bítem
alcanar
alcanar
Gandesa
la Cava
la Cava
R-Bítem
Godall
R-Bítem
R-Bítem
Camarles
J.Catalònia
la Cava
Tortosa
R-Bítem
Godall
la Cava
ampolla
Ulldecona
la Cava
ampolla
alcanar
ampolla
J.Catalònia
J.Catalònia
Tortosa
Tortosa
Ulldecon
Gandesa
Tortosa
Gandesa
ampolla
ampolla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

P EQUIPP

132
127
88
86
79
75
73
68
65
64
62
60
57
57
56 
55
55
55
54
54
53
52
52
51
50
49
49
48
47
47
47
46
46
46
44
44
43
43
43
42
41
41
41
40
40

JUGADOR

Raul Teixidó
David Cosido
Dani Bel
Roberto Márquez
Eric Garrrido
Eric Fernández
Edgar Samper
Soufine Barakat
Marc Tena
Toni Ondazabal
Samu Garcia
Joan Batiste
Jan Esteller
Jose Ramon Vidal 
David Medina 
Àlex Trabalon
Sergi Galera
Guillem Navarro
Victor Bartolomé
adrian Soriano
Àlex Ramos 
Quim Esteban
abdouyale
Josep Domènech
Pau Diez
aleix Salvadó
Davide Bisegilie
Eric Safont
Ives Quintana
Guille Ripollés
agustin Dario
Raimon Fosch
Carlos Ferreres
Pau Castro
Hugo Pérez
Cristian Paradas
Jordi llaberia
leandro Rovira
Jordi J. Sancho
Kevin Moreno
Moisés Muñoz
Genís Navarro
Josep Vilanova
Martí Panisello
Edgar Bartolomé

Camarles
J.Catalònia
R-Bítem
Ulldecona
ampolla
la Cava
Camarles
alcanar
alcanar
J.Catalònia
ampolla
Gandesa
Ulldecona
Ulldecona
R-Bítem
ampolla
Tortosa
la Cava
R-Bítem
ampolla
Godall
Camarles
Tortosa
Gandesa
J.Catalònia
Tortosa
Ulldecona
alcanar
Tortosa
ampolla
alcanar
la Cava
J.Catalònia
Ulldecona
ampolla
Camarles
la Cava
J.Catalònia
Godall
Godall
alcanar
Gandesa
la Cava
J.Catalònia
R-Bítem

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

P EQUIPP

38
38
38
38
37
37
36
36
35
35
34 
34
34
33
33
32
31
31 
31
29
28
28
28
27
27
26
26
26
26
26
25
25
24
24
24
24
24
24
23
22
22
21
21
21 
21

Isaac, Manu, Gumiel i Sergi Grau (la Cava), dels més regulars de Segona. 

JUGADOR

Jaume Esteve
Àlex Clua
Narcís Miró
Yuri
Sergi Vila
Xixo
agustí Fornós
Narcís Franch
Ruben  Barriga
ahmed abou
aleix almestoy  
Magí andreu
Josep de la Torre 
abdullahi
Jordi Vilanova
Gerard Curto
Pau Muñoz
Roger Vidal
Sergi Prats
Joaquin Vila
lahcen 
lluís  Castelló
Xavi Royo
Samu addel
Ismail
aleix Marti
Didac Rius
John
Marc alegre
Àlex Franch
Òscar Camarero
Xavi Callau
aleix Figueres
Miguel Roch
Dani Calvo
Jaume Soriano
Roger Roig
Marc Prades
Maikel Fernández
Josep Uliaque
Sergi auré 
aleix Chavarria
Johan Perezn
Enric Suñe
Àlex Fdez.

Flix
Móra Nova
Móra Nova
Flix
Olímpic
Perelló
Batea
Perelló
Horta
Corbera
Batea
Perelló
S.Bàrbara
Vilalba
Batea
S.Bàrbara
Olímpic
Corbera
J i Maria B
Olímpic
Corbera
Corbera
Ginestar
Deltebre
Deltebre
Móra Nova
aldeana
Vilalba
Roquetenc
J i Maria B
Deltebre
ametlla
Ginestar
Vilalba
Olímpic
Olímpic
J i Maria B
Roquetenc
Roquetenc
aldeana
aldeana
Roquetenc
Olímpic
Batea
Campredó

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

P EQUIPP

131
137
104
95
93
91
88
84
82 
80
78
77
77
75
74
74
74
70
67
65
64
63
63
62
62
61
61
61
60
58
58
57
57
57
55
54
53
53
52
51
51
50
46
46
46

JUGADOR

Paquito
Ramon Zaragoza
Edgar Pasto
Eric Barberà
Marto
Tino
Josep Reverté
Pau Tomàs 
Joseph Ongola
Joan Porta 
Joan Esmel
Fran Corella 
Toni Calafat
Jordi Roda
abraham Navarro 
alberto Solé
Ivan arasa
Oleguer Baldoma
Oriol Saladie
Marc Garriga
Cristian Diaz
Enric Sentís
Robert lópez
David Moya
Musta
Dani Hernández
Òscar Colat
amado Clotet
Sergi Callau
Jordi Rullo
Saul lopez
andreu Carranza
Miquel adrià
Jordi Roca 
Joel Rodriguez
Guillem aubanell
Jordi Esmel
Miquel Piñol
Joan aregio 
Pepe
Fèlix Chorto
Àlex alegre
Rullo
Sergi Brull
Àlex Gonzalez

Campredo
Campredo
atmella
Perello
Vilalba
Campredo
aldeana
Campredo
Deltebre
Flix
Horta
aldeana
S Barbara
S.Barbara
Deltebre
Vilalba
Roquetenc
Flix
Corbera
Deltebre
Roquetenc
Ginestar
aldeana 
aldeana
Vilalba
Flix
Corbera
Corbera
atmella
Jesus Y
Maria B
S.Barbara
Flix
Batea
Mora Nova
Campredo
Horta
Horta
Ginestar
Vilalba
ametlla
Ginestar
aldeana
ametlla
Perelló

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

P EQUIPP

46
46
46
46
46
45
45
43
43
43
42
42
41
41
41
40
40
40
39
39
39
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
34
34
34Agustí, De la Torre, Magí i Sergi Vila, jugadors destacats en les puntuacions de la lliga 15/16, de la Tercera catalana.
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi Rosat    -    Temperatura 12º

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

• 1 meló d'uns 2 kg
• 100 ml de crema de llet
• Oli d'oliva verge extra
• Sal

Opcional: 
• 4 fulles de menta fresca
• 50 g d'encenalls de pernil ibèric
• 1 branca de menta per decorar

PREPARACIÓ:
• Tallar la part superior del meló i retirar les llavors. Apro-
fitarem la pell com a recipient. Tallar el meló a trossos pe-
tits. Triturar els trossos de meló amb la batedora elèctrica.
Incorporar la crema de llet, un xic d'oli i sal i les 4 fulles de
menta picades (opcional). Batre-ho tot plegat amb la ba-
tedora elèctrica, a velocitat mitjana si la podeu regular, fins
a obtenir una crema homogènia. Passar al crema de meló
pel colador xinés. Reservar la crema de meló a la nevera
unes hores perquè estigui ben freda en el moment de ser-
vir-la. Just abans de servir la crema de meló, saltar breu-
ment els encenalls de pernil ibèric a la paella. Reservar-los
sobre paper absorbent. Servir la crema de meló ben freda
acompanyada dels encenalls de pernil ibèric i decorada
amb una branqueta de menta fresca. 

PROPIETATS DEL MELÓ
Vitamina A: essencial per al bon funcionament de la vista i del sistema immune. Vitamina C: es tracta d'una vita-
mina antioxidant molt necessària per a protegir-nos de l'efecte dels radicals lliures, especialment agressius durant
l'estiu, que és quan en general hi ha una exposició excessiva a la radiació solar. Vitamines del grup B: necessà-
ries per a aprofitar els hidrats de carboni per part del sistema nerviós. El meló és especialment ric en vitamina B6
(piroxilina) i B3 (niacina), totes dues imprescindibles per produir energia a l'organisme. Potassi: participa en la
regulació del balanç d'aigua en l'organisme i també en la contracció del cor i la transmissió de l'impuls nerviós.
Sodi: és una de les fruites més riques en sodi (10 mil·ligrams per 100 g de fruita). Calci: la seua funció principal
és ajudar a construir i a mantenir ossos i dents, alhora que intervé en els processos de coagulació sanguínia.
Els seus efectes són:
Hidratant: l'elevat contingut en aigua d'aquesta fruita la fa ideal per a l'època estiuenca. l'aigua exerceix funcions
reguladores, de transport, manteniment de la temperatura corporal i de les condicions adequades per al bon fun-
cionament del cos. la seua gran quantitat d'aigua i la baixa quantitat de sucres, fa que tingui poques calories.
Antioxidant: el contingut en elements antioxidants del meló sembla indicar que podria tenir un efecte protector
contra determinats tipus de càncer, com ara el de pàncrees. l'efecte combinat dels beta carotens, la vitamina C,
els minerals i oligoelements que conté el meló protegeix l'organisme dels radicals lliures, que són molt abundants
sobretot en l'època de màxima exposició al sol. Té caràcter diürètic i ens ajudarà a eliminar líquids. 

Crema de meló amb pernil ibèric
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L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols d'evolució al Pirineu,
Prepirineu i interior del nord-est a la tarda. A banda, a la meitat sud del litoral hi haurà
intervals de núvols baixos fins a migdia, que seran més abundants i compactes fins a
mig matí.

Precipitacions
De matinada és possible algun ruixat aïllat, feble i minso a la meitat sud del litoral.

Temperatures
Temperatura mínima semblant o en lleu descens. La màxima serà lleugerament més
baixa al litoral sud i lleugerament més alta a la resta. La mínima es mourà entre els 6 i
11 ºC al Pirineu, entre els 8 i 13 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre els 11 i
16 ºC al prelitoral i entre els 16 i 21 ºC al litoral. La màxima oscil·larà entre els 23 i 28
ºC al Pirineu i entre els 26 i 31 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat excel·lent. Per contra, serà regular de matinada al vessant nord del Pirineu i
fins a mig matí a la meitat sud del país. Independentment, hi haurà alguna boirina fins
a primera hora del matí a punts de l'interior.

Vent
Bufarà vent fluix i de direcció variable a l'inici i final del dia, amb terrals al litoral. Al cen-
tre de la jornada, s'imposarà el vent de component sud al litoral i prelitoral i de compo-
nent sud i oest a l'interior, fluix amb algun cop moderat. Independentment, al litoral
nord bufarà la tramuntana al llarg de tota la jornada, d'intensitat moderada amb cops
forts, i algun de molt fort de matinada, així com el mestral entre fluix i moderat, amb
algun cop fort, fins a primera hora del matí a l'extrem sud del país.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

28º
Mínima

16°
MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les.

T’arribaran nous estímuls de tipus sentimental i
creatiu. Respecte a la salut, estàs en un moment
idoni per treballar el teu cos i posar-lo en forma.
Aprofita les vacances per fer-ho.

Taure
20/4 al 19/5

Et veuràs immers en compromisos de tipus senti-
mental que d’alguna manera et molestaran. Avui
tens energia de sobres encara que et pot dur pel
camí equivocat.

En assumptes d’amor algú t’està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agili-
tat.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes d’amor, mentre Mercuri, Urà i
el sol estiguin transitant per la teva casa vuit
veuràs en la teva parella coses bastant inte-
ressants.

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entusias-
me i les teves ganes de passar-t’ho bé. Respecte
a la salut, el teu humor serà una mica canviant.
Intenta que no t’influeixi en les teves relacions.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capa-
citat per mantenir viva la passió amb la teva
parella. Si el treball estàs tot el dia assegut
pots tenir problemes d’esquena.

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l’esgota-
ment laboral.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d’amor t’enduràs una sorpresa
on menys t’ho esperes. A pesar que tot va bé,
hi ha coses que t’inquieten. Amb els diners vés
amb compte amb els teus compromisos.

Aquari
20/1 al 18/2

D’aquí endavant les teves estratègies amoro-
ses han de ser diferents. Respecte a la teva
salut, pensa que molta activitat no es contradiu
amb el fet de dur una vida normal.

Verge
23/8 al 21/9

En l’amor pots ser bastant feliç sempre que
no vulguis abastar-ho tot. Respecte a la
salut, petits canvis en les teves activitats dià-
ries poden alterar la teva tranquil·litat.

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et
dóna una gran capacitat creativa per materialit-
zar les teves pròpies iniciatives. T’interessa viure
de forma tranquil·la.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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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 

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!

ADMINISTRACIÓ 
GRAU MITJÀ 
O SUPERIOR

Empresa del sector
de la distribució 
i comercialització
situada a Tortosa 
busca persona 
per realitzar 
tasques

d’administració. 

Interessats enviar
currículum a

info@altadill.com

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.ca

t
No t’ho pensis més!
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Més Ebre: Abans de
començar, què els diries als
lectors i lectores del Més Ebre
per a què no es perdin des del
22 al 31 de juliol, les Festes
Majors de la Ràpita?
Josep Caparrós: Les festes de
la Ràpita són imperdibles per-
què són sinònim de xalar. Xalar
tota la família, des dels més
menuts als més grans. Podem
disfrutar de multitud d'activi-
tats que van des de les nostres
tradicionals cucanyes, els bous
o el ball fins a menjades popu-
lars, passant pel correfoc o les
Carrosses, i els actes més insti-
tucionals com el pregó o l'ho-
menatge a la vellesa; a més
enguany hem introduït nove-
tats, com la Nit de les Dames i
Pubilles que celebrem aquest
16 de juliol o el concert de
"Blaumut", entre altres. Nous
actes que confiem permetin a
la gent passar-ho genial! De
fet, crec que és millor tenir un
programa a mà i escollir els
actes que ens semblen més
atractius... és dificilíssim sinte-
titzar-lo tot!!!
ME: Quina és la lliçó de vida
més important que has aprés?
JC: Que a la vida ningú et
regala res però, que amb
esforç, tenacitat i treball cons-
tant aconsegueixes allò que et
proposes.
ME: I la decisió més important
que has pres?
JC: Ser pare
ME: Abans d'entrar al món de
la política, a què et dedica-
ves?
JC: A l'empresa privada, en el
sector dels serveis empresa-
rials, de fet, m'hi dedico, estic
en excedència.
ME: Les teues aficions?
JC:M'encanta el Delta, encara
que ara em falta temps per
gaudir-lo.
ME: Retornar a l'origen o
renovar-se?
JC: Estar sempre actualitzat
però, sense perdre els orígens.
ME: Jo, a la cuina...
JC: Em defenso...
ME: Un llibre.
JC: No tinc un llibre de capça-

lera però, si he d'escollir-ne un
tiro cap a casa..."La ciutat
invisible" del rapitenc Emili
Rosales que novel·la uns fets
que haguessin pogut canviar
la història del nostre poble.
ME: Com es transmet l'essèn-
cia d'una Festa Major?
JC: Una festa s'ha de viure, és
un sentiment no una actitud i,
per tant, molt difícil de trans-
metre la seua essència.
ME: Compartiries un café
amb...
JC: Qualsevol ciutadà que
m'ho demanés.
ME: Un diumenge de relax per
tu és...
JC: Estar amb la família i gau-
dir del Delta.
ME: Des de l'Ajuntament com
es promou la implicació ciuta-
dana?
JC: Nosaltres hem obert
l'Ajuntament físicament en
horaris ampliats i també digi-
talment (web, xarxes socials)
per facilitar l'accés directe a la
ciutadania; a més promovem
consultes ciutadanes i estem
oberts a qualsevol aportació
de la ciutadania. Amb tot, he
de dir que la ciutadania rapi-
tenca ja s'implica voluntària-
ment, de fet, la Ràpita tenim
un teixit associatiu molt
important.
ME: Què és lo que et moles-
ta?
JC: La falsedat d'algunes per-
sones i, especialment, les men-

tides.
ME: Quan es deixa de ser
polític per ser ciutadà?
JC: Tot ciutadà és polític, per-
què la política és el procés de
presa de decisions en els grups
humans i qualsevol persona
pren decisions en el transcurs
de la seua vida i en el seu
entorn.
ME: El primer any com a alcal-
de. Quina valoració en fas?
JC: Ha estat una successió de
sentiments: d'il·lusió per treba-
llar per la nostra gent, d'inten-
sitat de treball, de realisme
davant les situacions que es
produeixen, de goig quan
aconsegueixes solucionar pro-
blemes però, també de males-
tar quan no està a les teues
mans aconseguir-ho.
ME: Quines tres paraules des-
criuen millor la teua persona-
litat?
JC: Honestedat, diàleg i tena-
citat
ME: Com seria un dia normal
per a tu?
JC: Actualment, portar els
meus fills al cole i anar a treba-
llar, hi ha dies que la feina se
concentra al mateix
Ajuntament i d'altres que les
reunions, actes, entrevistes,
etc., implica anar amunt i
avall.
ME: Quina és la fita que més
desitges complir?
JC: Millorar el benestar de la
gent de la Ràpita.

ME: On et veus en 3 anys?
JC: Seria genial preveure el
futur però, segurament, o
estaré fent una nova entrevis-
ta d'inici de Festa Major, o
hauré tornat a treballar a l'em-
presa.
ME: Per quina cosa i com t'a-
gradaria ser recordat?
JC: Simplement, com un bon
alcalde que treballa tenaçment
per millorar el benestar de la
seua gent i que pretén que la
Ràpita tingui un futur espe-
rançador.
ME: La felicitat per tu és...
JC: Tenir salut jo i els meus.
ME: Un personatge històric.
JC: Mahatma Gandhi. La seua
persistència en la defensa dels
seus ideals van portar el seu
país a la llibertat.
ME: Quina és la qualitat que
més t'agrada de les persones?
JC: La sinceritat.
ME: Quina és la teua valora-

ció pel que fa a la situació del
país?
JC: Depenem d'un Estat que
ens sotmet i s'esforça cada dia
per ofegar-nos més, per això,
cal treballar tossudament i tots
junts per construir una nova
república catalana justa social-
ment i econòmicament, on els
ciutadans siguem lliures.
ME: Caminar o fer drecera?
JC: No parar mai i aprofitar els
camins curts, sempre que
siguin legals
ME: Els moments actuals són
de reflexió o de tocar campa-
nes?
JC: Són de reflexionar per
actuar amb fermesa i decisió.
ME: Una cançó
JC: "Bicicletes" de Blaumut.
ME: Una por
JC: Perdre un ésser estimat.
ME: Un somni...
JC: Veure créixer els meus fills
en una Catalunya lliure i justa.

Josep Caparrós i Garcia

ACTUALITAT

EL MEU DESIG? MILLORAR EL BENESTAR DE LA GENT DE LA RÀPITA

CONEIXEM ALS ALCALDES DE LES TERRES DE L'EBRE DES D'UNA VESSANT MÉS PERSONAL

Isabel Carrasco

ALCALDE DE LA RÀPITA

ESPAI PATROCINAT PER:


