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Tret de sortida, amb el pregó i la inauguració, ahir la tardaDes d’avui divendres fins el dia 31 de juliol

Els carrers i places de Tortosa ja viuen l'inici de la XXI Festa
del Renaixement. L'acte d'inauguració (a la imatge) fou
ahir dijous, junt amb el pregó - enguany a càrrec del con-
seller de Territori, Josep Rull - i la cerimonia d'obertura de
portes, van marcar l'inici de la festa. P3 

Tortosa torna al segle XVI 

La localitat costanera es vesteix de gala. Més de 120 propostes
des d’avui divendres i fins el 31 de juliol, a la Ràpita, amb motiu
de la Festa Major. P 3 i 24

La Ràpita viu la seva Festa Major

Avui és notícia

Terres de l’Ebre.
Josep Gombau serà el
pregoner de les festes
d’Amposta.

P5

Terres de l’Ebre.
Comencen els talls
diaris de l’N-340,
durant 25 minuts.

P6

Esports. Elisa Tomàs,
del Club Patí l’Aldea,
campiona d’Espanya,
en categoria júnior.

P18
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M'agradaria poder pensar al meu futur o a aquell dels meus amics o
familiars d'una manera tranquil·la, m'agradaria poder organitzar unes
vacances sense gens de por del que pugui passar, m'agradaria poder fer
una passejada pel mig de la gent sense pensar que la meva vida es pugui
acabar per culpa d'un boig que es desperta pel matí i decideix aniquilar
la màxima quantitat de vides possibles. M'agradaria imaginar-me un
futur, no dic perfecte, sinó un futur digne d'una civilitat i ciutadania! No
demano diners, fama, o una vida sense obstacles.. Demanaria massa!
Només m'agradaria poder pensar en un futur amb la meva família, on
pugui portar als meus futurs fills a menjar un gelat i a mirar els focs arti-
ficials i que resulti ser una cosa tranquil·la i segura!
Estem espantats de tot allò que esta passant al nostre entorn. Feu algu-
na cosa, fem alguna cosa per acabar amb tot això! Ajudeu-nos, doneu-
mos la seguretat per no fer-nos sentir petits i indefensos. Per una vega-
da deixeu de banda l'egoisme, els diners, el poder i penseu en trobar
una solució per acabar amb aquest infern.
NO HEM DE VIURE EN POR.

Xavi Llambrich Franch (Deltebre)

Un futur imaginari

OPINIÓ

Més de 120 clients de CaixaBank de la comarca del Baix Ebre han assis-
tit a la trobada Caixafu[Tu]r celebrada al Parador de Tortosa. La reunió,
organitzada per VidaCaixa i CaixaBank, va tenir com a objectiu ajudar
a planificar la jubilació dels seus clients d’acord amb les seves necessi-
tats i expectatives. Les trobades formen part del programa Caixafu[Tu]r,
un programa transversal, amb un equip de gestors especialitzats, que
pivota sobre tres eixos: l’estimació d’ingressos que tindrà el client quan
es jubili tenint en compte els recursos actuals i futurs; la necessitat de
conscienciar i planificar la jubilació sense esperar als darrers anys previs
a la finalització de la vida laboral i l’oferiment de solucions a través d’un
ampli portfoli de productes que s’adapten a cada perfil de client per a
dissenyar un pla d’estalvi per a la jubilació.

VidaCaixa, entitat líder en el mercat
VidaCaixa és la companyia d’assegurances més gran de l’Estat, amb un
volum de primes i aportacions de 9.079 milions d’euros en asseguran-
ces de vida i plans de pensions, dades que representen un increment del
24% respecte l’any anterior.

CaixaBank assessora sobre
la jubilació a 120 clients

Al Parador de Tortosa

Editorial
«Hi havia una vegada...»

Comença la Festa del Renaixement amb tres dies complets d'entreteniments. Colles, artesans, espectacles, mercat d'època, campaments, desfilades... Tortosa celebrarà
la Festa del Renaixement amb més esplendor que mai. Un esdeveniment per gaudir amb família i amics. No s'ha de perdre!
«La Ràpita de Festa». Anem de festa des d’avui fins al 31 de juliol a Sant Carles de la Ràpita amb un programa replé d'activitats per a grans i menuts. Les festes majors
a Sant Carles de la Ràpita duraran 10 dies. Podem dir que són unes de les més completes de les Terres de l'Ebre amb gairebé 130 actes! I, no cal dir-ho, la bona gas-
tronomia de la Ràpita amb àpats populars i gratuïts que organitzen les penyes: una sardinada popular, organitzada per la Penya Barcelonista Alfacs, un bou estofat amb
patates, organitzat per la Penya del Bou Capllaçat, una botifarrada que organitza la Penya La Cabra i un "ball de vermut", amb musclos bullits i gamba salada. A més,
aquest any, s'ha escollit com a pregoner a un amic i col·laborador del Més Ebre, l'Eduard Sánchez. Enhorabona Eduard! 

El portaveu del PSC a l’Ajuntament
d’Amposta, Francesc Miró, ha fet
públic aquest dimarts les dues
mocions que el grup socialista por-
tarà al ple. Segons nota del PSC, en
destaca, especialment, la moció
que demana al consistori tramitar
l’entrada en funcionament de
noves parades del bus urbà. El PSC
també demana que totes les noves
parades de bus tinguin, com a
mínim, un banc on les persones grans o amb mobilitat reduïda puguin
seure mentre esperen l’arribada del bus. En un altre ordre de coses, el
grup socialista també ha entrat a registre una moció en què es demana
a l’equip de Govern que procedeixi en breu a la millora i condicionament
del cementiri municipal.

El PSC d’Amposta demana a l’Ajuntament que
habiliti noves parades del bus urbà

ACTUALITAT

L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida”, que es va inaugurar ahir
dijous dia 21 de juliol al Museu de les Terres de l’Ebre, està produïda pel
mateix Museu per encàrrec del socis promotors del projecte Life
MigratoEbre: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el Parc
Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA i el
Museu del Ter. La mostra vol donar a conèixer a la població el Life
Migratoebre i les seves actuacions, i al mateix temps explicar el marc històric
i ecològic del tram final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, inci-
dint especialment en l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.

“MIGRATOEBRE: Per un riu ple de vida”

EXPOSICIÓ AL MUSEU TERRES DE L’EBRE
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Tortosa viatja fins el segle XVI
XXI Festa del Renaixement, des d’ahir dijous i fins diumenge

L'Ajuntament ha aprovat, en sessió plenària d’ahir dijous,
l'avantprojecte i la licitació del projecte i l'obra de la nova
piscina municipal i instal·lacions esportives comple-
mentàries. Aquesta actuació, que té un cost previst de
5,5 milions d'euros, es finançarà en una operació pluria-
nual a tres anys. Les obres es preveu que puguin iniciar-
se a finals de 2016 i s'executaran en dues fases: la prime-
ra amb un termini d'execució de 16 mesos i la segona
amb una durada estimada de 5 mesos. D'acord amb l'a-
provació, es poden presentar les corresponents ofertes
fins al 15 de setembre. Les noves instal·lacions es cons-
truiran en dues fases. La primera consisteix en la cons-
trucció de la nova piscina, vestidors i serveis annexos.
Finalitzada aquesta, s'abordarà l'espai ocupat per l'actual
piscina coberta, que es destinarà a pistes de pàdel i resta
de vestidors. El nou edifici tindrà dues plantes que inte-
gra tot el programa funcional, amb uns espais interiors
que busquen potenciar la transparència i la llum natural.

L'Ajuntament de Tortosa aprova
l'avantprojecte de la nova piscina i treu
a licitació el projecte executiu i l'obra

Els carrers i places de
Tortosa ja viuen l'inici de
la XXI Festa del
Renaixement, des d’ahir i
fins el diumenge dia 24 de
juliol. 
El centre històric de la ciu-
tat està llest per rebre els
milers de visitants que vol-
dran conèixer una mica
millor com era la Tortosa
del segle XVI, quin és el
patrimoni que ens ha arri-
bat i com es divertien els
seus habitants. Les prop
d'un centenar d'activitats,
entre teatre de carrer,
grups musicals, ambients
d'època, espectacles d'a-
forament limitat, actes
propis i propostes per als
més menuts, junt a les
més de 3.000 persones

vestides d'època, compo-
sen, un any més, aquest
gran escenari a l'aire lliure
que esdevé una de les més
importants festes de
recreació històrica del sud
d'Europa. 
L'acte d'inauguració fou
ahir dijous, junt amb el
pregó -enguany a càrrec
del conseller de Territori,
Josep Rull (a la imatge) - i
la cerimonia d'obertura de
portes, van marcar l'inici
de la festa. Altres actes
destacats són l'Entrega
d'estendards a les famílies
nobles, la Marxa de Trasts,
la Gran Desfilada de diu-
menge, el Ball de
Màscares de les famíliles
nobles, el Jurament d'arxi-
vers de la ciutat, la Missa

d'època o els seguicis de
procuradors. 
L'encarregat d'inaugurar
el Taulell al Carrer és
enguany el president de
l'AECE, José Daniel
Cortijo.

Més de 120 propostes des d’avui divendres i
fins el 31 de juliol, a la Ràpita, amb motiu de la
Festa Major. 
L’activista cultural i ex-carter Eduardo Sánchez
serà el pregoner. El concert gratuït de Blaumut,
l’actuació de Joan Rovira i B-Sos, una Nit Jove
amb El último que zierre, així com actuacions
de DJ totes les nits després del ball, entre les
propostes musicals. Avui divendres tindrà lloc
un bou capllaçat, una de les novetats del pro-
grama de bous. Podeu consultar el programa
complet accedint a l'enllaç:
http://goo.gl/EYFe45 (més informació a la
plana 24 de Més Ebre). Enfilant ja la recta final
del mes d’agost i prop del dia 25, Sant Jaume,
nombrosos municipis ebrencs viuen o viuran la
seua festa. És el cas de Sant Jaume d’Enveja,
Camarles, Campredó, Tivissa, Benissanet, Torre
de l’Espanyol, Xerta i Arnes. 

La Ràpita viu la seua Festa Gran

L’acte

d’inauguració va
tenir lloc ahir

dijous
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Homs nega un pacte amb el PP per la Mesa i
assegura que no ha negociat el grup parlamentari

"El que no s'ha fet no s'ha fet" i "no sé d'on surten aquests 10 vots a les vicepresidències”

El portaveu de CDC al
Congrés dels Diputats,
Francesc Homs, ha negat
aquest dimecres que la
seva formació pactés amb
el PP per a la composició
de la Mesa i ha assegurat
que "no sap" d'on van
sortir les 10 paperetes de
més que va rebre la vice-
presidenta tercera del
Congrés, Rosa Romero
(PP). En entrevistes a
Catalunya Ràdio i Rac 1,
Homs ha assegurat que
CDC no té "cap acord" ni
amb els populars ni amb
C's, que es va beneficiar
indirectament del préstec,
tot i que també ha recor-
dat que "el vot és secret"
i que les paperetes de més
que va rebre el PP "no
canvien" la composició

de la Mesa del Congrés.
"Nosaltres no vam donar
suport a l'acord del PP i
C's", "el que no s'ha fet
no s'ha fet", i "no sé d'on
surten aquests 10 vots a
les vicepresidències", ha
afirmat. Segons ACN, ha
atribuït la polèmica a la
"incomoditat" que la
presència dels indepen-
dentistes al Congrés
generen a les forces
majoritàries, i ha assegu-
rat també que CDC no ha
establert negociacions
amb altres formacions per
poder disposar de grup
parlamentari propi al
Congrés perquè conside-
ra que la seva formació
"hi té dret" d'acord als
precedents. "No negocia-
rem sobre coses a les que

tenim dret", ha dit. 
En tot cas, ha assegurat
que els seus diputats
també tenen "ganes de
saber d'on surten aquests
10 vots". 
Aquesta resposta contras-

ta amb la informació que
indica que membres de
CDC  havien estat els
aliats dels dos dirigents de
la dreta. “Almenys, part
dels seus vuit diputats”.
Les sospites sobre l’origen

de la resta de suports es
dirigeixen al PNB, però els
nacionalistes bascos van
insistir que els seus vots
van ser en blanc.

EN UN MINUT

* ELS PARTITS DE
L'OPOSICIÓ AL PARLA-
MENT han carregat
durament aquest dime-
cres contra la directora
interina de l'Oficina
Antifrau de Catalunya
(OAC), l'ampostina
Maite Masià, per la seua
"inidoneïtat", a causa
dels seus vincles amb
CDC, i per haver acomia-
dat en poques setmanes
a quatre alts càrrecs de
l'OAC per no "haver
reconegut la seua autori-
tat", en concret, la cap
del gabinet de direcció,
Assumpció Riba, i dels
tres directors de les divi-
sions d'anàlisi, investiga-
cions i prevenció. Segons
informació d’ACN,
Masià es desmarca de les
actuacions de l'exdirec-
tor de l'OAC i nega pur-
gues malgrat la destitu-
ció de quatre càrrecs.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE
recorda als usuaris i
usuàries afectats pels
importants retards en el
servei de rodalies de
Renfe que poden pre-
sentar les seves reclama-
cions a l'Oficina
Comarcal d'Informació al
Consumidor (OCIC),
ubicada a la seu de la
institució. Aquest servei
d'atenció al públic cana-
litzarà les queixes pre-
sentades per tal que les
persones afectades rebin
la devolució de l'import
del bitllet, i informarà
dels passos a seguir en
cas que es vulgui dema-
nar una indemnització
per danys justificats.

Més
notícies

Ports de la Generalitat ha finalitzat les
obres del pantalà del port de les Cases
d’Alcanar , on els pròxims dies s’han d’a-
marrar embarcacions pesqueres i xàrters.
La nova infraestructura dóna millor servei
a les activitats pesquera i esportiva i
potencia l’activitat turística al municipi. El
projecte, inclòs en el Pla d’inversions
2014-2017 de l’empresa pública, ha
suposat una inversió de 104.000 euros i
un termini d’execució de dos mesos. Les
embarcacions de pesca s’amarraran a la banda de ponent, quedant integrades a la
dàrsena pesquera. Així mateix, els vaixells esportius destinats a xàrter es col·locaran a
la part de llevant, quedant incorporats a la dàrsena nauticoesportiva.

Ports finalitza el pantalà per a vaixells
pesquers i xàrters a les Cases d'Alcanar

Potenciarà l’activitat pesquera i el turisme nàutic

Aquest dimarts, el gandesà Miquel Aubà (ERC), en la sessió de constitució de la cambra
alta espanyola, ha promès el seu càrrec de senador amb la fórmula, ‘fins a la constitució
catalana, prometo per imperatiu legal’. Aubà ha manifestat que ‘serem la gota malaia de
l’Estat en tot allò que afecta a les Terres de l’Ebre; des del Pla Hidrològic de l’Ebre al
Castor, i acabant per unes infraestructures i serveis ferroviaris patètics’. Com també ja va
fer durant la passada legislatura Aubà no esperarà que s’hagi format el nou govern per
a registrar iniciatives parlamentàries: ‘a les Terres de l’Ebre hi ha massa temes urgents que
necessiten respostes i accions de l’Estat, i per tant quan abans ens hi posem millor’. El
senador ha destacat la força actual del grup republicà i ha anunciat que la primera inicia-
tiva parlamentària que registrarà la setmana vinent, una vegada constituït el grup, serà
la mateixa moció que els republicans estan presentant als ajuntaments. Aquesta moció
demana ‘la gratuïtat immediata dels peatges per tots aquells vehicles que tinguin entra-
da i/o sortida durant el mateix trajecte de viatge per qualsevol dels peatges ubicats entre
Vinaròs/Ulldecona/Alcanar i l’Hospitalet de l’Infant’.

Aubà: ‘Serem la gota malaia de l’Estat 
en tot allò que afecta les Terres de l’Ebre’

En la sessió de constitució de la cambra alta espanyola, va prometre el seu càrrec com a senador

Entre altres qüestions, el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla Econòmic-Financer
(PEF) per al període 2016-2017. El PEF es va aprovar amb l’objectiu de donar compli-
ment a allò previst per la Llei Orga ̀nica 2/2012 d’estabilitat pressuposta ̀ria i sostenibili-
tat financera (LOEPSF), amb els vots favorables del grup municipal d’ERC, l’abstenció
de CDC i els vots contraris del PSC, PP i CUP. L’objectiu d’aquest PEF és establir un
seguit de mesures que garanteixin l’estabilitat pressupostària i el compliment de la regla
que determina l’increment ma ̀xim de la despesa d’un exercici respecte a l’anterior.
Segons nota de l’Ajuntament, un canvi en els criteris d’imputació d’algunes despeses en
la liquidació del pressupost 2014 per part de la Intervenció municipal, juntament amb
la poca inversió executada en aquell exercici, van provocar una reducció del sostre de
despesa permesa per als anys posteriors. Això ha suposat que, un cop represes les obres
que es trobaven aturades i començades les que restaven pendents (rehabilitació de l’al-
berg dels Josepets i reforma del Mercat Municipal, principalment), s’hagi superat el
topall de despesa permesa, i quan això passa, la llei obliga a aprovar el PEF, a través dels
impostos, congelant despeses i retallant inversions per assegurar l’equilibri.

Alcanar aprova un pla econòmic-financer
per al període 2016-2017

Per Llei d’estabilitat pressupostària
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EN UN MINUT

*TURISME AMPOSTA
convoca el concurs de
fotografies a través de
les xarxes socials
#EstiuAmposta. Per
participar-hi, les imat-
ges han d'estar penja-
des Facebook, Twitter o
Instagram i han de por-
tar les etiquetes
# E s t i u A m p o s t a ,
#TurismeAmposta i
#VisitAmposta. Per
tant, des del 15 de juliol
i fins el 15 de setembre,
compartir fotos
d'Amposta a través de
les xarxes socials pot
tenir premi.

*AMPOSTA ja té l’esta-
ció urbana de recàrrega
ràpida de vehicles elèc-
trics. En municipis com
l’Aldea, també s’hi ha
instal.lat una. A
Amposta està al costat
del mercat municipal.

*DEMÀ DISSABTE
(23H), presentació de
les pubilles de la Festa
Major d’Amposta, a
l’exterior del pavelló
firal.

Més notícies

Nou músics de cambra de prestigi i renom internacional protagonitzaran, els dies 29 i 30
de juliol i en un espai privilegiat, el Museu Terres de l'Ebre, el primer Festival
Internacional de Música de Cambra d'Amposta, el DeltaChamber Music Festival. Entre
ells, dos noms ampostins: el de Laura Ruiz, clarinetista i directora artística del festival, i
Pau Rodríguez, també clarinetista (a la imatge apareixen amb la regidora d'Ensenyament
i Cultura, Inés Martí). Ambdós, sorgits de la Lira Ampostina, actualment viuen i desen-
volupen la seva carrera professional de músics de cambra fora de l'Estat. Amb aquest fes-
tival, que organitza també l'Ajuntament, volen apropar la seva feina. "Malgrat que a la
nostra ciutat i a les Terres de l'Ebre hi ha una realitat musical molt important, la música
de cambra o d'orquestra és una desconeguda", assenyala Ruiz, qui també posa molt
d'èmfasi amb la vessant pedagògica del projecte per a joves talents que treballaran al
nivell màxim amb músics professionals. 

Josep Gombau serà
el pregoner de la Fes-
ta Major d’Amposta,
el dia 13 d’agost.
Gombau va iniciar la
seva carrera com a
tècnic a l’Amposta
des d’on va passar al
FC Barcelona,   dirigint
la FCB Escola que li va
obrir la porta per en-
trenar al Kitchee de
Hong Kong. Allí va
guanyar dues lligues,
dues copes i una copa
de la lliga en quatre
temporades abans de fer les maletes amb destinació Ade-
laide. A Austràlia, el tècnic va romandre dues temporades,
en què va aconseguir alçar un títol: la FFA Cup de 2014.
Enguany, Josep Gombau torna a Austràlia. No per entre-
nar un club de l'A-League, ho fa amb l'objectiu de portar
a la selecció sub-23 australiana, coneguts com els 'Olyro-
os', als Jocs Olímpics. També serà segon entrenador del
combinat absolut i coordinarà el sub-20. Per tant, unes
Olimpiades i un Mundial en el seu punt de mira. L’entre-
nador,  actualment, és també un dels fundadors de la DV7
Soccer Academy, juntament amb l’exjugador del Barça,
David Villa. L’Acadèmia té la residència a Nova York i di-
verses seus arreu del món. Gombau, tal com vam dir a
Més Ebre fa unes setmanes, és un ampostí universal i un
orgull per la seua ciutat. Serà el pregoner.   

La música de cambra 
europea se cita a Amposta 

Josep Gombau serà el
pregoner de la 
Festa Major

29 i 30 de juliol: Primer DeltaChamber Music Festival
El dia 13 d’agost
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Una trentena de persones tallen 
l'N-340 a Amposta durant 25 minuts 

I ho repeteixen cada dia de la setmana

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, i l'alcalde de
l'Ajuntament de Deltebre, Lluís Soler, han signat aquest dimarts un conveni de
col·laboració entre ambdues institucions per a l'ús del centre d'inspiració turística
EbreTerra. D'acord amb aquest conveni, el Consell Comarcal garanteix a
l'Ajuntament de Deltebre la prioritat en l'ús de la sala d'exposicions d'EbreTerra i
la plaça dels Sequers per dur a terme activitats culturals i lúdiques o de festes
majors. L'Administració municipal gaudirà d'una bonificació del 50 per cent en les
tarifes d'utilització d'espais i serveis d'EbreTerra, tal com estableixen les actuals orde-
nances reguladores de la taxa per a la prestació de serveis turístics. Així mateix, el
conveni estableix que l'Ajuntament de Deltebre també cooperarà en el funciona-
ment de l'oficina de turisme ubicada a EbreTerra, per a la qual cosa podrà aportar
mitjans materials, humans i/o econòmics. Amb l'objectiu de garantir una bona coor-
dinació entre Ajuntament i Consell Comarcal, el conveni també estipula la creació
d'una comissió mixta integrada per tres representants de cadascuna de les dues
administracions. Un cop signat el conveni s'ha constituït la comissió de coordinació
que està integrada pel president comarcal Daniel Andreu i els consellers José Emilio
Bertomeu i Josep Antoni Navarro, per part del Consell Comarcal; i pels regidors
Kilian Franch, Anna Giménez i Robert Bertomeu, per part de l'Ajuntament.

COWOCAT_RURAL és un pro-
jecte de cooperació, finançat
amb fons europeus, per poten-
ciar els espais de coworking i
teletreball en entorns rurals,
entre els quals hi ha com a refe-
rent Zona Líquida de Riba-roja
d’Ebre, on ja hi ha establerts 8
coworkers. En aquest espai, que
va obrir l’any 2012, aquest
dimecres s’ha presentat aquesta
jornada de treball d’emprene-
dors rurals i urbans. Objectiu: fer
xarxa i impulsar projectes con-
junts. De fet, una de les
qüestions que ha posat sobre la taula l’organització d’aquesta primera trobada de cowor-
kers eś, precisament, que “molts emprenedors de la Ribera no es coneixen entre ells”,
explica l’Olga Poblet, una biòloga que des de fa uns mesos treballa des de Zona Líquida
i que participa activament a COWOCAT_RURAL. La cita ha servit perquè emprenedors
de la comarca hagin pogut coneìxer aquest model col·laboratiu de treball, que els permet
disposar de totes les comoditats per treballar a distaǹcia des del món rural.

Una trentena de persones han participat en el primer tall diari del moviment veïnal
per una AP-7 gratuïta que han començat aquest dilluns a les 19.00 hores. Durant
25 minuts, l'N-340 s'ha tallat al quilòmetre 1.079. Segons ACN, es compleixen,
amb aquest, 48 talls de la carretera i més de 6.000 minuts de mobilitzacions que el
moviment considera un bon aval per donar aquest cop d'efecte durant l'estiu que
ha d'ajudar a difondre la reivindicació també entre aquells que només passen per
aquesta infraestructura algun cop a l'any, per les vacances. "Ens han condicionat
l'horari. Sembla que l'important és que la gent no conegui les mancances del terri-
tori i qui ve de vacances aquí no conegui la realitat que hi ha i la realitat és que
tenim una merda d'infraestructures. Que se sentin orgullosos qui ens representa
que aquí estem deixats", ha denunciat el portaveu, Llorenç Navarro.
"Que ens hagin reduït 25 minuts els talls ha fet que en féssim 25 més cada dia",
ha avisat el portaveu Llorenç Navarro. El moviment veïnal per una AP-7 gratuïta ja
està organitzant manifestacions amb bicicletes o motos i fins i tot es plateja fer una
"romeria" per complementar els talls diaris a Amposta i el triple tall que se seguirà
fent cada setmana els dijous a l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i Vinaròs.
"Farem el que faci falta fins que als polítics els caigui la cara de vergonya. No es pot
utilitzar només aquesta qüestió en campanya electoral", ha afegit.

Conveni de col·laboració 
per a l’ús d’EbreTerra

El coworking rural s’obre pas 
com a model per als emprenedors

Que volen establir-se a la Ribera d’Ebre

Entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre

Les dades del mes de
juny han confirmat la
previsió de l'Ajuntament
de Roquetes en el perío-
de mitja ̀ de pagament
(PMP) de factures a pro-
veïdors, assolint un nou
rècord en el termini de
pagament, situant-se en
13,23 dies, mentre que
al mes de desembre del
2014 era de 50,32 dies.
Segons nota del consis-
tori, aquest període, de
poc més de 13 dies, esta ̀
per sota del termini legal
de pagament que esta-
bleix la Llei de
Contractes del Sector
Públic de 30 dies, i
segons ha manifestat l'alcalde de Roquetes, el republica ̀ Francesc Gas, “amb aques-
ta nova reducció del temps de pagament, l'Ajuntament consolida el proce ́s de sane-
jament dels seus comptes i permet donar una bona garantia de solvència als proveï-
dors”. Francesc Gas tambe ́ ha destacat que “reduint el termini de pagament dels
deutes, a me ́s de contribuir a l'impuls del desenvolupament econòmic de les empre-
ses i autònoms proveïdors de l'ajuntament, tambe ́ beneficia a l'ajuntament perquè
redueix els interessos de demora". Imatge: Roquetes Comunicació

Roquetes ha assolit un nou rècord en el
pagament als seus proveïdors

Situant el termini en 13 dies
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*GANDESA: Demà dis-
sabte, de 21 a les 24 h,  a
la plaça del comerç
‘Tasta’m de nit’.
Degustació de Vins, acom-
panyat de punxades, pro-
ductes de proximitat i
shopping amb música en
viu. . 
*FLIX: el president de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, en la seua
visita, va refermar el seu
“compromís explícit amb
la reindustrialització de
Flix” i va assegurar que el
Govern buscarà “totes les
opcions possibles” per
aconseguir-ho, un cop
cessi l’activitat química al
municipi.
*RIBA-ROJA D’EBRE
aprofita la visita de
Puigdemont per reivindicar
la carretera fins a Almatret.
Fa anys que es reclama i
només compta amb un
pont sobre el riu que “no
duu enlloc”. El projecte per
connectar amb Lleida i
l’Aragó és una “prioritat
d’aquesta legislatura”.

Més
notícies

El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va inaugurar dissabte passat
la piscina municipal de Móra d'Ebre. La
instal·lació fou reformada gràcies a una
inversió de 540.000 euros, que ha permès
redissenyar totalment un equipament que
datava de final dels anys setanta i que
havia quedat obsolet.
Puigdemont fou rebut per la corporació
municipal a l'Ajuntament de Móra d'Ebre,
on va firmar al llibre d'honor.
Posteriorment, va tenir una breu reunió
amb l'alcalde, Joan Piñol, i, finalment, es
va desplaçar fins a les instal·lacions espor-
tives municipals per presidir la inauguració
(a la imatge).

Inaugurada la reforma de la 
piscina municipal de Móra d'Ebre

Dissabte passat

La tercera edició del
Festival Internacional de
Música Contemporània i
Patrimoni Local, Sirga –
Músiques de Recerca i
Patrimoni de  Flix va abai-
xar el teló dissabte amb un
balanç, segons el director
del certamen, Joan Bagés,
”molt positiu. Hem pogut
viure concerts de màxima
qualitat dins  de l’aposta
que fem per la creació més
radical i nova al nostre territori, perquè hi tenim dret i perquè amb
la complicitat d’institucions i gent podem posar el nostre territori en
el mapa de la creació actual”. 

Finalitza el SIRGA Festival 
amb un balanç “força positiu”

Tercera edició

L’última incidència ferro-
viària a la Ribera va tenir
lloc aquest dilluns a la
tarda, quan una avaria en
el sistema d’electrificació
va deixar un tren aturat,
amb 68 passatgers, a tres
quilòmetres de l’estació
de Flix. El comboi, que
havia sortit de l’estació de
França de Barcelona a les
15.47 hores, havia d’arri-
bar a Flix a les 18.42
hores i tenia com a desti-
nació la ciutat de
Saragossa. Cap a les set
de la tarda, però, el ferro-
carril va quedar immobi-
litzat a prop del camí de
Darenys, abans d’arribar
al municipi. Tot i que el
lloc era de difícil accés,
l’autobús municipal hi va
poder arribar gràcies a les
seves dimensions i va
facilitar el trasllat de les
persones afectades.
Gemma Carim, presiden-
ta del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, ha

posat de manifest, un cop
més, que la situació és
“insostenible”, i ha reco-
negut que des de les ins-
titucions “no sabem què
més fer” davant dels pro-
blemes que se succeeixen
cada cop més sovint. No
obstant, “no baixem la
guàrdia i no deixem de
treballar”.  
ADIF ha respost a l’ens
comarcal, després del
descarrilament d’un tren
de mercaderies a Ascó el

passat mes de gener. La
companyia encarregada
de les infraestructures
ferroviàries assegura que
ha adoptat “les mesures
correctores necessàries
per assegurar la circulació
dels trens” i que “hi ha
hagut una millora” des
de llavors. 
Segons Carim, però, l’e-
pisodi de dilluns a Flix
posa de manifest que
“això no es trasllada a la
realitat”.

Nova incidència ferroviària a la Ribera
d’Ebre: la situació és “insostenible”
Adif assegura haver fet millores però “no es traslladen a la realitat”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la
visita del cap de setmana a la Ribera d’Ebre, Terra Alta i
Priorat, va inaugurar a Caseres la tercera fase del Reg de
la Terra Alta. El cap de l’Executiu va agrair “l’aposta
decidida i ferma” de la Comunitat de Regants d’aques-
ta zona per “haver-se arriscat quan a Generalitat no
podia” i gràcies a les Lleis Òmnibus, l’any 2011, va per-
metre que els regants fessin efectiva la seva aportació
mitjançant l’execució directa de l’obra, reforçant així la
coresponsabilitats dels regants. “L’obertura del reg és
una obertura cap al futur”. El regadiu de la Terra El Reg
de la Terra Alta abasta els municipis de Batea, Bot,
Caseres, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Gandesa, la Pobla
de Massaluca i Vilalba dels Arcs. Les obres es van iniciar
l’any 1997 i actualment ja estan en funcionament una
mica més de 7.000 hectàrees, de les 8.200 autoritzades.

Encesa de la tercera fase 
del Reg de la Terra Alta

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

* LA COMISSIÓ TERRI-
TORIAL D’URBANISME
de les Terres de l’Ebre ha
aprovat aquest dimarts la
modificació del Pla d’orde-
nació urbanística municipal
(POUM) de Xerta (Baix
Ebre) que amplia l’àmbit
de l’Hotel Villa Retiro, tot
reconeixent i ordenant la
realitat existent. L’hotel es
troba al camí dels molins,
al nord-est del municipi. Va
ser construït entre els anys
1879 i 1882, en estil
modernista-colonial, en
una finca propietat de la
família d’indians Martí.

* UNIÓ DE PAGESOS
demana a les empreses de
la fruita que facilitin les
dades de les transaccions
per millorar la transparèn-
cia del mercat. El sindicat
alerta que els preus en ori-
gen de la fruita dolça pri-
merenca no han millorat
respecte als de l’any passat
i, fins i tot, han caigut en
alguns casos.

Més
notícies

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
va anunciar que a partir
de l’1 de novembre els
serveis de l’Euromed
faran parada a l’estació
de l’Aldea. Concretament
seran quatre trens d’ana-
da i quatre de tornada de
manera que el temps del
trajecte actual entre
Tortosa i Barcelona es
reduirà entre 40 minuts i
una hora, “garantint un
servei ràpid i fiable”, va
dir. Rull, a la imatge amb
Ricard Font, va qualificar
d’”autèntic desastre” la
línia R16 i va destacar
que la Generalitat “ha
pres la iniciativa” per
connectar les Terres de
l’Ebre amb ferrocarril de
manera fiable. El cost d’a-
questa actuació l’assu-
meix la Generalitat, va
explicar el titular de
Territori i Sostenibilitat,

que l’ha xifrat en uns
75.000 euros al mes.
“Estem disposats a posar
aquests recursos i men-
trestant continuarem
insistint per prendre totes
les mesures per dignificar
l’R16”. Rull també va
posar en valor que el fet
que l’Euromed pari a l’es-
tació de l’Aldea és una
“reivindicació històrica”

del territori. La valoració,
en general, ha estat molt
positiva tenint en compte
que feia temps que es
reclamava que l’Euromed
parés a l’Aldea.
No obstant, les incidèn-
cies ferroviàries conti-
nuen al nostre territori,
com va passar dilluns a
Flix. 

Rull anuncia que vuit serveis de
l'Euromed faran parada a l'Aldea 

A partir de l’1 de novembre: "Garantint un servei ràpid i fiable"

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font,
acompanyat del delegat del Govern, Xavier Pallarès, ha
anunciat aquest dilluns que a partir del 5 d’agost hi
haurà uns nous horaris dels trens de  l’R16 “per millorar
la fiabilitat d’aquesta línia, la més castigada de tota la
xarxa de Rodalies i Regionals i on la puntualitat se situa
en un 22,6%, quan al gener del 2014 era del 74%. La
proposta suposa incrementar el temps del trajecte vuit
minuts de mitjana sobre els horaris ofertats actuals de
manera que se solucionaran els retards sistemàtics que
té aquesta línia i que l’última setmana han estat de 25
minuts de mitjana respecte l’horari oficial”. La
Generalitat ha acceptat aquesta modificació perquè “el
Ministeri de Foment s’ha compromès a realitzar les
inversions que la línia necessita”. A la plataforma Trens
Dignes no li ha agradat la decisió anunciada considerant
que aquesta modificació és una "concessió" que només
servirà per evitar el pagament d’indemnitzacions pels
retards.

Modificació temporal 
dels horaris de l'R16
Trens Dignes ho considera una "concessió" 

El Montsià reclama el transport escolar a càrrec de la Generalitat
Es demana un canvi normatiu que tingui en compte la distància al centre educatiu de referència

Una delegació integrada per representants del Consell Comarcal del Montsià i dels ajuntaments d’Alcanar, Amposta i
Ulldecona, encapçalada per la presidenta de l’ens comarcal, M. Carme Navarro (a la imatge), es va reunir amb la direc-
tora dels Serveis territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre per a traslladar-li la preocupació per la situació de l’a-
lumnat de transport no obligatori (el que es desplaça dins del mateix municipi), el qual a hores d’ara assumeix una part
del cost d’aquest servei, i el greuge comparatiu que suposa aquesta situació respecte d’altres alumnes que són consi-
derats de transport obligatori pel fet que han de canviar de municipi per a realitzar els seus estudis i que, per tant,
tenen el transport i el menjador (si és el cas) gratuït. Segons nota de l’ens comarcal, per aquest motiu, des del Montsià
es reclama un canvi normatiu que no tingui en compte el canvi de municipi sinó la distància a l’hora d’establir la gra-
tuïtat o no d’aquests serveis. A la comarca del Montsià, aquesta situació afecta un total de 91 alumnes, dels munici-
pis d’Alcanar, Amposta i Ulldecona, dels quals 56 haurien de fer front al cost del transport i 35 més al del menjador.
De fet, però, i gràcies a l’acord entre el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments d’Alcanar, Amposta i Ulldecona,
l’alumnat no ha hagut de satisfer aquest cost i han estat els ajuntaments respectius els que se n’han fet càrrec.
Un altre dels temes que es va tractar a la reunió fou la iniciativa comarcal per a facilitar la mobilitat de la població dels
municipis de l’interior de la comarca, beneficiant tant a la població en general com als estudiants i que s’està treba-
llant en aquests moments amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.
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*ALERTA PER L'ELEVAT
RISC D'INCENDI als bos-
cos de l'Ebre. El Baix Ebre,
la Ribera d'Ebre i la Terra
Alta són tres de les trenta
comarques de Catalunya a
les quals el departament
d'Interior manté activat el
pla Infocat, en fase d'aler-
ta. Ho fa per les condicions
climàtiques que es viuen
aquests dies al país, i per
l'episodi de calor de l'inici
d'aquesta setmana.

*ULLDECONA: Agents de
la Policia Local van partici-
par dimarts en el rescat
d’un duc ferit a la Serra de
Godall, a la vora del camí
que puja al Tossal Gros,
després de ser alertats per
treballadors d’una de les
pedreres que el van treure
de dins d’una bassa. La
Policia es va fer càrrec de
l’animal donant avís als
Agents Rurals per traslla-
dar-lo posteriorment a
l’Estació Biològica de Canal
Vell, a Deltebre.

Més
notícies

La residència d’avis “Casa del
Poble” del Perelló ha engegat
un programa de teràpia assis-
tida amb gossos. 
Segons ebredigital.cat, 48
dels 63 dels seus residents
pateixen algun tipus de
demència. Per això, el centre
desenvoluparà aquesta nova
activitat impulsada conjunta-
ment amb l’obra Social La
Caixa i La Fundació per a
l’Atenció Social del Grup
Sagessa.

Gossos per estimular la gent gran de la
residència del Perelló

La Teràpia Assistida amb animals permet “incrementar el benestar” 

La comissió de bous de
Santa Bàrbara ha comuni-
cat aquesta setmana que
“La setmana taurina a les
festes ha transcorregut
amb una participació
excel.lent, la més alta fins
a dia d'avui, amb un acte
que ha estat una novetat i
que ha estat el que més
participació ha tingut,
com es el Bou Capllaçat
nocturn”. I afegia que “el
VIII Concurs de
Ramaderies amb la parti-
cipació de Fernando
Machancoses, José
Vicente Machancoses,
Mansilla, Benavent i
Mijares ha estat tot un
èxit i la tarde de la Penya
Taurina Planers pels Bous
amb la ramaderia de
Arriazu va ser magnífica”.
Segons la comissió, “no
obstant, la nota negativa
fou el dissabte, quan els
antitaurins volien provo-
car sense èxit a un mem-

bre de la comissió de Bous
de Santa Bàrbara,
enviant-li un missatge de
what on se li deia que era
un covard i que tenien
molta gent gravant per la
plaça. El més fàcil haguès
estat contestar-li mit-
jançant la megafonia del
poble, però es va optar
per no dir res i no caure a
les provocacions. Es va
informar al cos de Mossos

d'Esquadra per a que esti-
guessin assabentats de
tot. Volem fer públic que
no estan complint el fet
de tindre un lloc habilitat
per a ells, ja que alguns
estan escampats per la
plaça i alguns fins i tot van
pujar als corrals sense cap
permís. Només busquen
la provocació cosa que ha
quedat demostrada”.

“Un whatsapp dels antitaurins
per a provocar”

Un membre de la Comissió de Bous de S. Bàrbara afirma que el va rebre 
dient-li que era “un covard” i que tenien molta gent gravant per la plaça

Els presidents
de les diputa-
cions de
Tarragona i de
Castelló, Josep
Poblet i Javier
Moliner, res-
pectivament (a
la imatge), han
signat aquest
dimecres un
conveni pel
qual es reco-
neix la titulari-
tat catalana de
dos trams de carretera del terme municipal de la Sénia
que històricament havien estat gestionats per la
Diputació castellonenca. Es tracta de 478,45 metres de
la CV-100 (via que uneix la localitat castellonenca de
Sant Rafael del Riu amb la Sénia) i de 959,26 metres de
la CV-105 (uneix la Sénia amb Benifassà). D'altra
banda, Poblet i Moliner han mantingut la seva aposta
per treballar conjuntament per reivindicar el Corredor
Mediterrani, també han acordat impulsar altres millores
en matèria viària, per tal d'assolir noves infraestructu-
res que beneficiïn el trànsit rodat i l'economia de les
comarques tarragonines i castellonenques. Segons nota
de la Diputació, “aquesta aliança impulsarà davant les
administracions corresponents la millor unió dels ports
amb la futura A-68 (desdoblament de l'actual N-420
per l'eix Móra-Gandesa i Alcanyís) que ha d'unir el lito-
ral mediterrani amb el centre peninsular”.

Tarragona i Castelló acorden
promoure millores viàries

Les dues Diputacions

Les malalties més destacables que constitueixen la síndrome de sensibilització central
són la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. 
La nova Unitat està situada a la primera planta del CAP Baix Ebre de Tortosa i s'es-
tructura en tres sales condicionades específicament perquè els professionals d'infer-
meria, medicina familiar i comunitària, medicina interna, reumatologia, psicologia clí-
nica, psiquiatria i rehabilitació, coordinats per la Dra. Rosa Caballol, facin l'acollida,
el seguiment i el tractament dels pacients afectats.
El Departament de Salut ha fixat la cartera de serveis i els perfils dels professionals
que han de tenir aquestes unitats, que són acreditades per auditors externs segons
els indicadors de qualitat marcats per un comitè científic. El model d'atenció propo-
sat per a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre es concreta en la Unitat d'Expertesa de la
Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre que ara es presenta.

Unitat d’Expertesa de la Sindrome de
Sensibilització Central 

Presentació, dilluns al CAP Baix Ebre

El cap de setmana es va posar en funcionament l’equipament que l’Ajuntament de
Deltebre ha ubicat al nucli de Riumar per tal d’oferir un millor servei als ciutadans i ciu-
tadanes que viuen al nucli i als turistes que visiten el municipi. En aquest sentit, l’alcal-
de, Lluís Soler, en el transcurs de l’acte d’inauguració, es va mostrar plenament satisfet
atès que “amb la posada en funcionament d’aquest equipament, Riumar fa un pas
endavant en servei i en qualitat”. A més, l’alcalde va afegir que “des del Consell de
Riumar es prestaran serveis que són necessaris per al dia a dia dels veïns i dels turistes”.
De fet, a l’equipament hi ha un espai reservat per als cossos de seguretat de manera
que la ciutadania podrà tramitar les seves denúncies sense haver de desplaçar-se a les
instal·lacions de Deltebre.

Espai d’Atenció Ciutadana i Punt
d’Informació Turística a Riumar

Es va obrir el cap de setmana passat

Foto: Facebook Agrupació P. Taurines. A. Rubio
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FOTO SARA ESTAlEllA

EbreDrone és una empresa for-
mada per 3 joves emprenedors:
Aleix Figueres al departament
d'enginyeria, Pau Jornet al depar-
tament d'operacions i Lluís
Matamoros al departament d'a-
gricultura. Tots tres estan espe-
cialitzats en diferents branques
de l'enginyeria, el sector audiovi-
sual i el món agrari.
EbreDrone està certificada i
homologada per AESA (Agencia
Española de Seguridad Aérea)
com a operador de drones.
L'empresa està ubicada a
Barcelona i Tortosa.

Més Ebre: Quan i perquè neix
EbreDrone?
EbreDrone: Neix ara ja fa més
d’un any per la inquietud de bus-
car solucions amb un aparell tan
peculiar com és un drone. A mi
(Pau) em van regalar un drone
per l’aniversari, i al saber que
Aleix estava estudiant enginyeria
aeronàutica i feia el seu projecte
de final de carrera amb drones,
se’ns va acudir la idea d’intentar
trobar una aplicació a les nostres
terres.
ME: Una empresa entre
Barcelona i Tortosa, per què?
EB: Bona pregunta, compaginem
la feina a Tortosa, que és la ciutat
natal dels tres amb els estudis
que estem acabant de cursar a la
capital.
ME: Premi a la novetat en
aquesta passada edició
d'ExpoEbre.
EB: Si, com bé dius vam guanyar
el primer al millor producte i ser-
vei el passat ExpoEbre. Va ser un
premi que ens va fer molta
il·lusió, ja que va ser la primera
vegada que vam exposar els nos-
tres serveis al públic i va tenir
molt bona acceptació.
ME: Que és un drone i quines
són les seues utilitats?
EB: Entenem un drone com un
vehicle aeri no tripulat (UAV) que
és controlat des del terra. Les
seves utilitats són molt diverses
des de realitzar una producció
audiovisual, inspeccions tècni-
ques industrials o fins i tot control
de cultius com pot ser l’arròs.
ME: La seguretat...
EB: És un tema molt important i
de gran debat al món del drone.
Des d’Ebredrone pensem que la
seguretat és l’aspecte primordial
en cadascun dels projectes.  Per
exemple, per cada operació que
realitzem, nosaltres preparem un

pla de seguretat complet per tal
de minimitzar els riscos.
ME: Hi ha drones a partir de
100 €... no és un perill per l'es-
pai aeri?
EB: Si s’utilitza de manera correc-
ta i responsable no ha de suposar
una amenaça per a l’espai aeri ja
que, actualment, tothom té l’o-
portunitat de disposar d’un
drone com a hobby. Així mateix,
recomanem a la gent que tingui
un drone amb fins lúdics, de
mirar la web de AESA i compro-
var quines són les activitats que
poden i no poden fer segons la
normativa actual; una altra nor-
mativa més restrictiva és aplicada
a drones amb fins comercials.
ME: Quina és l’aplicació amb
més potencial d’Ebredrone?
EB: L’aplicació més innovadora
que disposa actualment
Ebredrone és l’agricultura de pre-
cisió. És un servei que consisteix
en l’anàlisi dels camps de conreu
per obtenir un augment del ren-
diment i una optimització dels
recursos que actualment es tiren
al camp. D’altra banda també
estem treballant en un nou servei
de fumigació localitzat per opti-

mitzar l’ús de pesticides.
ME: La tecnologia drone permet
operar en zones remotes o de
difícil accés que poden posar en
risc la seguretat d'un operari.
Quines han estat les situacions
més complicades?
EB: Si, una de les situacions més
complicades en les quals hem
treballat va ser una operació on
les condicions meteorològiques
semblaven ser bones però ens va
canviar de cop i volta el temps
amb forts vents i pluja i, en con-
seqüència, vam haver d’aterrar
immediatament.
ME: Es pot usar un drone per a
gravar un partit de bàsquet o
qualsevol activitat en un recinte
tancat?
EB: A priori, sí. AESA regula de
forma exigent els espais oberts i
les zones urbanes, en canvi, pel
que fa a espais tancats, hi ha
unes altres pautes. Recomanem
a qui vulgui gravar aquests
events de mirar-se la normativa i
comprovar que estigui tot en
regla per evitar riscos.
ME: Quins requisits ha de com-
plir un pilot per poder volar un
drone?

EB: S’ha de diferenciar molt bé
quina és la finalitat amb la qual
pilotes un drone. Per ús lúdic es
necessita conèixer unes normes
bàsiques com són no volar per
sobre de la gent o no volar a
menys de 15 km d’un aeroport,
entre d’altres. Però si es tracta
d’ús professional, per ser opera-
dor de drones es necessita un
reconeixement oficial d’AESA,
disposar d’assegurança i la titula-
ció apropiada dels pilots i, un cop
acceptat, seguir el procediment
de treball que determina la
mateixa AESA.
ME: Quines serien les limita-
cions que té un drone?
EB: La principal limitació actual-
ment és el temps de vol, ja que
aquest és molt limitat amb bate-
ries; actualment s’està sobre els
20-25 minuts de vol tot i que es
pot arribar als 40 en certs drones.
Una altra limitació és la meteoro-
logia, ja que en condicions
adverses de vent i pluja és pràcti-
cament impossible realitzar una
activitat amb el drone.
Finalment,  i no menys impor-
tant, la regulació actual que ens
limita en certs aspectes operatius

i redueix el potencial d’aquests
aparells.
ME: Quina mida pot tenir un
drone?
EB: La mida és molt variable
actualment en els drones. Des de
nanodrones que poden ser del
tamany d’una moneda, passant
pels drones que utilitzem nosal-
tres que poden fer un metre
d’envergadura, fins a drones
militars que poden fer fins a 20
metres d’envergadura.
ME: La Llei que regula la
instal·lació i l'ús de càmeres de
vigilància (les "càmeres Law") és
aplicable als drones?
EB: Un drone no deixa de ser un
vehicle aeri no tripulat que pot
portar una càmera llavors els
drets d’imatge i d’intimitat han
de tenir-se en compte. No pots
gravar a la gent dintre de la seva
casa, per exemple.
ME: Pilotar un drone.
Sensacions...
EB: Bona pregunta, la principal
sensació al volar un drone és de
llibertat. És la sensació més pro-
pera a volar que actualment exis-
teix i et dóna una nova perspec-
tiva que t’asseguro és ben maca.

ACTUALITAT

EbreDrone
LA SENSACIÓ MÉS PROPERA A VOLAR
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Debut a l’Allianz Arena, contra el Bayer
Aleix Garcia va debutar

amb el primer equip del City
el dimecres passat, a l’A-
llianz Arena, contra el Bayer
de Munic. Fou el debut en la
pretemporada del conjunt
que entrena Pep Guardiola,
tècnic que visitava el seu
equip. Guardiola va fer es-
calfar al jove faldut a la se-
gona meitat i Aleix va entrar
al partit al minut 72. És un
jugador que encaixa en el
pèrfil del seu mister tot i
que, en aquesta pretempo-
rada, Guardiola decidirà si
se’l queda o si va cedit un
any a un altre equip. En
qualsevol cas, un pas més
endavant per aquest jove
ulldeconenc de 19 anys que
té una gran futur per da-
vant. 
El Manchester City inicia

avui una gira per Xina. Di-
lluns, a Pekin, tindrà lloc la
primera entrega del partit
del morbo. Serà un primer
derbi dels que portaran cua
enguany a la Premier. El City
s’enfrontarà a l’United.

Guardiola contra Mourinho.
Tres dies més tard, l’equip
d’Aleix jugarà contra el Bo-
russia de Marc Bartra.
En el partit de dimecres

passat, el Bayer va marcar el
gol de la victòria en els da-
rrers minuts, imposant-se

per 1-0. 
A les imatges, Aleix apa-

reix amb Fernandinho i,
també, en un entrenament,
escoltant les instruccions de
Guardiola. 

L’ULLDECONENC ALEIX GARCIA DEBUTA AMB EL PRIMER EQUIP DEL CITY DE GUARDIOLA

Dilluns vinent, a Pekin,
primer derbi Guardiola-
Mourinho: el city jugarà

contra l’United. 

Gira per Xina

En els anys darrers anys, a nivell del fut-
bol base, la Rapitenca, amb un treball ben
estructurat des de fa uns anys, lidera el te-
rritori per categories en les que juguen els
seus equips. El cadet torna a estar a Divisió
d’honor, després de que ho estés fa dos anys. Si el club
aconsegueix captivar a tants joves jugadors deu ser per al-
guna cosa, tot i les queixes que poden tenir altres clubs més
modestos.  
De totes formes, arribats a aquest punt, jo em faig unes

preguntes com al seu dia me les feia quan a Tortosa i a Am-
posta el futbol base vivia també grans moments: ¿com pot-
ser que amb un futbol base suposadament tan potent, la
Rapitenca no està fabricant més jugadors que es puguen
consolidar al primer equip a Primera catalana? ¿Falta de
confiança des del primer equip (com en general acostuma
a passar)? Els jugadors es perden pel camí? ¿No és tan po-
tent el futbol base com sembla...? Són preguntes que amb
temps trobaran respostes. A més, enguany, i això entra dins
dels canvis de cicles, del primer equip han marxat un bon
nombre de jugadors i està costant fer fitxatges. 

Els planters rapitencs 

C A L E N D A R I

Jornada 6. 9/10/16

Flix-S Bàrbara
Godall-Roquetenc
la Sénia-Ampolla
Perelló-Alcanar
Vilalba-S Jaume

J i Maria-R Bítem
Aldeana-Olimpic

Corbera-l’Ametlla
Catalònia-Pinell

Jornada 23. 5/3/17

Jornada 7. 16/10/15

Flix-Godall
Roquetenc-la Sénia

Ampolla-Perelló
Alcanar-Vilalba

S Jaume-J i Maria
R Bítem-Aldeana
Olímpic-Corbera

L’Ametlla-Catalònia
S Bàrbara-Pinell

Jornada 24. 12/3/17

Jornada 8. 23/10/16

Godall-S Bàrbara
la Sénia-Flix

Perelló-Roquetenc
Vilalba-Ampolla

J i Maria-Alcanar
Aldeana-S Jaume

Corbera-Rem Bítem
Catalònia-Olimpic

Pinell-L’Ametlla
Jornada 25. 19/3/17

Jornada 9. 30/10/16

Godall-la Sénia
Flix-Perelló

Roquetenc-Vilalba
Ampolla-J i Maria
Alcanar-Aldeana

S Jaume-Corbera
R Bítem-Catalònia

Olímpic-Pinell
S Bàrbara-L’Ametlla

Jornada 26. 26/3/17

Jornada 10. 6/11/16

la Sénia-S Bàrbara
Perelló-Godall

Vilalba-Flix
J i Maria-Roquetenc

Aldeana-Ampolla
Corbera-Alcanar

Catalònia-S Jaume
Pinell-R Bítem

L’Ametlla-Olimpic
Jornada 27. 2/4/17

Jornada 11. 13/11/16

la Sénia-Perelló
Godall-Vilalba
Flix-J i Maria

Roquetenc-Aldeana
Ampolla-Corbera
Alcanar-Catalònia

S Jaume-Pinell
R Bítem-L’Ametlla
S Bàrbara-Olimpic

Jornada 28. 9/4/17

Jornada 12. 20/11/16

Perelló-S Bàrbara
Vilalba-la Sénia
J i Maria-Godall

Aldeana-Flix
Corbera-Roquetenc
Catalònia-Ampolla

Pinell-Alcanar
L’Ametlla-S Jaume

Olímpic-R Bítem
Jornada 29. 23/4/17

Jornada 13. 27/11/16

Perelló-Vilalba
la Sénia-J i Maria

Godall-Aldeana
Flix-Corbera

Roquetenc-Catalònia
Ampolla-Pinell

Alcanar-L’Ametlla
S Jaume-Olimpic

S Bàrbara-R Bítem
Jornada 30. 30/4/17

Jornada 14. 11/12/16

Vilalba-S Bàrbara
J i Maria-Perelló
Aldeana-la Sénia
Corbera-Godall
Catalònia-Flix

Pinell-Roquetenc
L’Ametlla-Ampolla

Olimpic-Alcanar
R Bítem-S Jaume

Jornada 31. 7/5/17

Jornada 15. 18/12/16

Vilalba-J i Maria
Perelló-Aldeana

la Sénia-Corbera
Godall-Catalònia

Flix-Pinell
Roquetenc-L’Ametlla

Ampolla-Olimpic
Alcanar-R Bítem

S Bàrbara-S Jaume
Jornada 32. 14/5/17

Jornada 16. 8/1/17

S Bàrbara-J i Maria
Aldeana-Vilalba
Corbera-Perelló

Catalònia-la Sénia
Pinell-Godall
L’Ametlla-Flix

Olimpic-Roquetenc
R Bítem-Ampolla
S Jaume-Alcanar

Jornada 33. 21/5/17

Jornada 17. 15/1/17

Jesús i Maria-Aldeana
Vilalba-Corbera

Perelló-Catalònia
la Sénia-Pinell

Godall-L’Ametlla
Flix-Olimpic

Roquetenc-R Bítem
Ampolla-S Jaume
Alcanar-S Bàrbara

Jornada 34. 28/5/17

3a. catalana

Grup 1

Temporada

2016/17

Tercera catalana
Jornada 1. 4/9/16

Catalònia-Vilalba
l’Ametlla-la Sénia

Pinell-Perelló
S Bàrbara-Aldeana

Alcanar-Ampolla
Corbera-Jesús i Maria

S Jaume-Roquetenc
R Bítem-Flix

Olimpic-Godall

Jornada 18. 22/1/17

Jornada 2. 11/9/16

Roquetenc-Alcanar
Godall-R Bítem
Perelló-Ametlla

Vilalba-Pinell
J i Maria-Catalònia
Ampolla-S Bàrbara

Flix-S Jaume
la Sénia-Olimpic
Aldeana-Corbera

Jornada 19. 29/1/17

Jornada 3. 18/9/16

Ampolla-Roquetenc
Alcanar-Flix

S Jaume-Godall
R Bítem-la Sénia
Olimpic-Perelló

L’Ametlla-Vilalba
Pinell-Jesús i Maria
Catalònia-Aldeana

S Bàrbara-Corbera
Jornada 20. 5/2/17

Jornada 4. 25/9/16

Roquetenc-S Bàrbara
Flix-Ampolla

Godall-Alcanar
la Sénia-St Jaume

Perelló-R Bítem
Vilalba-Olimpic

J i Maria-l’Ametlla
Aldeana-Pinell

Corbera-Catalònia
Jornada 21. 12/2/17

Jornada 5. 2/10/15

Roquetenc-Flix
Ampolla-Godall

Alcanar-la Sénia
S Jaume-Perelló
R Bítem-Vilalba

Olimpic-J i Maria
L’Ametlla-Aldeana

Pinell-Corbera
S Bàrbara-Catalònia

Jornada 22. 19/2/17
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Poden acabar amb el futbol base

JOAQUIN CELMA

Hi ha clubs com Jesús i Maria, Camarles, Aldeana, Roquetenc, Gandesa, la Sénia,
Aldeana, l’Atmella, Ulldecona... que cada any tenen dificultats per tirar endavant
els seus planters. Fa unes setmanes, Michel Viñas, en la seva columna, mencio-
nava la problemàtica amb el titular: ‘Tu els cries i ells te’ls fitxen”. Quina gran
veritat. La propera temporada, el Santa Bàrbara no podrà fer ni juvenil ni cadet.
8 jugadors se’n van d'aquests equips a Tortosa i Amposta. A més, es comptabi-
litzen 22 jugadors de Santa Bàrbara que juguen en altres localitats, inclosos els 3
benjamins que marxen a l'Amposta. ¿Quants jugadors triomfaran d'aquests 22?
Dos, tres... ¿quants tornaran? Doncs la majoria. Però el problema és que quan
voldran tornar, es poden trobar el club del seu poble sense estructura. 
Els pares porten als seus fills a l'Amposta, Escola Delta, Ascó, Tortosa, Amposta
o la Rapitenca. Potser aconsegueixen que els seus fills juguin a futbol  de més
nivell però a la vegada estan destruint les estructures de futbol base de molts
pobles que algun dia deixaran de tenir futbol base en part per culpa dels pares.
I els sacrificats són la resta de xavals que es queden al poble i que no podran
jugar perquè no en són prou per fer equip. Solució? És súper fàcil: que cada juga-
dor que es fitxa hagi de pagar uns diners al club corresponent que deixa.  Això
pot solucionar-ho la federació. Però no ho farà. El que li passa al S. Bàrbara ho
han patit molts clubs però és la llei de la selva, on hi ha un gran perdedor que és
el jove futbolista que potser es desanimarà si no aconsegueix els seus objectius,
es deixarà el futbol pel camí i si vol tornar al seu poble potser no hi haurà futbol
base de la seva categoria. Diuen que a la vida que no per estar molt alt es té la
garantia per triomfar, el poder pogressar lentament té un triomf més garantit.
ELS DOTZE MAGNÍFICS DEL FUTBOL EBRENC. Només dotze jugadors han
jugat els 34 partits de la lliga sent titulars: Quim Vila a l’Olímpic, Pomada (la
Sénia), Dani Hernández (Flix), Xixo i Maikel (Perelló), Narcís Miró (Mora Nova),
Agus i Àlex Almestoy (Batea), Edu Roig (Campredó), Musta (Vilalba), Gerard
Curto (S. Barbara) i Chimeno (Ulldecona).
CHIMENO I ÀNGEL,  VIDES PARAL·LELES. Els dos tenen els mateixos gustos, els
dos són golejadors, tots dos han jugat a l’Ulldecona, els dos la passada tempo-
rada van poder fitxar pel Tortosa i no ho van fer, els dos marcaran molts gols a
La Cava i si els dos no segueixen en aquest equip en el futur, se n’aniran junts
de viatge. Així mateix, són socis del Vila-real, imatge de la foto. 

JUGADORS QUE ES RETIREN. Cada any es retiren jugadors que han marcat una
època en el seu club i en el futbol ebrenc. I, malauradament, en
molts casos, no reben el reconeixement per tot el que han fet.
Enguany, entre d'altres, ho deixen Francesc Melich al Camarles
(foto), el porter Chema, que va militar a l’Ampolla, Tortosa,
Camarles, Horta i Pinell, Pete a l’Olímpic i Òscar Colat a
Corbera.

Top secret
*Jordi Roca, míster del Batea, segueix amb el seu càsting  per a poder completar la plantilla. 
*Per què quan van a les reunions de la Federació els directius dels clubs, sempre parlen els
mateixos? O sigui, es poden comptar amb una mà, i després els altres es queixen que la fede-
ració va malament. Per què no ho exposen allí?.
*David Gallego va deixar plantat al Perelló, quan havia dit que sí. Un altre cas com el
d’Amador a Batea. Gallego i molt probablement Vates van ara a l’Ampolla on no seguiran,
quan semblava que sí, Hugo Pérez i Samu. 
*¿D'on trauen money els clubs de les Terres de l'Ebre? Es pregunten els equips de Tarragona.
Molt fàcil: tradició i genètica futbolista. 
*El Godall ha batut rècord d'entrenadors en el seu càsting, en les darreres setmanes. Aquests,
fins ara, han estat: Tomàs Ballano, Alejandro Alonso, Àngel Àlvarez, Mario Arques i Jordi
Vallés.
* El porter Marc Masdeu en pocs dies va estar en tres equips: la Cava, on va dir que seguia i
després es va comprometre amb el S Jaume. I després ha fitxat pel J.i Maria que ha tingut la
baixa inesperada d’Eliot.
*Jota, Javier Asin, Miguel Reverté i Becerra segueixen meditant sobre el seu futur. Continuen
sense equip. Un està a l'estranger, un altre amb la seva núvia murciana, un altre fent triatló i
el quart pensant si fitxa pel Xerta o pel R. Bítem. Asín, però, està  més prop del Catalònia.
*Johan, de la Rapitenca juvenil, fitxa per al Jesús i Maria on alternarà primer equip i el filial.
*El Deltebre seguirà competint. A manca de fer-se oficial la nova junta, un grup de socis lide-
rat per l’expresident Leocadio Ventura agafarà el club. Làzaro Arques, de Sant Jaume,
col.laborarà a la directiva. Mario Arques serà el tècnic.
* Paulino, del Tortosa, que havia debutat al primer equip, se’n va al juvenil de la Rapitenca.
* Possible unió entre algun equip de futbol base de l’Ampolla i del Perelló, alternant els camps. 
* Josep Maria Lleixà en els darrers anys ha estat treballant al futbol base del Tortosa. Ara li
han proposar agafar els patufets. Ha decidit no seguir. I en poques hores ja és el mister de l’in-
fantil del Catalònia. Seguirà, però, com a delegat i al cos tècnic del primer equip del Tortosa.

La Bomba
*TOT I LA DESAPARICIÓ D’ICOMPETICION, hem pogut sobreviure gràcies a la creació de FUT-
BOL EBRENC. Un portal per resultats del nostre futbol que informa al moment de les novetats que
hi ha a cada camp. La idea era només cobrir el futbol regional de la nostra zona des de la 1a catala-
na a la 4a. El meu gran col·laborador, Josep Carbonell, que no solament m’ajuda sinó que és l'àni-
ma d'aquest portal, hi està 24 hores connectat. A meitat de la passada campanya, es va incorporar
al portal la Tercera divisió i la Segona B, grup 3. Doncs bé, per la propera campanya, Josep em va dir
"i si posem la primera i la segona divisió?". Dit i fet. En aquest portal podran seguir, a partir del
setembre, tots els partits en directe des de la 1a divisió a quarta catalana, des del Barça i el Reus fins
el Tortosa, Camarles, Perelló o l’Arnes. No hi ha cap portal d'Espanya que cobreixi les divisions nacio-
nals i, a més, el futbol regional amb tota la seva essència. O sigui, rècord Guiness. No hi ha ningú a
tot l’Estat espanyol ni a les Terres de l’Ebre que sigui capaç de fer aquesta tasca tan altruista i penso
que tan completa. Un servidor i Josep ho fem gratuïtament i amb passió. Tota la del món. Ja no hau-
ran de veure altres pàgines per saber els resultats de 1a i 2a divisió. En aquest portal tindran tot fut-
bol ebrenc i el nacional.
FITXATGE DE LA RAPITENCA. Es tracta del migcampista Francisco Collado (del Jumilla murcià).
DOS JOVES VETERANS. Dues grans persones deixen els càrrecs directius, Albert de la Vega, al
Catalònia (foto esquerra), després de tretze anys com a
directiu i entrenador, i Mario Subirats a l’Ulldecona
(foto dreta), tretze com a directiu i, d'aquests, cinc com
a president. Malgrat tot, seguirà col.laborant. El curiós
és l’edat dels dos: Albert 32 anys i Mario 35. Altres
directius emblemàtics que ho han deixat són el vicepre-
sident de l’Aldeana, Fortunato, que ha estat 17 anys en
aquest club en dues etapes i el president del Ginestar,
Lluís Zas, un altre gran referent del nostre futbol. 

Molt canviarà en rànquing de golejadors. Els primers de Tercera de la passada lliga van ser Agus, Roger, Aleix, De la Torre, Oriol Biarnés, Magí, Marc Prades, Àlex Alegre i Òscar Camarero.
Aquest any hi hauran molts canvis al rànquing. Un dels que entrarà serà Nico, que la passada temporada a l’Horta va fer 9 gols en vuit partits. En aquesta temporada en marcarà 25.
També David Callarisa, que torna a la Sénia (si a l’Amposta en va fer 11, a 1a catalana, a Tercera n’ha de marcar mínim 30); Oriol Labella, fitxatge del Flix, que va veure porteria en 39
ocasions, la lliga passada, a la Tercera catalana de Lleida, amb l’Angulària. Tot i que el grup de Lleida és més fluix, aquest jugador amb aquesta referència aquí a l’Ebre també ha de ser
dels pichichis destacats al rànquing. Oriol va jugar amb el Morell i la Selva del Camp. David Gallego, que al final fitxa a l’Ampolla, ha de fer gols en la categoria. 

ELS PICHICHIS DE LA TEMPORADA PROPERA  A 3A CATALANA

Callarisa jugarà a la Sénia Nico torna al S Bàrbara De la Torre va a l’Alcanar Marc Prades, un dels pichichis Magí sempre aliat amb el gol Oriol Labella ha d’aportar gol 
al Flix 

David Gallego, reforç ofensiu
per a l’Ampolla Àlex Alegre, pichichi aldeà
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És gallec. Té 35 anys. El fut-
bol el va aproximar al
Mediterrani, passant pel
Vila-real B, i fitxant amb el
Vinaròs. Va estar en l’òrbita
del Tortosa en diverses oca-
sions fins que va contrac-
tar-lo. I des de llavors ja es
va quedar al nostre territori.
Va fitxar amb la Cava i allí
va crear una família.
Posteriorment ha jugat al
Camarles i ara ho farà amb
l’Ampolla.
Pregunta: D’on ve la teua
família?
Resposta: De Galícia. 
P: Qui t’ha recolzat més al
futbol?.
R: El meu pare.  
P: El teu lema de la vida?
R: Pau i amor.   
P: Com es porta la feina, el
futbol i la família, tot ple-
gat?.
R: Amb ganes, esforç i
il.lusió es pot fer tot.  
P: Els futbolistes sou uns pis-
tolers?.
R: No tots.     

P: Els tres plaers de la vida. 
R: Menjar, beure i estar
amb la família. 
P: Un vici?
R: La play. 
P:Moment màgic del dia?.
R: En arribar a casa i veure la
meva dona i al meu fill. 
P: Què t’hauria agradat
ser?. 
R: Professor d'educació físi-
ca o alguna cosa relaciona-
da amb l'esport.
P: Algú de la teua família va
jugar a futbol?.
R: Sí, el meu pare. 
P: Resumeix la teua tra-
jectòria.
R: Porriño Industrial,
Langreo, Eldense, Vila-real B
(preferent), Vinaròs,
Tortosa (1a catalana),
Amposta (Tercera divisió),
Remolins-Bítem,  la cava i
Camarles (2 catalana) i la
temporada vinent jugaré
amb l’Ampolla.       
P: Els teus millors entrena-
dors?.
R: Jordi Vinyals i Jordi

Fabregat.  
P: Què és el que no t’agra-
da d’un entrenador?.
R: Que no tracti de tu a tu
a un jugador.   
P: Què prefereixes tenir, un
bon entrenador o un bon
equip?.
R: Un bon entrenador.   
P: Quin és el millor jugador
de l’Ebre amb qui has
jugat?.
R: Recio.  
P: El més tímid?
R: Yuri.     
P: El més divertit?.
R: Sergio Ruiz. 
P: El més curiós?
R: Pinto. 
P: Hi ha ‘capos’ en un vesti-
dor?.
R: Sí.  
P: Per què el ser humà no
demana més vegades
perdó?.
R: Perquè hi ha massa
orgull.  
P: Si un nen, futur jugador,
et demana un consell...
R: Humilitat i treball.  

P: Si haguessis de definir
futbol, què diries?.
R: L’esport rei.  
P: Què és el que més t’ha
aportat?.
R: Benestar amb mi mateix.     
P: Un marcatge dur?.
R: Yélamos. 

P: Per què a l’Ebre el futbol
es viu amb tanta intensitat?.
R: Perquè els aficionats
tenen molta passió i estima
molt els colors del seu club.
P: Compta’m una anècod-
ta?.
R: Em van expulsar a la pri-

mera meitat d’un partit i al
descans l’àrbitre em va cri-
dar al seu vestidor per
donar-me explicacions de
perquè m’havia expulsat. 
P: Si perds, com et relaxes?.
R: Jugant amb el meu fill.
P: El partit més complicat?.
R: Contra el filial de
l’Espanyol, amb l’Amposta,
vam perdre 7-1. Va ser molt
dur.
P: Partits calents?.
R: Els derbis la Cava-Jesús i
Maria, eren partits especials,
diferents. 
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Va haver una època que
em deien Futre.
P: I ara a l’Ampolla?.
R: Sí, em plantejava deixar-
ho després d’últim any com-
plicat per les lesions. Però
m’ha il.lusionat la proposta
de l’Ampolla. 

XX

AVUI:  RUIBAL, JUGADOR DEL CF L’AMPOLLA

58 Un gallec a les Terres de l’Ebre
DEL VINARÒS VA FITXAR AMB EL TORTOSA I A CASA NOSTRA S’HA QUEDAT

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ÀLEX CLÚA, JUGADOR DEL MÓRA LA NOVA

59 El pulmó de Benissanet
JUGADOR COMPROMÈS I HONRAT 

By: Joaquin Celma

Àlex Clúa és de Benissanet
on va fer-se com a jugador
coincidint amb el moment
més daurat del club, amb
jugadors locals a la Segona
regional on l’equip de la
Ribera es va consolidar
durant unes temporades.
Jugador honrat, com-
promès, ha deixat emprenta
del seu caràcter per on ha
estat. Té 37 anys i molta
il.lusió per seguir jugant. 
Pregunta: Qui t’ha ajudat
més amb el futbol?
Resposta: Des de molt petit,
els meus pares. Després
també la meua dona de
forma incondicional, sempre
al meu costat, recolzant-me
amb les meus decisions.  
P: El teu lema de la vida?.
R: Carpe Diem.  
P: Has plorat alguna vegada
dins d’un camp de futbol?
R: Sí, de ràbia.    
P: Els tres plaers de la vida?.
R: Salut, amor i estar amb la
família.   
P: Guardes samarretes o
botes?.
R: Sí.      
P: Practiques cap altre
esport?. 
R: No, no cap.  

P: Una anècdota?
R: Sempre recodaré l’ascens
amb el Perelló. Va ser un
any molt bonic. A més, vaig
estar molt bé al Perelló, amb
els companys, la directiva, el
mister i l’afició. Molt bona
gent. No oblidaré mai el
meu pas per aquest club.  
P: Un vici?.
R: Una cervesa ben freda en
acabar el partit.  
P: Moment destacat del
dia?. 
R: Aixecar-me al costat de
la meua dona i dels meus
fills. 
P: Què t’hagués agradat
ser?.
R: Suposo que com a tots
els que ens agrada el futbol,
jugador professional. No
obstant, estic satisfet del
que he fet i d’on he jugat.   
P: Si s’acaba el món en una
setmana, què faries?.
R: Disfrutar al màxim amb la
meua família.        
P: Algú de la teua família va
ser jugador?.
R: Sí, el meu pare.  
P: Què recordes de com vas
començar a jugar?.
R: Amb el meu cosí, David,
a casa. Allí vaig fer els pri-

mers xuts que recorde.   
P: Trajectòria?.
R: Benissanet, l’equip del
meu poble, on vam arribar a
fer un gran equip, amb
jugadors de casa. També al
Corbera, Gandesa, Tortosa,
Perelló i el Móra la Nova. 
P: Els teus entrenadors?.
R: Lizaso, Molinos, Masip,
Mora, Carlos Blanch,
Miquel Bes, Pitu Mas,
Curto, Carlos Sanz, Paco
Brull, Barrufet i Àngel
Garcia.  
P: Entens els entrenadors?
R: De tots he après alguna
cosa.     
P: T’agrada entrenar?.
R: Sí, el dia que no, deixaré
de jugar. 
P: El company més ‘caxon-
do’ al vestidor
R: Ne recordo uns quants
però destaco a Narcís Miró.
P:Has ajudat alguna vegada
a un company que estava
passant un mal moment?.
R: Sí, sempre que puc i se
m’ha demanat, he estat al
costat de qui li ha fet falta.
Sóc molt amic dels meus
amics. 
P: Partits calents?
R: Sobre tot els primers

anys, quan vaig començar a
jugar, ho eren cada cap de
setmana. I es necessitava,
en moltes ocasions, la força
pública. Això, afortunada-
ment, ha canviat. Millor així.  
P: T’han primat en un par-
tit?.
R: En una ocasió, un club va
contactar amb el president
del club en el que jo estava
per deixar-nos guanyar. El
president no va acceptar.
Vam perdre igualment. En
acabar el partit, va entrar al
vestidor i ens ho va dir.   
P: Entens els àrbitres?.

R: Ho intento. No queda
una altra.   
P: Alguna anècdota?.
R: Un dia, abans d’un partit,
el delegat de l’equip va
entrar al vestidor pregun-
tant qui tenia sabatilles del
número 44 per a l’àrbitre,
perquè se les havia deixat i
no en tenia. Li vaig deixar
jo. Durant el partit, em va
expulsar. Llavors li vaig dir
que les sabatilles que porta-
va eren meues...em va
expulsar igualment...com
era d’esperar.      
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: A Mascherano. 
P: Què és el que més t’ha
aportat el futbol?.
R: Amistat i companyeris-
me.
P: Els jugadors són egois-
tes?.
R: En general, sí, tot i que jo
em considero més un juga-
dor d’equip. Potser ho són
més els davanters ja que
viuen del gol. Però s’ha
d’acceptar. Ells són els que
més poden decidir.  
P: Ritual abans d’un partit?.
R:Menjo pasta. I al descans,
un plàtan. I les botes sempre

porto les Copa Mundial.
P: Una anècodta d’un des-
cans?.
R: Una vegada feia molt de
fred i li vaig demanar al
delegat que portés una
botella de conyac.
P: Com ho passes quan
perds un partit?.
R: Malament, però quan
veig la meua dona i els
meus fills, tot és més senzill i
ho oblides més ràpidament. 
P: Darrera temporada com-
plicada a Móra la Nova?.
R: Sí, no vam tenir sort ab
les lesions i van haver massa
adversitats. No obstant,
també és trist que quedant
el cinquè per la cua, ens
toque baixar.

PROPER: 

ÒSCAR COLAT
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El CB Cantaires jugarà a Copa Catalunya
BÀSQUET. S’HA CONFIRMAT L’ASCENS A LA MÀXIMA CATEGORIA CATALANADEL CLUB PATÍ L’ALDEA, EN CATEGORIA JÚNIOR

Elisa Tomàs, Campiona d’Espanya
Gran Canaria va acollir
aquest cap de setmana el
Campionat d’Espanya Júnior
de patinatge artístic.
Una cinquantena de patina-
dors i patinadores participa-
ren en aquesta competició. 
En la modalitat lliure femení
l’or va estar per Elisa Tomàs
Franch del C.P. L’Aldea, la
plata per Carla Escrich Solé
del  CPA Caldes D’Estrac i el
bronze per Ana Rodríguez
Alonso del UP  Rivas de
Madrid. La tarragonina Laia
Lloses  Miró  del Reus
Deportiu al final va quedar
en cinquena posició desprès
d’obtenir una 3ª plaça provi-
sional amb el programa curt i
Gemma Bargalló Solé del
Reus Deportiu va quedar
fora de la competició en la
prèvia selecció del programa
curt. D’aquesta
forma, nou èxit per a Elisa i
per al Club Patí l’Aldea. Tots
dos fan història.
Un orgull per al poble aldeà i
per a les Terres de l’Ebre que
veuen com una esportista del
territori arriba al màxim nivell
estatal en la seua categoria.
Per a l’Aldea una gran satis-
facció la que ha donat Elisa.
A través del club de patinat-
ge, l’Aldea és capdavantera i
està a l’elit d’aquest esport.  

CLUB NATACIÓ AMPOSTA: ‘GRANS RESULTATS’

Al Campionat de Catalunya Aleví van participar Alba Silva, que
va aconseguir amb els 100  i 200 braça, dues mínimes per als
Campionats d'Espanya, a Madrid; Dani Fibla, que amb 200 lliu-
res, també va fer una altra mínima, a més, de les altres que ja
tenia en 100 lliures, 100 esquena i 200 estils. També hi van par-
ticipar Pol Conesa, Àlex Brull i Gerard Garcia.
Al Campionat de Catalunya Infantil van competir Dídac Silva,
Izan Cazorla i David Bermejo, aconseguint aquest, dues meda-
lles de bronze en 100 braça i 50 crol, i les mínimes per als
Campionats d'Espanya a Màlaga.
I, per últim, al Campionat d'Espanya Junior/Absolut a Canàries,
Marc Martí ha aconseguit dues medalles de plata en 100 i 200
braça.

Campionat de Catalunya

TRIAL. RAGA MILLORA PERÒ FOU SEGON

El corredor anoienc de l'equip Montesa Toni Bou cada vega-
da té més a prop el seu desè mundial de trial a l'aire lliure, i
és que amb la victòria obtinguda a la Gran Bretanya ja n'acu-
mula deu des de l'inici de temporada. El pilot de Piera va con-
vertir en anècdota dues petites errades comeses durant la pri-
mera volta del traçat de Tong, on va acabar penalizant deu
punts. Seguidament va controlar la cursa, va millorar encara
més el seu marcador propi i va fer insalvable la distància que
mantenia amb els seus rivals de la prova.
El pilot de Montesa va saber aguantar molt bé la pressió que
li va exercir el d'Ulldecona, Adam Raga, que va estar molt
més encertat que no pas dissabte, però que va acabar sent
segon. La tercera plaça del podi va ser per a Albert
Cabestany, sense opcions a la victòria final.

Bou, més prop del títol
FUTBOL. UD JESÚS I MARIA

El Club Bàsquet Cantaires estava en la llista d’espera
aprovada en la darrera assemblea de la FCBQ, per a
cobrir una possible vacant i poder pujar a Copa
Catalunya. El club hi estava interessat.  I dimecres es va
fer oficial que el CB Cantaires Tortosa ha obtingut plaça
per poder jugar a COPA CATALUNYA 2016-2017, la
màxima competició bàsquetbolística de Catalunya. “És
una fita històrica per la bàsquet tortosí i ebrenc i la veri-
tat és que estem molt satisfets perquè és un pas enda-
vant més en el projecte”, deien des de la directiva del
club. Una directiva que ara, amb molta il.lusió, ja treba-
lla per apuntalar l’equip davant del nou repte. 
D’altra banda, la setmana passada el CB Cantaires Tortosa va fer l’anunci oficial de la incor-
poració en l’estructura esportiva del club com a entrenador de Xose Leyenda Pedreira.
Xose, 31 anys, prové de Baiona, població situada a la província de Pontevedra.
Xose està diplomat en Magisteri, especialitat educació física a la Universitat de Santiago de
Compostel.la i amb el títol d’entrenador superior per part de la Federación Española de
Baloncesto i durant aquesta temporada realitzarà les tasques d’entrenador dels equips de
formació del club, i segon entrenador del Sènior Masculí. FOTO: FERRAN ALMENDROS.

Espanya sub-20 amb el pivot tortosí Jaume Sorolla, que ha
anotat 6 punts davant Hongria, ha fet un pas més endavant
dins la trajectòria de l'europeu que s'esta disputant a
Hèlsinki. Tal com informa ebredigital.cat, els de Juan
Antonio Orenga, s'han imposat al combinat hongarés per
més de vint punts de diferiència (87-66). Avui divendres a
les 19:45 h, Letònia serà el rival dels espanyols, després
d'haver derrotat Suècia als vuitens per 53-66.

La saltadora en pèrtiga Meritxell Benito, d’Ulldecona i que
pertany al Playas de Castellon, va assolir la medalla de plata
en l’europeu juvenil que té lloc a Tbilisi, en obtenir una
marca de 4.05. 

El primer equip del Jesús i Maria va començar els entrena-
ments dimecres passat. 

Inici de la pretemporada

Sorolla, endavant a l’Europeu

Benito, medalla de plata

BÀSQUET. SUB-20
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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

Anàlisi de l’Ascó i de la 1a catalana
ASCÓ: CASTILLEJO VA PER LA PROMOCIÓ
L’Ascó, ja consolidat a la tercera divisió, inici la quarta campanya a la Tercera divisió. Es va acabar l'etapa de Miguel Rubio i ara comença la de Santi Castillejo que han entrenat al Reus, Nàstic,
Llagostera i Olot. Com era de suposar, ha fet neteja d'un equip que la passada campanya va ser una decepció. Del bàsic de la passada temporada, no continuen 5 jugadors: Socias, Massana,
Edu Vives, Virgili i Joel Coch. Els fitxatges han estat de qualitat i superen les baixes; a destacar dos jugadors de Segona B, Masqué i Joan Osado. La meta és una altra vegada fer la promoció .
No serà fàcil, el lloc que quedarà, sent optimista serà el quart. Sent negatiu, el desè. Avantatge per a Santi Castillejo: no tindrà tanta pressió com en les categories que ha militat fins ara.
JESÚS I MARIA I RAPITENCA NO ESTARAN ALS LLOCS DE DALT. SANTBOIÀ, RUBÍ, BALAGUER, VILANOVA, VILASECA I REUS B, CANDIDATS.
Aquesta categoria es va crear a la temporada 91/92 i era d'un sol grup i va ser en la temporada 2011/2012 quan va passar a tenir-ne dos. Els candidats, baix el meu punt de
vista, per la temporada propera són sis equips: Santboià, que porta dues temporades quedant segon; Balaguer, que manté el bloc de l'any passat i va quedar tercer la passada
campanya; Vilanova, que l'entrena Palllarés (ex Rapitenca i Morell) i que ha fet un equip molt potent amb jugadors, entre altres, com Jusi, Jordi Roca i Samu que van militar al
Jesús i Maria; el Reus Deportiu que debuta en aquesta categoria després d'absorbir a Cambrils, i que ha incorporat a sis jugadors del Morell que van jugar a Tercera divisió (i qu
e vol pujar una vegada el Reus està a al Segona A);  el Vilaseca que a més de mantenir el bloc ha fitxat molt bé: Sabaté, de l'Amposta, un gran davanter com Ramon Sardà de
l'Albacete B, o Javi González, del Vilassar, entre altres. I el sisè candidat és el Rubí, recent descendit de 3a divisió. Si bé fa dues temporades van descendir tres equips de Lleida,
la passada els afectats van ser els de Tarragona. Jo, l’any passat, vaig pronosticar tres descensos tarragonins perquè valorava la problemàtica econòmica que passen diversos
equips. I al final van ser quatre els descendits. Els cinc representants de la província: Vilaseca, Reus, Rapitenca, Morell i Jesus I maria, tenen moltes possibilitats de mantenir-se.
L'únic dubte és el Morell que comença una nova etapa: no segueix ni un jugador de la passada campanya. Els nostres dos representants ebrencs, Jesús i Maria i Rapitenca, tenen
com a objectiu no baixar. El meu pronòstic  és que el Jesús i Maria quedarà 7è i la Rapitenca 12è.

RAPITENCA, NOVA ETAPA. De l'equip bàsic de la temporada passada no segueixen Peke
(Ascó) Manoel Puig i Xavi anell (Tortosa), Òscar Rodríguez, Raul Istoc, i David Vilanova.
Continuen de l'equip bàsic 7 jugadors: Ivan Gasparin, Sam, Josué, Oriol, Marqués, Sergi
José i Forés. Aquests quatre últims van arribar en el transcurs de la temporada amb la qual
cosa només queden tres jugadors d'inici de la lliga passada a l'onze bàsic: Gasparin, Josué
i Sam. Tres anys porta canviant d'entrenador: Garcia Sanjuan, Delfín (fa tres campanyes),
la passada Nando Crespo/Pallarés i en aquesta es produeix el debut de German Inglés des-
prés de la seva etapa com a segon a l’Ascó. De moment, els fitxatges no han estat espec-
taculars, esperem que els tres que falten sorprenguin. També dir que hi haurà diversos
jugadors fent la pretemporada, entre ells Jack Cid (Vilaseca juvenil) o Pepe (Ametlla).
JESÚS I MARIA, A CONSOLIDAR-SE. Aquest equip fins fa set temporades estava a la ter-
cera catalana, avui està al pòdium del futbol ebrenc i en el rànquing dels nou millors equips
de la província. I la passada campanya va poder mantenir-se amb comoditat en la catego-
ria. Baixes de l'equip bàsic de la temporada passada: Taranilla, Sergi Curto (passa al filial),
Victor Pujol (Camarles), Monfort (Alcanar) i Elliot (futbol-platja). Segueixen Carlos Herrero,
Ike Romera, Mauri, Borrull, Albert Torres i Sebas que alternarà amb el filial. Tercer any que
des del principi de temporada comença un entrenador diferent. Fa dos Jordi Rojas, la pas-
sada Àngel Garcia i aquesta Teixidó que va agafar l'equip a la segona volta de la lliga pas-
sada. L'equip està més compensat ja que els fitxatges superen en qualitat a la baixes, falta
tancar-ne un que serà un davanter. Destacar el retorn del golejador històric del club,
Ferreres, i també del porter de l’any de l’ascens, Raúl Jimenez, fitxat després de la marxa
d’Elliot. Marc Masdeu (la Cava i que havia d’anar a S. Jaume) es pot incorporar i també
jugaria amb el filial. Marc Bertomeu podria anar al CD la Cava. 

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

Raul Jiménez
Marc Masdeu
Edu Escoté 
Carlos Herrero
Mauri Ulla
Albert Torres
Raul González
Raul Istoc
Hugo Fornós
Àlex Borull
Ike  Romera
Niko Diaz
Joan Canaldas
Pau Roda 
Johan 
Sebas Albacar
Alberto Cuenca
Jesús Ferreres 
Adrià Vallsells  

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

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

inactiu
la Cava
Valls
J. Maria
J. Maria
J. Maria 
J. Maria
Rapitenca
Mercantil
J. Maria 
J. Maria
Cambrils Unió
Torredembarra
Ebre Escola
Rapitenca Juv
J. Maria
J. Maria
Camarles
Alcanar

UD J I MARIA

JUGADOR

Marti Puig
Pablo
Cristian Gonzalez
Àlex Cañas 
Seguro Checho
Miki Toron
Yilmar Bedoya

D
D
M
M
M

DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Torrem

España C
Torred
Escuela Medellin
Reus Juv 
Fundacion Censa

CD MORELL
JUGADOR

Josué Andreu
Selu
Sam Garcia
Oriol Vallespí
Albert Vilarroya
Eric  
José luis Rosales
Amador Voces 
Xavi Marqués
Ivan Gasparín
Moha Rida
Pau Ripoll
Fco. Collado
Àlex Forés 
Sergi José 
Nacho 
Ivan Paez
Josep Madrid ‘Pepe’
Jack Cid 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Rapitenca
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Juv
Rapitenca
Tortosa
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Asco
Jumilla
Rapitenca 
Rapitenca
Juvenil 
Rapitenca
Ametlla 
Vilaseca juvenil

UE RAPITENCA
JUGADOR

Adrià Molluna 
Miquel Peral 
Alejandro 
Josep Cuerba
Alexis Chiribao
Àngel Gavilan 
Òscar Torre
Víctor Miranda
Adrià Vargas 
Arnau Mañé
Alex Fernandez 
Modest Notario
Franco Sanfilipo
Xavier Fabra
Domenech E.
Prince
Xavi Jaime 
Manel lora 
Pol Benito
Joan Avante
Marc Vernet
Victor Garrido
Raul lopez
Edgar Doblas 
Roger Ametller 
Marcel Meseguer

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Reus Juv 
Cambrils 
Reus Juv 
Cambrils 
Cambrils 
Morell
Morell
Morell
Amposta
Reus Juv 
Cambrils 
Cambrils 
Cambrils 
Cambrils
Morell
Morell
Morell
Martinenc 
Reus Juv 
Reus Juv 
Amposta  
Cambrils 
Cambrils 
Cambrils
Reddis
Cambrils 

CF REUS 
JUGADOR

Carlos Rios 
F. Ruiz ‘Rodri’
Cristian Diaz
Ignasi 
José luis Torres
Pau Puig 
A. Dominguez
Joan Sabaté
Javi Gonzalez 
Alejandro 
David Cuellar
David Ruiz
David Voces 
Edu Maestre
Oriol Benito
Uri Benito 
C. Roura  ‘Kako’
Sadik 
Danilo 
Javier Triviño
Òscar Valerio
Ramon Sardà

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Amposta 
Vilassar de Mar 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Manlleu
Morell/Cambrils
Vilaseca 
Vilaseca 
Vilaseca 
Albacete B 

CF VILASECA

JUGADOR

Sergi lópez
Sergi Fuertes
Dani Arliaga
Josep Ramon 
Enrique Socias
Ricard De Antonio
Patricio Alvarez
Hector Rodriguez
Artur  Godia
Víctor Bertomeu
Gerard Roigé 
David Silva ‘Peke’
Barrufet 
Sergi Masqué 
Andreu Guiu
Jordi Martí
Juan Osado 
Jonatan Toledo 
Jean Marco 

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Reus
Morell
Espanyol B/Hosp.
Ascó
Ascó
Ascó
Rapitenca
Amposta 
Cornellà 
Ascó
Formentera
Sabadell 
Masnou/Hospilatet
Villaralbo

FC ASCÓ
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PRIMERA ENTREGA. EN LES PROPERES SETMANES, LA RESTA D’EQUIPS

Plantilles 2016/17. 2a Catalana (1)

OBTINDRÀ LA PERMANÈNCIA 

Els equip més veterans d'aquesta cate-
goria són la Cava, Gandesa, Valls,
Tortosa i Roda de Barà, aquest complirà
la seva cinquena campanya seguida i si
ha pogut mantenir la categoria cada
campanya ha estat amb molt de pati-
ment, fins a les últimes jornades. En dues
vegades va quedar el tretzè, en una el 12
i la passada vuitè. Es compleix la segona
temporada del míster Chacon que va ser
l'artífex de poder mantenir el Roda un
any més. De l'equip basic de la tempora-
da passada no continuen quatre juga-
dors: Ezequiel, Marcos Granados,
Fernando Canton i Kaduk. Els cinc que
van jugar més partits: David Pavon,
Gerard Solé, Marc Castro, Isaac Mancera
continuen i a més Daniel Belemans i
Adobaka, amb la qual cosa set de l'equip
bàsic segueixen. Els fitxatges, jugadors
consagrats en 2 catalana Sergi Pitarch,
Gerard Marsal i Carlos Palau. Gairebé
amb tota seguretat se salvarà, té la
mateixa base de l'equip. No obstant,
hauran de treballar dur ja que gairebé
cada any pateixen per mantenir-se.

RODA BERÀ
UN PROJECTE DES DE ZERO 

Després de tres temporades a 1a Catalana
aquest equip torna a la Segona. En la passa-
dam no va guanyar ni un partit, el va adqui-
ri la Fundació Hermes i cap jugador que va
començar va acabar. L’ajuntament va recu-
perar el club i es va tancar la lliga amb juve-
nil i jugadors del Salaurius. Es va acabar l’è-
poca en la presidència de Manel Piñeiro. El
club té un important dèficit. Arriba un nou
president, amb il·lusió, Xavi Roch, que va ser
jugador des del 1985 al 2013 i la passada
lliga va estar com a delegat a a Pobla de
Mafumet. Club modest que té previst reem-
prendre el futbol base i arribar als 125 socis.
A principis de la dècada dels 90 estava a
quarta catalana i va ser durant molts anys
equip de tercera. Nou projecte de la mà del
nou mister que debuta: Jaume Pedra exju-
gador de Valls, Hospitalet, Catllar, Canonja,
Jesús i Maria, Campclar, Deltebre i la Riera,
on també exercia com a segon entrenador
també L'única meta és mantenir la categoria
i fàcil no serà. La seva estrella és Juanfran
Caballos que va marcar 16 gols amb el
Camp Clar en 20 partits ja que venir del
Deltebre. I el seu germà Alejandro, 8 dianes
en 9 partits a Ampolla. Nou president, nou
entrenador, categoria nova i no queda ni un
jugador de la passada temporada.  

CATLLAR
MANTINDRÀ CATEGORIA 

La temporada passada va mantenir
la categoria de miracle ja que va
començar molt malament i va tenir
canvis d’entrenadors Julio Lasaola,
Toni Oruj i va acabar la temporada el
tàndem Òscar Sabaté i Quique
Tejero. El nou míster és Joe Salvador,
prové del Vilaseca B de tercera cata-
lana, a més va estar al juvenil nacio-
nal del Reus Deportiu i 10 tempora-
des a les categories fubol base d'a-
quest club. De l'equip bàsic conti-
nuen 9 jugadors: Barceló, Roldan,
Adrian, Albert Arranz, Xavi Martell,
Sergio Mañas, Marc Gutierrez,
Cuevas i Dani Jiménez, només dues
baixes Dani Vidal i Jesús Escobedo
jugadors que només van jugar la
meitat dels partits. Mantindrà la
categoria perquè conserva el bloc i
ha fitxat bé, un bon porter del
Reddis, Hèctor, el rodamón Isma
Rojas i la resta bons jugadors.

HOSPITALET
CAMÍ DE CONSOLIDAR-SE 

Aquest equip mai havia militat a 2a
catalana fins a la temporada passada
quan va fer una temporada brillant,
salvant-se malgrat els problemes de
la segona volta. Sempre havia estat a
la tercera catalana (16 campanyes) i
17 a quarta. Un dels encerts va ser la
renovació del míster Mercadé. De l'e-
quip bàsic de la passada campanya
no continuen cinc jugadors: Victor
Contreras, Alejandro Montaña, Marc
Arauz, Addelaziz i Jonatan. Els fitxat-
ges són de qualitat: Marc Vidal, de 1a
Catalana, Saura que va marcar 10
gols amb el Torreforta, Arturo
Morales que la passada campanya va
estar al Jesús i Maria i Tortosa i juga-
dors de qualitat com Moya i
Salamanca. 
La Riera té un equip de la mateixa
qualitat que la passada campanya
malgrat les cinc baixes de titulars i si
responen els fitxatges, de ben segur,
es mantindrà amb comoditat. El
segon de Mercadé, se’n va al Catllar,
Pedra, i al seu lloc arriba Albert Jansa.
Quedarà classificat del 8/11.

LA RIERA

DELS QUE PUGEN, EL QUE
MÉS S’HA REFORÇAT

Cinc temporades a tercera catalana,
torna aquest conjunt a segona on ha
militat en 20 temporades. Antigament
se‘l coneixia com l’Oleàstrum i era el
segon equip de Cambrils. Avui, amb la
desaparició Cambrils, que és absorbit pel
Reus, el Cambrils Unio passa a ser el pri-
mer equip d'aquesta població, cuidant
sempre els planters. De l'equip bàsic de
la passada temporada només segueixen
quatre jugadors: Francisco martin, Ruben
García, Javier Perez i Sosa. L'equip ha
patit un gran canvi, deu nous fitxatges
amb quatre jugadors de 1a Catalana:
Ferrater, Granados, Mora i Eric González,
jugador aquest darrer que és una gran
promesa. També incorporacions de juga-
dors contrastats de 2a catalana: Pablo
del Haro, Adrian Soriano, Ferrater i Dani
Saez. S'ha reforçat bastant la defensa i el
mig camp. Dels cinc ascendits, aquest
equip és el que s'ha reforçat i ha fet un
equip per no patir. El míster Amores
compleix la seva segona temporada i
després de la seva etapa a
Torredembarra, és un mister consagrat.

CAMBRILS U.
RETORNA, 3 ANYS DESPRÉS 

Després de tres temporades, torna a la
segona catalana, categoria que va estar
quatre campanyes entre els períodes
2010/2013 i també en 2008/09 i
2000/2004, o sigui és un conjunt entre
segona i tercera catalana. De l'equip bàsic
de la passada campanya continuen: Eloi,
Victor Rabasó, Molas, Jonatan, Miguel
Àngel, Aranda, Eduard, Rivero, Marc i el seu
golejador Mairelles que va fer 34 dianes.
Només una baixa, la d’Imanol Gómez juga-
dor experimentat i de qualitat, clau en el
partit d’anada de la prooció contra el Flix,
que ha decidit seguir a Tercera, a la Canonja.
L’entrenador del Salou és Juan Rabassó
compleix la seva segona temporada i es
dóna la curiositat que el director esportiu
Salva Guillemat va ser mister en cinc cam-
panyes i el que va ser segon, José Castillo, és
el vicepresident. 
Els fitxatges han estat pocs, confien en el
bloc de la temporada passada. Entre les
incorporacions, dos coneguts a l’Ebre: Faura
(Ametlla) i Ives (Tortosa). Un club com tants
que el pressupost dels seus jugadors és cost
zero; toca fer miracles per poder mantenir-
se en la categoria.

SALOU
PACHON I ELS SEUS 
DEIXEBLES

Club jove, nascut el 1967 i ha militat
12 campanyes a 4 catalana, 26 a
tercera i aquesta temporada debuta
per primera vegada a segona. De
l'equip basic de la temporada passa-
da continuen 10 jugadors, només
una baixa Biel: Bonssoms, Alan,
Masana, Daniel, Pardo, Rovira,
Gerard, Edgar i Carles. L'entrenador
Pachon, exjugador de futbol profes-
sional, ha estat a Marbella, Roda de
Berà juvenil i al cos tècnic del
Vilanova i Cubelles. Com a jugador
va pertànyer a 14 equips. Entre
altres, Espanyol, Sabadell, Badalona,
Marbella i Huelva. L'equip s'ha
reforçat en defensa i al centre camp
amb un total de set fitxatges, fins al
moment, entre ells el d’Aleix Semur
titular del Vilanova a 1 catalana. A
més, el seu màxim golejador la pas-
sada campanya, Edgar Garcia, va fer
31 gols, continua. Es la referència
ofensiva.

SEGUR
RETORN A LA CATEGORIA 

Retorna a aquesta categoria. L'última
vegada que va estar va ser
2005/2006 i va renunciar a ella per
falta de pressupost. Té un entrenador
experimentat, Jordi Bernal, que com-
pleix la seva segona etapa en aquest
equip, ha entrenat al Calafell, Llorenç
i Banyeres. De l'equip bàsic de la pas-
sada temporada continuen: Mestres,
Francesc, Bilal, Marc Hervas, Xavi
Moreno, Iker Ordovas, Adrian, Soley,
Pau, Sergi i Mario. Només una baixa
de l'onze ideal. Manté el bloc i con-
serva el tàndem golejador de Tercera
amb Xavi Moreno, que va marcar 39
dianes, i Bilal amb 20. Bons fitxatges
Carlos Escrich (exporter del Valls,
Remolins-Bítem i Alpicat), Àlex
Hutado que  va fer 11 gols al
Cambrils Unio i un bon defensa com
Eziquel Cordero, que va ser el sisè
jugador que més va jugar al Roda. 
La passada temporada, la de l’ascens,
va marcar 136 gols i dels 34 partits en
va guanyar 27 a la tercera catalana.
Sembla un equip compacte per man-
tenir-se en aquesta categoria. 
La clau serà l’adaptació. 

VENDRELL
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MÉS EBRE RECOMANA
Llet merengada

INGREDIENTS:
• 1 l. de llet
• 1 llimona
• 1 branca canyella
• 300 grams de sucre
• 3 clares d'ou
• canyella en pols

PREPARACIÓ:
• Posar amb un cassó la llet amb una pell de llimona (només
la part groga), la branca de canyella i 250 grams de sucre. 

• Deixar bullir i refredar perquè s'infusioni la llimona i la can-
yella. 
• Deixar reposar al frigo un parell d'hores i colar. 
• Introduir al congelador fins que quasi es glaci, remenant de
tant en tant i afegir a poc a poc, les tres clares d'ou munta-
des a punt de neu amb la resta de sucre. 
• Tornar a ficar al frigo i servir al punt de granissat. Empolvo-
rar amb canyella en pols (també es pot servir amb una mica
de ratlladura fina de llimona). Refrescant, fàcil i bo.

Bon profit!

LLET MERENGADA

La llet merengada, també coneguda com a llet gelada a València o llet a la mallorquina, és una

beguda refrescant típica del Mediterrani ideal per a combatre la calor i la deshidratació a l'estiu.

La combinació de llet, canyella i cítric, tan típica de la cuina catalana, té un origen medieval, igual

que aquesta beguda, encara que als seus inicis la llet merengada s'elaborava amb llet d'ametlles,

ja que la llet animal era molt poc usada.

A finals del XVIII es converteix en una beguda molt popular als cafés de Madrid. A la literatura, apa-

reix descrita al llibre medieval català Speculum al foder i es menciona a la novel·la Fortunata y

Jacinta de Benito Pérez Galdós. 
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
De matinada cel serè o poc ennuvolat llevat del quadrant nord-occidental on estarà entre mig i
molt ennuvolat, puntualment cobert, amb l'arribada de nuvolades. Al llarg del matí creixeran
nuvolades en àrees de muntanya sobretot del Pirineu i del Prepirineu i a més arribaran intervals
de núvols al terç sud i al nord-est del país, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en
aquests sectors, mentre que a la resta romandrà poc ennuvolat. A partir de migdia, les nuvola-
des s'estendran a la resta de l'interior del país i al vespre arribaran a punts del litoral. En conjunt
el cel quedarà molt ennuvolat o cobert menys del terç sud on la nuvolositat minvarà de cara a la
nit. Amb tot, de matinada hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts de l'extrem sud del
litoral.
Precipitacions
De matinada s'esperen ruixats al quadrant nord-occidental d'intensitat entre feble i moderada. Al
final del matí s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat entre feble i moderada i localment forts, al
Pirineu i Prepirineu que al llarg de la tarda es desplaçaran a la resta del país, i al vespre arribaran
a punts del litoral. Les precipitacions aniran localment acompanyades de tempesta i de calamar-
sa o pedra, i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants, i localment abundants (entre
20 i 50 mm).
Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa, i la màxima lleugerament més baixa,
si bé al Pirineu el descens serà localment moderat. La mínima es mourà entre els 9 i 14 ºC al
Pirineu, entre els 12 i 17 ºC al Prepirineu, entre els 17 i 22 ºC al litoral i entre els 15 i 20 ºC a la
resta. La màxima oscil·larà entre els 21 i 26 ºC al Pirineu, més baixes al vessant nord, entre els 26
i 31 ºC al Prepirineu i al litoral, i entre els 29 i 34 ºC a la resta.
Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé serà regular a punts del litoral de matinada i local-
ment regular o dolenta en moments de ruixat. A banda, al vessant nord del Pirineu serà local-
ment dolenta, sobretot a l'inici i final del dia.
Vent
De matinada i de nou al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable a l'interior, amb pre-
domini del component nord i est, sobretot gregal fluix a punts del litoral, sobretot al sector nord
i central. Al llarg del matí s'imposarà el component sud i est entre fluix i moderat en general, tret
de punts de la vall de l'Ebre on hi haurà estones de component oest, sobretot mestral fluix amb
algun cop moderat. Durant la tarda s'imposarà el component sud i est a l'interior, i el component
nord i est al litoral; ambdós d'intensitat entre fluixa i moderat. A banda, a l'extrem nord-est bufarà
la tramuntana entre fluix i moderada a partir del final de la tarda, si bé amb el pas de les hores es
restringirà a l'Empordà on al final del dia bufarà amb cops forts. Al final del dia al Pirineu i a l'ex-
trem sud s'imposarà el vent de component nord i oest fluix amb algun cop moderat. Amb tot,
al final del dia el vent quedarà fluix i de direcció variable al sector central del litoral.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

33º
Mínima

19°
MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t’embarquin en situacions una mica
surrealistes, però  abans  de començar  a quei-
xar-te  analitza-les amb atenció.

La teva  parella  avui estarà  per poques  conces-
sions  i et  pot demanar  explicacions. Permet-li
que exposi  els seus arguments.

Taure
20/4 al 19/5

Les passions  poden  irrompre  en la teva vida  de
manera  agressiva. Si algú  intenta  enredar-te,
pensa-ho  abans d’acceptar.

Hauràs  d’estar  atent  als canvis  que es produi-
ran al teu  voltant, perquè  pot ser  que algú  t’a-
fecti  directament  i hagis  d’adaptar-te  a ell  tot
seguit.

Bessons
20/5 al 21/6

Resultarà difícil  que puguis  relaxar-te  en el
treball, l’ambient  estarà  revolt. Procura  des-
tacar  al menys possible.

Els teus  amics  s’aproparan amb bones inten-
cions, però  oferint-te uns consells  que seran
pocs  encertats. Ves amb compte.

Cranc
22/6 al 21/7

Les teves  emocions  es dispararan  per viure
situacions  estranyes, que  sigui  el teu cervell
qui  dirigeixi  els teus  actes.  Has de tenir la
sang freda.

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè  tindràs
tendència a un excés d’optimisme, que t’impedirà
veure  amb claredat  la realitat. Busca consell.

Lleó
22/7 al 22/8

Aquesta  es presenta  com  una jornada  poc
propícia  per estalviar, ja que  tindràs  tendèn-
cia  a  gastar  en objectes  superflus.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i pro-
bablement  les seves  opinions  siguin  contrà-
ries  a les teves o almenys , això  sembla  a pri-
mera vista.

Verge
23/8 al 21/9

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t’envolta, tinguin  ganes
de discutir per qualsevol cosa que facis.
Ajorna  les discussions.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més en l’es-
forç que la sort, perquè  és probable  que les
coses  es torcin  en l’últim moment.

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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