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Rebuig al desviament de 4ME de l’Hospital de Móra d’Ebre al de ReusTot enllestit a la localitat de la Ribera d’Ebre

L'acord adoptat per la Junta de l'Hospital Sant Joan de
Reus de destinar 4 milions d'euros de l'Hospital de Móra
d'Ebre per a eixugar els deutes de l'Hospital Sant Joan ha
tingut reacció amb una declaració institucional dels alcaldes
de Móra d’Ebre, Gandesa i Falset i dels respectius Consells
Comarcals (a la imatge). P8

«Prendre al pobre per donar al ric»

La Festa Major de Móra la Nova començarà el 5 d’agost. Tot i
això, com cada any, una setmana abans es realitzaran diversos
actes i activitats que serveixen com a prèvia. P12,13 i 24

Móra la Nova, a gaudir-ne!

Avui és notícia

Terres de l’Ebre.
El Govern rebutja les
crítiques de Trens
Dignes.

P3

Terres de l’Ebre.
Més de 200.000
visitants reviuen el
Renaixement.

P4

Terres de l’Ebre. El
Ple d’Amposta aprova
inversions per valor de
600.000 euros.

P5
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

15.000 exemplars L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar és el pitjor pagador als seus
proveïdors de la demarcació de
Tarragona, segons les dades
publicades pel Ministeri
d'Hisenda referent al mes de
març. La demora del consistori
calero és de 285 dies, amb una
quantitat pendent de pagament
que ascendeix als 10,1 milions
d'euros –la segona després de
Tarragona ciutat–, que constata la
complicada situació econòmica per la qual travessa l'Ajuntament. A
banda, l'Ametlla també destaca per ser el municipi de la província amb
un deute financer –obligacions amb els bancs– per càpita més alta que
se situa en els 2.450 euros per habitant.
D'aquesta manera, la població se situa entre les onze que paguen amb
més de 100 dies de retard, i els 42 que estan fora de llei, ja que el ter-
mini legal és de 30 dies per donar el vistiplau a la factura i 30 dies més
per abonar-la després de la conformitat. Unes dades que, segons el regi-
dor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny, no
s'acaben d'ajustar a la realitat financera del consistori donat que aques-
ta alta demora és provocada pels impagaments, durant anys, a cinc
empreses o entitats que han elevat el termini mitjà de pagament als pro-
veïdors; i no pas als proveïdors habituals que cobren entre els 60 i 90
dies.D'aquestes empreses, les que s'enduen el gruix dels 10,1 milions
d'euros de deute a proveïdors (un 80%, assegura) són les factures pen-
dents amb la constructora de la residència d'avis i la quantitat que
l'Ajuntament hauria de pagar a la companyia d'aigües, a banda dels
rebuts i les quotes, segons el darrer contracte –signat el 2009– que «no
fins ara se n'havia pagat cap rebut» segons Espuny, «i aquest és un dels
temes que s'està negociant i s'està mirant». Respecte a la residència, fa
unes setmanes que es va aprovar la modificació del contracte amb l'em-
presa per poder fer front al pagament, pel que «està previst per als prò-
xims anys anar pagant a poc a poc i per tant anirà baixant» aquesta part
de deute. Les altres tres entitats que eleven el deute a proveïdors són el
REBÉ –l'actual COPATE–, encarregat de la recollida i gestió de residus;
el Consell Comarcal del Baix Ebre; i la companyia Eléctrica del Ebro, que
en total sumen 1,2 milions d'euros d'impagaments. Espuny explica que,
quan estaven a l'oposició, ja van denunciar que els diners que es rebien
dels impostos de les escombraries no es destinaven a pagar al REBÉ
generant un deute de més de 600.000 €, que l'actual govern ha amor-
titzat i per tant, està al dia de pagament. En el cas del Consell, la xifra
rondava els 260.000 € i ara per ara se'n deuen la meitat després de
pagar alguns endarreriments. I respecte a les factures del consum elèc-
tric, el deute de 350.000 € s'ha reduït fins als 200.000 €, a hores d'ara,
i «intentarem a finals d'anys tenir-ho pagat». El regidor d'Hisenda asse-
gura que l'Ajuntament «a poc a poc s'ha posat a treballar per reduir els
terminis de pagament» i explica que a primers del mes d'agost es farà el
pagament de les factures a proveïdors habituals fins al mes de maig.
«Per tant, no estem en aquests 285 dies de mitjana de pagament als pro-
veïdors sinó que als proveïdors normals, del dia a dia, estem entre 60 i
90 dies». L'objectiu principal per Espuny és regularitzar i normalitzar
tota la situació econòmica i que el consistori compleixi amb la llei. «És
una lluita que durarà molt de temps, perquè l'endarreriment que ens
vam trobar era enorme, però que a poc a poc anirem ficant-nos al dia»
i a la vegada, «anirem aclarint molts dels contractes que ens vam trobar,
i que ens han portat a aquest deute multimilionari».

Els impagaments a cinc proveïdors durant anys
situen l’Ametlla de Mar com el municipi de la
província on més es tarda a pagar les factures

NOTA DE L’AJUNTAMENT CALERO

A Móra d'Ebre tenim un Hospital Comarcal
que, pels motius que detallaré, disposa d’un
fons de reserva d'uns 8 milions d’euros, dels
quals -de forma unilateral i sense cap mena
de pacte previ- se'n prenen 4 milions per
«salvar» -segons les paraules de l’alcalde de
Reus- l'Hospital Sant Joan de la capital del
Baix Camp.  Aquest fons de reserva l'ha
generat el territori, per tant són diners del
territori. Aquests «estalvis» de 8 milions
d'euros no són obra d’un encanteri, són el resultat d’una gestió
excel·lent d'un centre hospitalari que presta un servei bàsic a les
comarques de l’Altebrat (Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat). Són uns
diners que, en part, també s'han generat pel sacrifici dels professionals
de l’hospital, que han vist com les seues nòmines quedaven minvades
per un pla d’ajustament durant els anys de la crisis. També són uns
recursos generats a conseqüència de la responsabilitat de tot el veïnat
de Móra d'Ebre, que any rere any eximeix l'empresa que gestiona
l'Hospital Comarcal del pagament 65.000 euros en impostos, una
acció que, per cert, l’Ajuntament de Reus no practica amb l'Hospital
Sant Joan, a qui cobra religiosament cada any els tributs municipals. I
també són uns euros que s'han acumulat a base de no fer inversions
en manteniment i millora de forma continuada durant més de deu
anys a un Hospital Comarcal que dóna cobertura a una població de
50.000 habitants.No seria just no acceptar que comprenc -tot i que no
comparteixo- les formes i els motius que han portat els representants
dels partits del govern municipal de Reus a fer el que han fet. A qui
realment no comprenc és a l'oposició i, en particular, el vot d'absten-
ció i la forma d’actuar dels representants de la CUP. A un govern en
minoria, com és el cas del govern de l’Ajuntament de Reus, quan no
se li vota en contra se li està donant carta de validesa a les seues pro-
postes. És normal que així sigui en aquest assumpte, ja que d'una
manera o una altra l'opció adoptada és la que va proposar la CUP el
maig passat, i que consisteix a actuar com un Robin Hood del segle
XXI: “Prendre els diners als rics per donar-los als pobres”. El que passa
és que, en aquest cas, les Terres de l’Ebre no són un territori ric, són un
territori pobre, que ha estat fent bé, molt bé, les coses. Un altre dia, si
volen, també podem parlar de trens…

Móra d'Ebre, 27 de juliol de 2016

Prendre al pobre per donar al ric

OPINIÓ. JOAN PIÑOL ALCALDE DE MÓRA D’EBRE

Editorial
Una altra pataca calenta pel territori!

Em falten calés. En tens? Au, per a mi! Sí, bufar i fer ampolles. Així de fàcil ho ha tingut l'Hospital Sant Joan de Reus aquesta set-
mana, quan el ple de l'Ajuntament reusenc va aprovar, amb el vot a favor del govern i l'abstenció de l'oposició, la proposta de tras-
passar 4 milions de Gecohsa, empresa que gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, per resoldre el dèficit de l'Hospital Sant Joan
de Reus i evitar-ne la liquidació garantint, d'aquesta manera, la viabilitat del centre. Recordem que l'Hospital Comarcal de Móra
d'Ebre implica les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, uns 50.000 usuaris. El comitè d'empresa de l'hospital de
la Ribera d'Ebre ha anunciat que portaria el cas a Fiscalia. Ho seguirem amb molta atenció.

L’Obra Social ”la Caixa” i la
Fundació Pasqual Maragall, en
col·laboració amb la Confederació
Espanyola de Familiars de Persones
amb Alzheimer i altres Demències
(CEAFA), han presentat avui els
resultats d’una investigació pionera
sobre l’impacte dels grups terapèu-
tics en cuidadors de persones amb
Alzheimer. 
L’estudi, en què han participat 11
cuidadors de Tortosa, ha aconseguit demostrar científicament que la
psicoteràpia grupal millora el nivell de benestar de persones amb
Alzheimer. La metodologia de l’estudi ha obtingut resultats positius ―el
97 % dels cuidadors participants recomanarien l’assistència a algun
conegut―, per la qual cosa la proposta actual dels seus impulsors és
transferir progressivament aquest model al sistema sanitari.

Investigació de l’Obra Social ”la Caixa” 
i la Fundació Pasqual Maragall 

ACTUALITAT
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El Govern rebutja les crítiques de Trens Dignes per
l'acceptació dels nous horaris "provisionals" de l'R16

El delegat a l'Ebre insisteix que s'accepten per resoldre una "situació d'emergència" a canvi que Adif resolgui les principals incidències en breu

Alcaldes del Camp i l’Ebre signen un manifest

El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha recriminat a la
plataforma Trens Dignes
que els acusin "d'abaixar-
se els pantalons" pels nous
horaris de l'R16 que s'han
acceptat a canvi que Adif
resolgui les principals
incidències de la línia, en
breu. Segons Pallarès, la
"indignació" feta pública
per la plataforma és "injus-
ta" tenint en compte "els
esforços" del Departament
de Territori i Sostenibilitat
per a la millora de la mobi-
litat al territori, amb nous
serveis com la unificació
tarifaria del bus o la conne-
xió a l'aeroport del Prat per
carretera i el nou tren noc-
turn que sortirà de Tortosa
al setembre o l'aturada de

l'Euromed prevista per al
novembre, entre altres. 
El delegat considera
"demagògic" responsabi-
litzar la Generalitat dels
problemes que acumulen
els trens i ha assenyalat que
els retards i les aturades es
deuen a la falta d'inversió
del govern espanyol. 
"No ens poden posar al
mateix sac", ha insistit.
Nova incidència, dilluns
Les declaracions de Pallarés
han sorgit arran de les
manifestacions de la
Plataforma Trens Dignes a
les Terres de l'Ebre i Priorat
de dilluns passat després
d’una nova incidència
ferrovària amb una avaria
entre l’Ametlla i l’Hospitalet
(a la imatge). La Plataforma
manifestava llavors que

estava convençuda que
Renfe i Adif havien mantin-
gut "segrestats durant 2
hores i 40 minuts" els pas-
satgers dins del comboi de
la R16 avariat per evitar la
difusió d'unes noves imat-
ges d'evacuació i de perso-
nes caminant per damunt
de les vies. "Ens sentim
maltractats i abandonats,
tant per part dels culpables
primers d'aquesta situació -
Renfe i Adif- com per part
dels seus còmplices, el
Departament de Territori i
Sostenibilitat, que incorpo-
rant els retards als horaris el
que fa és legitimar la nefas-
ta gestió de les infraestruc-
tures per part de l'Estat",
afegien, dilluns, des de
Trens Dignes. 
Ahir dijous, després de les

declaracions del delegat de
Govern, la Plataforma va
efectuar un comunicat en
el que diu que “el despres-
tigi és l’argument de qui no
té arguments” afegint que
“no ens agrada ni és la
nostra tasca entrar al joc de
rèpliques i contrarèpliques
però ens ha semblat
lamentable que se’ns tracte
de demàgogs i de ser injus-
tos. La ciutadania que lluita
de manera cívica, constant i
digna no s’ho mereix.
Utilitzar els mitjans de
comunicació per mirar de
desprestigiar una associació
sense ànim de lucre que
defensa el territori és una
trista manera d’exercir els
càrrecs poítics i un insult a
la lluita que estem portant
a terme i a la intel.ligència

dels nostres arguments”.
Poden llegir el comunicat
integre de Trens Dignes al
nostre web: mesebre.cat
(secció opinió).

Representants del món local, turístic i empresarial del Camp
de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han aplegat aquest dime-
cres al migdia a la Diputació de Tarragona per donar suport
al manifest a favor del Centre Turístic integrat previst en els
termes municipals de Vila-seca i de Salou, el projecte ante-
riorment conegut com a ‘Barcelona World’. El manifest
compta amb el suport de 25 alcalde de municipis costaners i
de capitals de comarca i també dels 10 presidents dels con-
sells comarcals de la demarcació de Tarragona. Els responsa-
bles locals valoren positivament l’aprovació inicial, el passat
30 de juny, del pla urbanístic que ha de definir el complex
recreatiu i turístic. L’acte ha tingut les absències destacades de
dos alcaldes que no estan d’acord amb el projecte i que dis-
crepen del model turístic que representa, l’alcalde d’Altafulla
i diputat d’En Comú Podem al Congrés, Félix Alonso i el bat-
lle de Montblanc, Josep Andreu, d’ERC.

Ampli suport a 
Barcelona World

Trens Dignes ha fet
un comunicat en el
que demana que

s’acceptin les crítiques
“quan són certes”
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Més de 200.000 visitants van omplir Tortosa 
per reviure el Renaixement

Ha estat l'edició amb més espais reservats per la festa

Èxit en la 21a edició del
Renaixement de Tortosa,
que ha acollit més de
200.000 visitants per
reviure l'esplendor del
segle XVI. Amb un cente-
nar d'activitats diàries i
més de setanta especta-
cles en quatre dies, el
Renaixement ha augmen-
tat la visita de turistes de
caràcter internacional,
sobretot de nacionalitat
francesa i russa. Segons
ACN, la internacionalitza-
ció també s'ha consolidat
en la programació, amb
una seixantena de com-
panyies vingudes de set
països diferents. Pel que
fa als espectacles de
pagament, s'ha registrat
un 80% d'ocupació de
mitjana, superior a altres
anys. Enguany s'han

incorporat més espais
dedicats a la festa que han
fet que Remolins, El
Rastre i el centre històric
quedessin "banyats" pel
Renaixement, segons l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel. 
De cara l'any vinent, el
consistori ja estudia incor-
porar més espais de la ciu-
tat per la festa.
Bel, que ha fet balanç de
la 21a edició aquest diu-
menge, ha explicat que
l'ocupació als espectacles
de pagament, de més fàcil
control que les activitats
gratuïtes, ha millorat res-
pecte a anteriors edicions i
que dissabte "pràctica-
ment tots els espectacles
de pagament estaven
esgotats". De mit-
jana, l'ocupació s'ha situat

sobre el 80% d'especta-
dors. Bel ha destacat
també els "comporta-
ments cívics" dels visi-

tants al Renaixement.
Durant quatre dies, gaire-
bé no s'ha registrat cap
incident, "a excepció d'al-

gun disturbi menor",
segons l'alcalde de
Tortosa.

EN UN MINUT

*MOVEM TORTOSA ha
valorat aquest dimarts la
XXI Festa del
Renaixement. El principal
grup de la oposició apos-
ta per la Festa i la valora
positivament "dóna un
impuls al turisme cultural
i patrimonial de la nostra
ciutat i és un impacte
econòmic positiu, però
necessita canvis i un nou
impuls" ha assegurat el
portaveu Jordi Jordan. 
Des de Movem Tortosa
volen que la Festa es
renovi. Creuen que la
participació ha baixat,
especialment de la gent
de Tortosa i que cal refle-
xionar sobre les raons
d'aquesta baixada d'as-
sistents. 

* EL PRIMER MAJOR-
DOM DE LA REIAL
ARXICONFRARIA DE LA
CINTA, LORENZO
PEŔEZ, ha confiat l’es-
tendard principal de la
processó de la Cinta el
pròxim dia 4 de setem-
bre a Carles Puigdemont,
president de la
Generalitat de
Catalunya. L'acceptació
del president
Puigdemont a Tortosa
per dur l'estendard prin-
cipal durant la processó
del setembre eś altament
valorada per la Reial
Arxiconfraria de la Cinta,
una entitat que està en
portes del quatre-
cents aniversari.

*FESTES AL BARRI DE
SANT LLÀTZER DE TOR-
TOSA des de dimecres i
fins diumenge.

Més
notícies

“No contemplo inhabilitacions per una cosa tan clara com és
complir el reglament i fer el que tocava, que era incloure un
punt en l'ordre del dia". Segons ACN, així s'ha expressat
aquest dijous la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -a
la imatge-, després que el govern espanyol hagi anunciat ja
que presentarà un incident d'execució de sentència per la
votació de les conclusions de la comissió d'estudi sobre el
Procés Constituent. "En lloc de fer política, el que fan és judi-
cialitzar-ho tot. És el que fan sempre. El Parlament ha de con-
tinuar el seu camí", ha argumentat. Forcadell ha aclarit que
ella es va limitar a complir el reglament del Parlament. La pre-
sidenta, que ha subratllat que la cambra simplement va complir amb un mandat ciutadà
encarregat el passat 27-S. L'aprovació del Parlament de les conclusions de la comissió
d'estudi del procés constituent ja ha tingut reaccions, considerant que és un inici de la
desconnexió amb l’Estat i que, a la vegada, és un desafiament de JxSí i la CUP al
Constitucional. 

"No contemplo inhabilitacions per
complir el reglament del Parlament"

La xertolina defensa la seua actuació

‘Volem carros dignes’ ha estat el crit que més s’ha
escoltat i compartit enguany a La Taverna di Enrico’,
l’espectacle creat per Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries a la Festa del Renaixement. 
D’any en any, els Quicos introdueixen temes d’actua-
litat que transporten amb humor a l’època renaixen-
tista. El 2016, obviament, corresponia a una de les rei-
vindicacions més popular al territori: ‘Volem trens dig-
nes’.
A l’endemà d’acabar la Festa, el dilluns,  la realitat
superava la ficció perquè unes 250 persones van
haver de quedar-se prop de 3 hores dins d’un tren
entre l’Ametlla de Mar i Vandellòs per una de les habi-
tuals avaries. Imatge: Pedret.

La Taverna di Enrico
demana ‘Carros Dignes’

“Tema d’actualitat enguany al Renaixement”

L'organització en defensa dels drets dels animals AnimaNaturalis ha anunciat la convo-
catòria d'una concentració a Amposta a principis d'agost –sense precisar encara la data
exacta - per protestar en contra dels correbous. 
Tal com informa ACN, serà en motiu del pas per la ciutat del tercer tour ciclista anti-
taurí batejat com 'Bike for Animals', que des de l'1 d'agost recorre 2.800 quilòmetres
per Itàlia, França i l'Estat espanyol, fins acabar el 17 d'agost a Madrid. Segons
Animanaturalis, la concentració ha de servir perquè els activistes animalistes i ciutadans
ebrencs donin suport i acompanyament en bicicleta als esportistes que participen en
aquesta volta per reclamar la fi de les curses de brau i altres espectacles taurins que se
celebren dins de les festes populars. L'elecció a Amposta, precisa l'entitat, no és casual,
atès que, segons recorden, és el municipi de Catalunya que major nombre d'especta-
cles taurins concentra en les seves festes majors.

AnimaNaturalis convoca un acte de
protesta a Amposta a principis d'agost 

“En contra dels correbous”
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EN UN MINUT

*EL PLE de dilluns de
l’Ajuntament d’Amposta
va debatre i aprovar fins
a set mocions: una de la
regidora Rosita
Pertegaz perquè
l'Ajuntament obri un
debat sobre quines
mesures cal prendre per
evitar el bany al canal
de reg; una del PSC per
tramitar noves parades
del bus urbà i millorar
les actuals; una altra
d'aquest mateix grup
municipal per millorar el
cementiri municipal;
dues del regidor
German Ciscar, la pri-
mera per reclamar tota
la informació sobre
Gursam "per les irregu-
laritats i falta de trans-
parència i els immensos
deutes que ha deixat als
ciutadans d'Amposta", i
la segona per estudiar
crear una nova figura
impositiva que gravi la
xarxa fixa que necessita
estendre l'operadora de
telefonia per prestar el
seu servei.
*FESTES AL BARRI
CARASOL, des d’ahir i
fins diumenge.

Més notícies

La sessió ordinària del
ple de juliol va aprovar
la constitució d'un nou
crèdit extraordinari per
valor de 600.000 euros
que servirà per
finançar diferents
actuacions considera-
des "no sostenibles"
pel govern de l'Estat
espanyol. Entre elles
destaquen, per la seva
quantitat i importàn-
cia, la reparació de la
coberta del pavelló
d'esports (amb
100.000 euros), l'ad-
quisició del local d'en-
titats (que amb 70.000
euros permetrà instal·lar totes les entitats a l'edifici de l'antiga central d'aigües i reduir
els locals de lloguer que té l'Ajuntament per aquesta finalitat), la segona fase de l'en-
llumenat LED del Poble Nou (amb 83.720 euros, finançat en gran part pel programa
Leader) o la construcció d'un nou bloc de nínxols al cementiri municipal (més de 95.800
euros). També s'han previst 25.000 euros per al tancament del Moto Club o 22.000
euros per a despeses generals d'urbanitzacions. En la mateixa modificació es van pre-
veure dos suplements de crèdit per valor de 100.000 euros que serviran per renovar
vehicles i equipament de la brigada d'Obres i Serveis. Aquesta modificació es va apro-
var amb els vots a favor de l'equip de govern i de la regidora Rosita Pertegaz i l'abs-
tenció del regidor German Ciscar, del PSC i de CiU.

Al Ple d’Amposta, també es va donar llum verd, aques-
ta per unanimitat, a una proposta d'Esquerra d'Amposta
per l'alliberament immediat dels peatges de l'AP7 i en
contra de les rotondes que s'estan construint a la nacio-
nal. Aquesta moció va rebre l'aplaudiment del públic
present a la sessió plenària, que durant el debat va mos-
trar cartells amb missatges de rebuig a la construcció de
rotondes a l'N340. Així mateix, es va aprovar, també per
unanimitat, la moció del grup de Convergència per evi-
tar les molèsties ocasionades pels tractaments amb her-
bicides.
Medalla d’Honor de la Ciutat, per a la Lira

El ple de dilluns al vespre també va aprovar, per una-
nimitat, fer entrega de la Medalla d'Honor de la Ciutat a
la Lira Ampostina, que enguany celebra el centenari de
la seva fundació. Tots els grups municipals van coincidir
en destacar que "l'entitat ha exercit un paper dinamitza-
dor inqüestionable en la vida cultural i social de la ciutat"
i que "també ha esdevingut una de les bandes musicals
de més renom de tot el país". L'alcalde va avançar que
també s'atorgarà al Club Futbol Amposta, que l'any pas-
sat va complir 100 anys.

Licitació CAP Amposta

Infraestructures.Cat ja ha tret a licitació el CAP d'Am-
posta per un import de 3,2 milions d'euros, sense IVA.
Per tant, la construcció del nou CAP “va ben encamina-
da” amb l’objectiu de començar les obres abans de que
acabi l’any i que estiuin acabades en dos any.

El ple d’Amposta aprova inversions
per valor de 600.000 euros

“Alliberament immediat
dels peatges de l’AP7 i en
contra de les rotondes”

Per finançar diferents actuacions Moció aprovada al Ple per unanimitat
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La Generalitat destina 5,7 ME als
serveis socials ebrencs

La consellera Bassa ha signat amb 6 ens locals i comarcals de les
Terres de l’Ebre el Contracte Programa 2016-2019

En la reunió executiva d’aquest dimarts, el Govern ha autoritzat el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a concedir subvencions direc-
tes per valor de 365.584,11 euros als membres del grup seleccionat per dur a terme
actuacions per a la conservació de la biodiversitat al delta de l’Ebre i lluita contra
espècies invasores, com és el cas del cargol poma. Amb aquesta subvenció, sumada
a l’aportació del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), l’im-
port total per a aquestes actuacions és de 641.375,62 euros.
Forestal Catalana, S.A. com a membre del grup i, en tant que mitjà propi de la
Generalitat de Catalunya, també executa actuacions del projecte mediambiental
esmentat a través del corresponent encàrrec de gestió cofinançat, per un import de
360.639,83 euros. Així doncs, i juntament amb l’encàrrec de gestió tramitat amb
Forestal Catalana, S.A., l’import total destinat a l’execució de les actuacions del pro-
jecte mediambiental executat pel grup durant el període esmentat, és
d’1.002.015,45 euros.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha format aquest estiu 60 nous monitors i monitores de
lleure que podran desenvolupar a partir d'ara activitats amb menors com campus, campa-
ments, casals, colònies, camps de treballs o activitats extraescolars, entre d'altres. Els cur-
sos, impartits per professors de l'Escola de l'Esplai de Tortosa, s'han realitzat a l'Espai
Patronat de Tortosa i a la Biblioteca de Roquetes, entre el 27 de juny i el 25 de juliol.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dotarà enguany les comarques de
l’Ebre amb 5,7 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialit-
zats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i
de promoció de la igualtat. Una xifra que suposa un increment de prop de mig milió
d’euros respecte el 2015.
La consellera Dolors Bassa, acompanyada del delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, i la directora dels Serveis Territorials del Departament a les
Terres de l’Ebre, Rosanna Fatsini, ha signat el Contracte Programa 2016-2019 entre
Generalitat i els consells comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta
i els ajuntaments d’Amposta i Tortosa.
Aquest compromís quadriennal del Departament amb l’Administració local permet
planificar coordinadament la prestació dels serveis socials i altres programes de
benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comu-
nitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb
problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida i persones
immigrades, entre d’altres. A la imatge, la consellera Bassa amb el delegat del
Govern i la directora territorial del Departament a les Terres de l'Ebre.

El Govern destina un milió d’euros a
lluitar contra el cargol poma fins al 2020

El Consell Comarcal del Baix Ebre forma
60 nous monitors i monitores de lleure 
Ja poden desenvolupar activitats amb menors

Una tercera part dels diners és subvenció directa 
i la resta prové d’Europa

La ministra Pastor ha anunciat que l’AP7 quedaria

alliberada de pagament a finals del 2019

Els alcaldes ebrencs de la carretera N-340 “volem expressar la nostra solidaritat i suport
al tall de carretera que es farà avui divendres 29 de juliol a les 18 h al davant de l’Arc de
Berà (Rodà de Berà). Serem presents per exigir la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-
7 i que el Ministeri de Foment espanyol reverteixi algunes de les actuacions que ha impo-
sat sobre el tram de la N-340 al seu pas per les comarques del Montsià i el Baix Ebre”.
El comunicat està signat per: Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, Josep Caparrós, de la
Ràpita, Adam Tomàs, d’Amposta, Daniel Andreu, de l’Aldea, Ramon Brull, de Camarles,
Ferran Cid, del Perelló, Francesc Arasa, de l’Ampolla i Jordi Gaseni, de l’Ametlla.

El moviment veïnal no hi anirà
“No anem, estem a Amposta, amb els talls diaris. La lluita és per l’AP-7 gratuïta JA! i per-
què no hi hagin més rotondes ni mes línies continues. No volem que amputen més la
340, quedarà destrossada, tenim la lluita aquí. Volem una 340 en dignitat de carretera
no xapuses”, deia Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal. 
Sobre el tall dels alcaldes d’avui a Roda, Llorenç afegia “que es manifesten com qualse-
vol veí és positiu però la pressio l’han de fer als seus partits, als seus Ajuntaments, al
Parlament i al Congrès, que peguen un cop damunt la taula i diguen prou!!!!. En tots
aquests anys, ningú ha aconseguit per als nostres territoris la dignitat que ens mereixem
en infraestructures i ningú mai ha dimitit. De totes formes, és important que tots els polí-
tics lluiten per no permetre més actuacions per destrossa0r l’N-340”. D’altra banda, ahir
s’informava que l'autopista AP-7, que travessa Catalunya de nord a sud, podria quedar
lliure de peatges a finals de l'any 2019. Llavors és quan caduca la concessió de la via i la
ministra de Foment en funcions, Ana Pastor, ha anunciat la intenció de l'executiu de no
renovar-la, de manera que l'autopista quedaria alliberada de pagament. Per a Pastor, és
de justícia que al territori català es pugui disposar d'autovies i autopistes gratuïtes des-
prés de molts anys de pagament amb la concessió a Abertis. Llorenç Navarro, al respec-
te, ha aclarit: “són polítics. Fins que no sigue una realitat, no m’ho creuré”. 

Els alcaldes ebrencs de la N-340
participaran al tall d’Arc de Berà

Avui divendres (18h)
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EN UN MINUT

*MÓRA D’EBRE: el conse-
ller d’Interior, Jordi Jané,
ha afirmat aquest diven-
dres que els delictes han
baixat un 3% a Móra
d’Ebre. Així ho ha assegu-
rat després de la reunió de
la Junta Local de
Seguretat.

*L'AJUNTAMENT DE LA
FATARELLA inicia les acti-
vitats en el marc de la 18a
Festa de l'Oli, la qual s'em-
marca dins de les línies
estratègiques del Pla d'ac-
ció local cap a la sostenibi-
litat de l'Agenda 21 de la
Fatarella, amb l'objectiu de
revaloritzar i reestructurar
l'agricultura com a sector
estratègic, i més específi-
cament promoure la cultu-
ra de l'olivera i el sector
oleícola.

*MOZART, WAGNER,
VERDI I ROSSINI, a les
Nits a la Baranova de
Tivissa, els 5, 6, 13 i 20
d’agost. 

Més
notícies

El conseller d'Empresa
i Coneixement, Jordi
Baiget, ha lliurat
aquest dimarts els
segons Premis
d'Enoturisme de
Catalunya. El lliura-
ment ha tingut lloc
durant la celebració de
la 2ª Nit de
l'Enoturisme a
Catalunya, organitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement a la Catedral del Vi de Pinell de
Brai. Els Premis d'Enoturisme de Catalunya formen part de les accions per promocionar l'enoturisme
català, que defineixen i impulsen la Taula d'Enoturisme de Catalunya. L'objectiu d'aquests guardons
és reconèixer les millors iniciatives enoturístiques amb les que compta el país. En la categoria
d’Agències de viatges especialitzades, el guardó fou per ViOrigen, amb seu a Gandesa (la Terra Alta).

Lliuren els Premis d'Enoturisme 
de Catalunya al Pinell de Brai

Dimarts passat

Ja està pràctica-
ment instal·lada la
nova gespa artificial
en la superfície del
camp de futbol.
Actualment s'estan
efectuant tasques
per retocar i ultimar
el nou sòl. Al
marge, també entre
altres actuacions,
ha començat la
construcció de la
nova barana peri-
metral del camp i la
pavimentació dels voltants del terreny de joc.

Instal·lada la gespa al camp 
de futbol de la Ventonella

De Flix

Els alcaldes dels ajuntaments de Móra d'Ebre, Falset i Gandesa, i els presidents dels
consells comarcals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta han firmat aquest
dimarts a Móra d'Ebre una declaració institucional en defensa de l'Hospital Comarcal
de Móra d'Ebre. Aquesta és la resposta del territori a l'acord adoptat per la Junta
General de l'Hospital Sant Joan de Reus de destinar 4 milions d'euros de l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre per a eixugar els deutes de l'Hospital Sant Joan. L'acte, que
ha tingut lloc a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ha volgut escenificar el front
comú de les principals institucions de les tres comarques de referència de l'hospital
morenc en defensa d'aquest centre sanitari. Els signants han manifestat el seu total
"desacord i rebuig" a l'acord de la Junta General de l'Hospital Sant Joan i han exigit
que se  solucionin els problemes econòmics de  l'Hospital de Sant Joan "sense lesio-
nar el patrimoni i els interessos de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre". A la plana 2,
article d’opinió de l’alcalde de Móra d’Ebre Joan Piñol. 

Rebuig al desviament de 4 MEUR de
l'Hospital de Móra d'Ebre al de Reus
Reclamen que es restitueixi el pressupost 

Els Ajuntaments de Flix i Cardona han escenificat el
front comú que emprenen davant la marxa de l'empre-
sa química Ercros dels seus municipis, anunciada pel
2017. Segons ACN, els dos consistoris han celebrat un
ple conjunt del qual n'ha resultat un acord per "exigir"
a Ercros que sigui responsable dels seus passius ambien-
tals i restitueixi els residus i problemes de contaminació
que ha generat la seva activitat econòmica, en concret
la contaminació dels terrenys de Flix i el runam salí de
Cardona. Els alcaldes argumenten que ho requereix la
urgència social a Flix i Cardona però també suposaria
una demostració que el Govern creu en el "reequilibri
territorial". "No volem ser un parc temàtic de cap de
setmana", ha dit l'alcalde de Flix, Marc Mur. A la imat-
ge, el ple que han celebrat el regidors de Cardona i Flix.

Flix i Cardona reclamen a ERCROS
que assumeixi els costos ambientals

Front comú entre els dos Ajuntaments 
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No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

* LA NOVA EDICIÓ
D'EUFÒNIC ARTS SONO-
RES I VISUALS A LES
TERRES DE L'EBRE, es
desenvoluparà de l'1 al 4
de setembre entre Sant
Carles de la Ràpita i
Amposta, amb un pòrtic al
festival amb la inauguració
a mitjans d'agost de les
instal·lacions sonores i
visuals al Castell de
Miravet, l’Antic Molí
d'Ulldecona, el Centre
d’Art Lo Pati d'Amposta, el
Museu de Tortosa i la
Cisterna d'Alcanar, que es
podran visitar fins una set-
mana després del festival.

*LA COMARCA DE LA
TERRA ALTA tanca el mes
de juliol amb una ocupació
turística del 60%. Les altes
temperatures que es regis-
tren a l'inici de les vacances
d'estiu ha afavorit que els
visitants triessin majorità-
riament els destins de
costa. Les previsions per a
l’agost són optimistes.

Més
notícies

L’Ajuntament de Deltebre
organitza aquest proper
cap de setmana les Festes
del Turisme al nucli de
Riumar amb un programa
molt complert que conte ́
actes culturals, lúdics i
esportius.
La tinenta d’alcalde de

Dinamització Econòmica i
Enfocament Turístic i
Cultural, Anna Giménez,
ha agraït la implicació de
les diferents entitats,
associacions i comerços
que col·laboren amb les
festes. Giménez ha afegit
que “enguany hem vol-

gut donar un èmfasi
especial a les festes del
turisme seguint la matei-
xa línia del model de l’any
anterior i apostant per a
què els visitants i els veïns
i veïnes puguin realitzar
diferents activitats durant
els tres dies de festa”.

Deltebre celebra les 
Festes del Turisme

A Riumar, aquest cap de setmana, “amb activitats per a tota la família”

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència, Raül Romeva, ha anunciat que el
Departament que encapçala ha encarregat la realització
d’un estudi per geolocalitzar i documentar totes les fos-
ses del període de la Guerra Civil a les Terres de l’Ebre,
que inclourà les comarques següents: Baix Ebre, Montsià,
Ribera d’Ebre, Terra Alta, i també el Priorat.
Romeva -a la imatge- ha destacat que es tracta de la pri-
mera iniciativa en aquest sentit per part del Govern i que
“pretén avançar en la dignificació de totes les víctimes i
afectats per la guerra a l’Ebre”. El conseller ha fet l’anun-
ci aquest dilluns durant un acte d’homenatge a les vícti-
mes i combatents de la batalla de l’Ebre.

Geolocalització de totes les
fosses de les Terres de l'Ebre

Del període de la Guerra Cívil

L’Ajuntament d’Ascó ha posat en funcionament el
primer carregador de vehicles elèctrics a les Terres
de l’Ebre. Es tracta d’un carregador semiràpid que
permet que els turismes es puguin carregar en
unes 2 o 4 hores. Aquest carregador disposa de 4
endolls, 2 schuko de 10A per carregar bicicletes i
motos elèctriques i 2 Mennekes de 32 A per a
vehicles elèctrics o híbrids endollables. De tota
manera, encara que hi hagi 4 endolls, només es
permet la càrrega simultània de dos cotxes o dues bicicletes/motos o un vehicle i una
bicicleta/moto. És destacable que Ascó és el primer municipi de les Terres de l’Ebre que
dona aquest servei que de moment, segons l’Alcalde, Josep Maria Buixeda “es donarà
en obert, és a dir no es farà pagar per la càrrega dels vehicles”. El carregador s’ha ins-
tal·lat en un punt cèntric d’Ascó, al carrer Unió, just al costat del Casal Municipal.

Ascó posa en funcionament el primer
carregador de vehicles elèctrics 

De les Terres de l’Ebre

La Festa Major de Móra la Nova començarà amb la proclamació de les pubilles del
2016 i el pregó, el divendres 5 d’agost. Tot i això, com cada any, una setmana abans
es realitzaran diversos actes i activitats, organitzats per diferents regidories de
l’Ajuntament, per la Comissió de Festes així com per les entitats i comerços de la ciu-
tat, que serveixen com a prèvia de les festes. Pel que fa a l’encarregat de donar el
tret de sortida a la Festa Major pròpiament dita, serà el primer director que va tindre
l’Escola d’Arts i Disseny de la població, Josep Casadó, que pronunciarà el pregó a les
19 hores del divendres dia 5 d’agost. A partir d’aquest moment els actes festius s’in-
tensificaran fins al darrer dia. La regidora de Festes, Míriam Vinaixa, ha avançat que,
continuant amb la línia encetada l’any passat, “enguany també tindrem novetats”.
Entre les novetats més destacades hi ha el disseny d’una samarreta de festes, un con-
curs de selfie a Instagram amb el hashtag #femfestaMLN i dues activitats sorpresa
que no es volen desvetllar, la pluja dolça i el ‘humor amarillo’. Vegeu plana 12.

La Festa Major de Móra la Nova
escalfa motors

Amb una setmana plena d’activitats lúdiques
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EN UN MINUT

*DELTEBRE retirarà el
nom d'un carrer dedicat
a un guàrdia civil fran-
quista i plaques amb sim-
bologia d'alguns edificis.
La decisió es pren a partir
d'una moció de la CUP
aprovada per tots els
grups excepte el PP.
D’altra banda,
l’Ajuntament de Deltebre
i Caixabank impulsen
noves ajudes per a les
famílies més desafavori-
des. Per tal de complir
amb aquests objectius,
l’entitat financera realit-
zarà una aportació
econòmica de 3.000€

*L'ALDEA, aquest cap de
setmana, Festes Barri
Hostal 2016, de d’avui
divendres fins diumenge.

*ULLDECONA: convo-
cat el 14è concurs de
l’adhesiu d’Adam Raga
(dibuix caricatura) que
repartirà 550 euros entre
els guanyadors/es. 

Més
notícies

CAIXABANK a través de la
seva ‘Obra Social’ va fer
entrega a la Unió Esportiva
Aldeana d’un ajut econòmic
perquè tots els xiquets i
xiquetes de famílies amb
escasos recursos puguin par-
ticipar en el futbol base del
club. A l’acte van ser-hi pre-
sents l’Alcalde de l’Aldea,
Daniel Andreu, la regidora
d’esports Yolanda Tomàs, el
director de l’oficina de CAIXABANK de l’Aldea, Sergi Roda, i els representants del club,
el president Pedro Uria i Lluís Boronat.

Ajut econòmic de CAIXABANK 
‘Obra Social’ a la UE Aldeana

Perquè els fills de familíes amb menys recursos puguin jugar al futbol base

El Delta de l’Ebre ha tor-
nat a ser l’epicentre de la
dansa i circ contempora-
nis amb el festival
Deltebre Dansa, que ha
tancat la dotzena edició
aquest cap de setmana
amb una xifra rècord de
visitants. En les dues set-
manes que ha durat el
certamen, fins a 15.000
visitants han passat pel
festival, 3.000 més que en
l’edició anterior. 
El director de Deltebre
Dansa, Roberto Olivan,
ha fet un balanç de la
dotzena edició, que ha
considerat un "èxit
rotund". Olivan, explica
que el canvi d'ubicació
amb l'acostament al riu
de la zona d'espectacles
“fa únic el certamen”.

Imatges: Albert Vidal /
Vèrtex Comunicació

Deltebre Dansa projecta el Delta
al món durant dues setmanes

L’edició d’enguany es tanca amb 15.000 visitants El plenari de
l’Ajuntament de
Deltebre ha aprovat,
amb els vots favora-
bles de CDC, CE –
Socialistes i PP, l’ad-
judicació de les
obres de Riumar per
un cost
d’1.145.030€ a
l’empresa Top Obras
y Contratos.
Aquesta actuació,
que finalitzarà el
2017, preveu dur a
terme una interven-
ció integral a tota la zona afectada que consistirà en
renovar el ferm, substituir la xarxa d’aigua potable,
canviar les canonades, construir una xarxa d’aigües
pluvials, millorar la zona de passeig i de vianants,
col·locar nou mobiliari urbà, plantar arbres i dignificar
les zones verdes. 
D’altra banda, en el transcurs de la sessió plena ̀ria
tambe ́ s’ha aprovat la proposta inicial de modificació
puntual de les normes subsidiàries dels terrenys situats
baix del Passador que actualment són propietat de
l’Incasol i la posterior realització d’un estudi ambiental
estratègic per tal que aquest espai es converteixi, en un
futur, en una zona d’oci. Així mateix, al plenari es va
nomenar, per unanimitat, jutgessa de pau a Rosa M.
Vandellòs, qui repeteix en el càrrec que ha ocupat els
darrers quatre anys.

Adjudicades les obres de la
segona fase de Riumar

Començaran a finals de setembre

Diversos representants de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre i alguns membres del col·lectiu de periodistes que exerceixen al territori s’han
reunit amb l’objectiu de reduir la tensió existent entre ambdós col·lectius arran de l’in-
cident del Mas de Barberans, i agreujada fa unes setmanes durant una festa reivindi-
cativa que es va celebrar a Sant Jaume d’Enveja. Segons nota del Col.legi de
Periodistes, aquesta reunió ha servit per unificar criteris amb l’objectiu de millorar el flux
informatiu entre els dos col·lectius i garantir el respecte i la integritat per als professio-
nals de la comunicació quan vagin a cobrir actes taurins a les Terres de l’Ebre. Arran de
la trobada, el col·lectiu de periodistes ebrencs ha demanat a l’Agrupacio ́ de Penyes
Taurines que faci pedagogia entre els seus associats sobre la necessitat que els perio-
distes puguin exercir la seua feina amb total llibertat quan vagin a cobrir informativa-
ment algun acte taurí. Tambe ́ els representants de l’Agrupació de Penyes han demanat
als periodistes que vetllin perquè la informació estigui degudament contrastada.

L’Agrupació de Penyes Taurines i els
periodistes ebrencs es reuneixen

“Per fer més fluida la relació entre els dos col.lectius”

Alhora de concedir aquest guardó, el jurat va tenir en compte el valors de fauna i
flora, el fet que no hi hagi intervenció antròpica i, alhora, de què es tracti de plat-
ges gens massificades i amb un accés limitat al trànsit rodat. D’aquesta manera,
amb el distintiu “Platges Verges”, Ecologistes en Acció vol reconèixer la qualitat
ambiental de les platges que mantenen el seu estat salvatge ja que aconsegueixen
un equilibri entre la utilització del recurs natural i el respecte a l’entorn.
L’acte de lliurament dels premis, que va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Deltebre, fou presidit per l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, la tinenta d’alcalde
de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez, i pel
president d’Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre, Miquel Llop. El portaveu
d’Ecologistes en Acció, Eloi Nolla va presentar el lliurament dels guardons.

Distintiu “Platges verges” 
d’Ecologistes en Acció

Reconeixement a la qualitat de les platges que mantenen el seu valor natural 
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L'esclerosi lateral amiotròfica
(ELA) afecta les neurones que
controlen els músculs, les moto-
neurones, i per això les primeres
manifestacions de la malaltia es
caracteritzen per una pèrdua pro-
gressiva de la força muscular i de
la coordinació. Es produeixen
rampes o contraccions musculars
involuntàries, i la debilitat dels
músculs continua fins que al final
el pacient no pot realitzar activi-
tats com aixecar o sostenir objec-
tes, parlar o caminar. S'estima que
a Espanya hi ha aproximadament
4.000 afectats per aquesta malal-
tia neurodegenerativa. El 21 de
juny es va celebrar el Dia Mundial
contra l'ELA, una malaltia de la
qual, els investigadors estan trac-
tant de trobar els possibles orí-
gens.
Parlem amb Montse Trullen, una
de les voluntàries de la Fundació
Miquel Valls a les Terres de l'Ebre
juntament amb la col·laboració
del Dr. Andrés Paipa, neuròleg de
l'equip de recerca de la Unitat
Funcional d'ELA (UFELA) de
l'Hospital de Bellvitge.

Més Ebre: Es coneixen les causes
de l'esclerosi lateral amiotròfica
(ELA) o es té almenys alguna
hipòtesi al respecte?
Montse Trullen: Avui dia no hi ha
una única causa que expliqui l'ori-
gen de la malaltia en tots els
pacients. La hipòtesi més accepta-
da explica que la degeneració de
les neurones motores es produeix
com el resultat d'una complexa
interacció de factors propis del
pacient, com la genètica i l'envelli-
ment, sumat a diferents exposi-
cions ambientals com l'ús de tabac
o toxines d'àrees industrialitzades.
No obstant això, cap d'aquests
factors explica per si sol la malaltia,
i és la suma de tots aquests factors
la que desencadena una sèrie d'es-
deveniments a nivell molecular,
d'estrès oxidatiu, dany del DNA i
del micro ambient neuronal que
finalment desencadena en el que
coneixem com ELA.
ME: Quins serien els primers
símptomes o senyals d'alarma?
MT: Els primers símptomes de
l'ELA poden ser tan subtils que
sovint es passen per alt. En alguns
casos, els símptomes afecten ini-
cialment una de les cames i els
pacients experimenten dificultat a
caminar o córrer o ensopeguen
amb més freqüència. En altres
pacients, l'afectació inicial es pro-
dueix en una mà o al braç i expe-

rimenten dificultats amb tasques
senzilles que requereixen destresa
manual com botonar una camisa,
escriure o bé girar una clau en un
pany. Altres pacients noten proble-
mes de la parla o dificultat per
mastegar o empassar. És impor-
tant destacar que no hi ha dos
casos d'ELA exactament iguals. Els
símptomes i la progressió de la
malaltia poden variar molt entre
una persona i una altra, i cal trac-
tar cada cas segons les necessitats
específiques i la situació familiar
concreta.
ME: Gran part de les persones
amb esclerosi lateral amiotròfica
viuen una mitjana d'entre tres i
cinc anys després del diagnòstic
de la malaltia. No obstant això, el
científic Stephen Hawking pateix
la malaltia des de fa més de 50
anys, com és possible?
MT: És important recalcar que sota
el terme d'ELA agrupem a dife-
rents formes de presentació de
malaltia. La mitjana de supervivèn-
cia és una veritat estadística que
resulta enganyosa per al pacient
individual. Cada pacient és dife-
rent i l'evolució de la seva malaltia
estarà determinada per factors
com ara la musculatura afectada a
l'inici, el manteniment de l'estat
nutricional, la presència de disfun-
ció respiratòria i el suport social i
familiar. La complexitat dels símp-
tomes que apareixen durant la
malaltia fan obligatori l'establi-
ment d'unitats multidisiciplinars on
els pacients són valorats per un
equip d'experts en nutrició, pneu-
mologia, rehabilitació, psicologia,
treball social entre d'altres. El
seguiment en aquestes unitats d'a-
tenció multidisiciplinar ha demos-
trat en repetits estudis de ser capaç
de perllongar la supervivència dels
pacients, i més important encara,
millorar la qualitat de vida del
pacient i els cuidadors.
ME: Alguns casos d'ELA poden

ser d'origen genètic? Si una per-
sona té un familiar amb la malal-
tia, s'hauria de fer alguna prova
per comprovar si és possible que
ell també la desenvolupi?
MT: La immensa majoria de casos
són d'origen esporàdic, sense que
els familiars tinguin un risc incre-
mentat de malaltia, de manera
que l'estudi genètic a familiars no
està indicat. Només una minoria
dels casos de malaltia de moto-
neurona té un origen genètic. Des
de fa més de 20 anys es coneixen
mutacions en el gen SOD, relacio-
nat amb la resposta al dany oxida-
tiu i mutacions en un altre gen, de
no C9orf72, que compleix fun-
cions a nivell del RNA cel·lular.
Aquests dos gens, juntament amb
altres més freqüents expliquen
casos de famílies amb diversos
membres afectats, no només de
malaltia de motoneurona sinó
d'altres malalties neurodegenera-
tives com les demències fronto-
temporalts. Es tracta d'un camp
d'investigació enorme i de grans
troballes en els últims anys.
ME: Sembla que s'està investi-
gant amb cèl·lules mare i que els
resultats són favorables. Aquests
avenços podrien contribuir al
desenvolupament de nous tracta-
ments per aturar o alentir la pro-
gressió no només de l'ELA, sinó
també d'altres malalties neurode-
generatives com l'esclerosi múlti-
ple o el Parkinson?
MT: La investigació amb cèl·lules
mare ha permès conèixer molt
més sobre els mecanismes pels
quals les neurones pateixen mal i
han permès avenços com poder
provar al laboratori possibles
medicaments per a assajos clínics
o entendre millor el procés de
desenvolupament i envelliment
normal del nostre sistema nerviós.
No obstant això, el seu ús directe
com a tractament de les malalties
degeneratives encara ha de passar

per la prova rigorosa d'assajos clí-
nics en marxa, que ens permetran
demostrar que un tractament és
capaç de produir un benefici o no
sobre la malaltia. 
ME: El grup de voluntaris i
voluntàries formeu part de La
Fundació Miquel Valls que és una
entitat privada i sense ànim de
lucre que neix el 2005. Quines
són les línies d'actuació?
MT: Les línies d'actuació serien:
L'atenció directa als afectats i les
seves famílies, oferint-los suport i
assessorament durant el procés de
la malaltia i esdevenint un dels
seus punts de referència. La trans-
missió de les necessitats dels afec-
tats a les institucions públiques per
tal d'aconseguir millores en l'ac-
tual xarxa sanitària i assistencial,
posant alhora de manifest la
necessitat d'impulsar la investiga-
ció. Cal dir que des de la Fundació
treballem per evidenciar la neces-
sitat que es realitzin estudis i inves-
tigacions sobre la malaltia, com a
única esperança que en un futur
no molt llunyà l'ELA arribi a ser
una malaltia amb una cura o un
tractament eficaç. I també la sen-
sibilització amb la finalitat de
donar a conèixer la realitat de les
persones afectades d'ELA a la
societat, aconseguint una ciutada-
nia compromesa i activa amb la
malaltia.
ME: Esteu fent activitats per
donar a conèixer aquesta malal-
tia. Recordem que va estar molt
en boca de tots durant el 2014 la
campanya «Ice Bucket Challenge»,
on les persones es tiraven a sobre
una galleda amb aigua i gel. El
passat dia 21 les façanes de dife-
rents ajuntaments van il·luminar-
se amb el color verd, i també va
ser un èxit la campanya Fes un
Gest per l'ELA, on personalitats
públiques van adherir-se penjant
a les xarxes socials diferents «sel-
fies» amb la imatge d'una mà on

la posició dels dits formava la lle-
tra L.
MT: Pels voluntaris de la Fundació
tot el que sigui fer difusió ens hi
apuntem i sumem. Com a grup,
des de fa uns set anys vam
començar i, per desgràcia, moltes
persones que tenien ELA ens han
deixa’t. Per tant, totes les iniciati-
ves que se’ns proposen les recol-
zem i en fem difusió al territori a
través de les xarxes socials i mit-
jans de comunicació, que sempre
ens ajuden. Efectivament totes les
campanyes que has mencionat
van tenir un gran ressò a tot el
món i cada 21 de juny se celebra
el dia mundial de l’ELA, però no
volem que quedi tot en actuacions
puntuals, per això ens sumem a
totes les iniciatives des de la
Fundació d’ELA i des de Terres de
l’Ebre durant tot l’any a mida que
van sorgint iniciatives. Per exem-
ple, aquest any tindrem esdeveni-
ments de tot  tipus: musicals,
esportives, teatrals, culturals...
estarem presents a Fires per infor-
mar a la gent. A banda de les
aportacions que pugui fer la gent,
per a nosaltres és molt important
informar i donar a conèixer la
tasca de la  Fundació d’ELA
Miquel Valls. Entre altres activitats
solidàries l'Ajuntament de Móra la
Nova organitza una masterclass
de Zumba aquest divendres 29 de
juliol. El proper dissabte 6 d’agost,
a Gandesa, es farà un sopar soli-
dari per l’ELA organitzat per
l’Ajuntament, també farem la
prova UltraEbre Swim Marathon,
el 27 d'agost, organitzat per l'as-
sociació esportiva xswim project,
www.ultraebre.com.

Per contactar amb voluntaris a  tra-
vés del facebook: voluntaris ELA
Terres de l’Ebre i per adreça 

electrònica:

terresdelebre@fundaciomiquelvalls.org

ACTUALITAT

NO HI HA DOS CASOS D'ELA IGUALS
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PARTITS PRETEMPORADA

Partit

J i Maria-Gandesa
S. Jaume–amposta b 
ascó-lleida Copa Cata.
Masdenverge- amposta

aGOST
Penyiscola–alcanar 
Tortosa-ascó
Gandesa-Nàstic juvenil 
alcalà-Rapitenca
Pinell-Corbera
San Jaume-la Cava 
Olimpic-Tancat
ascó-Nàstic juv
Benicàssim-Roquetenc 
Traiguera-Ulldecona
Camarles B-J i Maria B
3x1: Falset-Batea–Valls
Falset-amposta 
Torreforta-ascó 
la Sénia-Camarles
Masdenverge-Santa Bàrbara
Torreforta-Tortosa 
Rapitenca-Nàstic juv
aldeana-Jesús i Maria
Pinell-amposta 
Puigvertenc-Flix 
Catalònia-Gandesa 

Perelló-la Cava 
alcanar a-alcanar B 
Camarles-Roquetenc 
ametlla-Masdenverge
Vilalba-rival confirmar
Jesús Catalònia-amposta
ametlla B-J i Maria B 

Rapitenca-S Jaume
Balaguer-ascó
la Cava-Roquetenc 
R Bítem-Pinell 
Castelló juv div honor-alcanar 

30

31

3
4
5
6

7

9

10

11

12

Dia Partit

aGOST
Camarles-ametlla 
R Bítem-Pinell
amposta-Pobla Mafumet 
Hospitalet-ascó 
Morella-Ulldecona 
Gandesa-Vilaseca 
ampolla-Tortosa 
R Bonavista-Reddis 
Batea-Olimpic 
Rosell-la Sénia

J i Maria-Camarles
Corbera-Gandesa 
3x1: ascó-Olímpic-Flix 
aldeana-Ulldecona 
Corbera-Gandesa 
la Cava-Reus B

Vall d’Uixó-Rapitenca
Salou-ametlla
Rapitenca juv-Catalònia
alcanar-Sant Jordi 

3x1: Camarles-Catalònia-J i Maria 
la Sénia-Ulldecona 
amposta B-Pinell
Jesús i Maria B-S Jaume
Falset-Roquetenc 
Móra la Nova-Perelló
ametlla-Gandesa 
aldeana-la Cava 
Rapitenca juv-R Bítem
Tortosa-Morell 
Santa Bàrbara-S Jordi
Batea-Maella 
alcanar-Ulldecona
la Cava-Barça juvenil
Rapitenca-Tortosa
amposta juv-ametlla
alcanar B-J i Maria B
Catalònia-la Cava
R Bítem-amposta B
amposta-Roquetenc

13

14

15

16

17

20

22
23

24

25

Dia

L’Ascó de Santi Castillejo va jugar dimecres contra el Nàstic.
L’equip grana es va imposar per 2-3. Abans, dissabte, els asco-
nencs van vèncer el Reus per 2-1. Demà, els de la Ribera rebran
el Lleida en l’eliminatòria de la Copa Catalunya.

L’Ascó rebrà demà el Lleida, en la
Copa Catalunya

HA JUGAT AMB EL REUS I EL NÀSTIC

Ahir dijous es va formalitzar la presentació de la candidatura per ser la Junta Directiva de UE Del-
tebre. Com a president consta Leocadio Ventura. Secretari: Elvis Miró; Tresorer: Salvador Miralles; Vi-
cepresident: Lázaro Arques; Vocal: Ramon Salaet. Aquesta nit 22.00 h junta general extraordinària
per a la proclamació nova junta directiva.  També sembla ser que s’aclareixen els dubtes a Tivenys on
finalment hi haurà futbol. Cristian Barberà, fins ara directiu, cap de premsa, passaria ser el nou presi-
dent, a expenses, com a Deltebre, de fer-ho oficial en assemblea de socis. Ja es treballa per confec-
ciona la plantilla. Amb aquestes incoporacions i la possible de Ginestar (on també hi ha moviment per
tirar endavant), el grup ebrenc de Quarta catalana podria ser de 17 equips amb la qual cosa, si això
es confirma, la lliga començaria el dia 3 de setembre, amb els següents equips i entrenadors. 
Alcanar B: Àlex Cervera
Amposta B: Cristian 
Arnes: Roger Blanch
Ascó B:Barrufet / Jordi Salayet
Ametlla  B: Pau Safont – Sergi Cnsarnau
Batea  B: Esteban Fernandez
Benissanet: Xavi Solé 
Bot: Sergi Vidal
Camarles B: Santi Forastero 
Deltebre: Mario Arques 
Ebre Escola: Joan Esquerré 
Catalònia B: Jordi Llobet 
La Fatarella: Andreu Guiu
Masdenverge: Jordi Vallés 
Mora La Nova: Lizaso
Tivenys: Lluís Zaragoza 
Xerta: Sisco  Marti 
Ginestar: ?

Millores al camp de la Fatarella, on torna el futbol

Avui es farà oficial la nova junta del Deltebre

A TIVENYS, TAMBÉ HI HAURÀ FUTBOL

El CD Tortosa rebaixa en 10.000 euros el deute
El CD Tortosa va celebrar di-

marts l’assemblea General de
Socis. Després de fer balanç
esportiu, valorant haver jugat
la promoció i lamentant no
haver pogut assolir l’ascens, el
president Arturo Llorca va par-
lar de que es tornarà a intentar
la temporada vinent, en la ma-
teixa línia actual de buscar te-
nir un primer equip el màxim
competitiu possible i, a la ve-
gada, no generar cap deute a
l’entitat. Tot al contrari. Dins
del balanç econòmic de la
temporada 2015/16 es va ex-
posar que ha estat positiu amb
un petit superàvit i una reduc-
ció de 10.000 euros del déficit
que arrosega el club i que ha
servit per rebaixar deute amb
proveedors, principalment
amb la HIFE. El deute actual és
ara de 106.000 euros. El pres-
supost per la propera tempo-
rada és de 194.000 euros, in-
cloent el futbol base (53.000).
La despesa prevista per al pri-
mer equip, plantilla i cos tècnic
és de 92.000 euros. El presi-
dent Arturo Llorca va lamentar
el poc interés del soci per anar
a una assemblea en la que n’-
hi havien uns 20. El Tortosa en
té actualment uns 300, comp-
tant els del futbol base. 

ASSEMBLEA DE SOCIS

La veritat és que cada temporada tinc
unes parauels de reconeixement per tots els
directius de clubs modestos. No només de
futbol, parlo en general. La veritat és que
som un territori molt implicat en aquest sen-
tit i, malgrat les dificultats existents i els pocs recursos que es
disposen, sempre hi ha algú que apareix per tirar endavant la
seua entitat. I això que cada dia fa més respecte agafar-ne
una amb les responsabilitats subsidiàries que comporta ser
president o directiu.
A més, el que cal destacar és que en la majoria dels casos

es fa per sentiment. També pot existir-ne algun que ho fa
amb un altre interés, però no és el que més abunda. Per ci-
tar un exemple, enguany hi havia dubtes en diversos clubs
del territori (de futbol) de Quarta catalana. Ens trobem a dia
d’avui que poden haver-hi 17 equips, alguns d’ells amb una
il.lusió extraordinària com és el cas del Masdenverge o la Fa-
tarella on recuperen l’equip en competició.
La vostra satisfacció de lluitar pel vostre poble/club és la

millor recompensa. Ne tindreu poques més. I segurament se-
reu valorats pels errors, no per una altra cosa. I pocs us en-
tendran. Jo, sí. Per això el meu reconeixement a la vostra de-
dicació. Només us pot dir a tots: Gràcies!. 

Vull ser directiu

Durant l’assemblea, el president Arturo Llorca va informar que recentment el prèstec
per la construcció de la tribuna de l’estadi municipal ja estava saldat. Va voler destacar
la iniciativa del president Enrique Viñas que va impulsar el projecte al seu moment, l’any
89, i va explicar que el cost d’aquesta millora a l’estadi, de la que se’n beneficien tots
els usuaris del mateix, es va acordar amb un intercanvi publicitari amb l’entitat finance-
ra que va fer el prèstec al seu dia. Un prèstec que, inicialment i fins fa poc temps, esta-
va avalat pel president Viñas i directius d’aquella temporada. D’aquesta manera, amb la
publicitat, s’ha pogut amortitzar amb els anys. Així mateix, Llorca va voler agrair a les
directives posteriors a la del president Enrique Viñas perquè entre tots s’ha fet possible
que la tribuna s’hagi pogut pagar sense que li hagi suposat cap desembós directe a l’en-
titat, més que l’intercanvi publicitari. 

S’acaba de ‘pagar’ la tribuna de l’estadi 
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Amposta, ciutat olímpica
CAMPANYA PER VALORAR LA VINCULACIÓ DE LA CIUTAT ALS JOCS OLÍMPICSENRIC ADELL, NOU MEMBRE DE LA COMISSIÓ DIRECTIVA DELS

Consells esportius de Catalunya
Enric Adell, president del
Consell Esportiu del Baix
Ebre, va ser escollit membre
la nova comissió directiva de
la Unió de Consells Esportius
de Catalunya en el decurs de
l’Assemblea Extraordinària
de la UCEC celebrada
recentment  a Poblet (Conca
de Barberà).  Adell, com a
representant de l’Agrupació
Territorial Tarragona-Terres
de l’Ebre, formarà part d’una
directiva que en breu esco-
llirà al nou president i posarà
en marxa  un nou pla
estratègic  de quatre anys de
durada aprovat per impulsar
el creixement i la qualitat de
l’esport en edat escolar a
Catalunya.

CONSELL COMACAL DEL MONTSIÀ

Durant els mesos de juny i juliol, l’Àrea de Joventut del Consell
Comarcal del Montsià ha organitzat un total de quatre cursos
vinculats en l’educació en el lleure. D’una banda, dos de pre-
monitoratge de lleure amb un total de 45 participants, d’entre
15 fins a 17 anys, els quals han pogut establir un primer con-
tacte amb el món de lleure, amb l’adquisició de recursos i eines
per desenvolupar les tasques en una entitat de lleure. D’altra
banda, 49 joves han decidit aquest estiu realitzar el curs de
monitoratge de lleure, per reforçar, consolidar o adquirir aquells
coneixements que els seran bàsics per desenvolupar la seva
tasca educativa com a monitors i monitores de lleure. Ambdues
formacions possibiliten l’adquisició de nous reptes i implica que
la joventut que estigui al capdavant d’una activitat adquireixi
responsabilitats, que s’impliqui, hi participi, però, sobretot, que
vetlli per al seu bon funcionament. 
Aquestes cursos formatius com la resta dels que s’ofereixen des
dels serveis comarcals de joventut al llarg de l’any compten amb
el suport de la Direcció General de Joventut i amb el dels pro-
fessionals de joventut d’arreu de la comarca, per mitjà de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove».

Educació en el lleure

OPEN FUTBOL PLATJA L’AMETLLA DE MAR

L'equip JPQ es va imposar en el 18è torneig Open de Futbol
Platja l’Ametlla de Mar, que va tenir lloc el passat cap de set-
mana a la platja de Pixavaques, i ho va fer per 7 a 4 davant
de l'equip Soctonto. A la final de consolació, el Xiprer es va
assegurar la tercera posició davant dels Gremlins. El guanya-
dor es va emportar 800 € de premi, a més d'un sopar i l'ac-
cés a una atracció turística. El finalista i el tercer es van
emportar 400 € i 120 € –la quota d'inscripció– respectiva-
ment. A més, Erik Devadip José es va emportar dos trofeus al
jugador més regular i porter menys golejat, mentre que Javi
Margalef va endur-se el trofeu al màxim golejador.
L'Open de Futbol Platja està organitzat pels membres de la
Secció Esportiva de la SCER de l'Ametlla de Mar –a títol indi-
vidual– i aquest any va comptar amb la participació de 8
equips, tot i que va patir l'abandonament d'un equip de
l'Ampolla abans de finalitzar la competició. «Estem contents
perquè els equips del poble van respondre molt bé i els juga-
dors cada vegada són més joves. A veure si l'any que ve
podem complir el nostre objectiu d'arribar als 12 equips»
explica Ignasi Llorens, membre de la Secció Esportiva de la
SCER de l'Ametlla de Mar. 

JPQ s’imposa
BREUS

L’Equip Sènior del CB Cantaires Tortosa ja s’ha posat a treballar per preparar la temporada 2016-
2017, en què jugarà al màxima lliga de bàsquet català, la COPA CATALUNYA. L’Equip tècnic
estarà format per Claudio César Prieto, 1er entrenador, Xose Leyenda com a 2on entrenador i
Sergi Galera com a Preparador Físic. Tots els jugadors de la passada temporada continuaran en
l’equip (Luc, Kiliam, Sandy Jr, Ivan, Dani, Xavi, Sergi D.). En l’apartat d’incorporacions i baixes cal
destacar que el jugador canterà Pol Garcia passarà a formar part del 1er equip, la renovació de
David King, la baixa de Sergi Galera que formarà part del cos tècnic del primer equip i la baixa de
Steven Miro i Miki Novovic que han anat a jugar en lligues estrangeres. L’Equip sènior té previst
el inici de la pretemporada per a la segona quinzena d’agost i l’equip tècnic ja està preparant els
partits amistosos de pretemporada. 
El CB Cantaires Tortosa fa oficial el fitxatge del pívot brasiler Gui Brodt (Sao Paolo, 2,08 Mtrs, 105
Kgs i 26 Anys). Gui Brodt es caracteritza per la seva capacitat rebotejadora tant ofensiva com
defensiva.

‘Amposta, ciutat olímpica'. Aquest és l'eslò̀gan de la campanya que l'Ajuntament
d'Amposta, en col·laboració amb el Club Nàutic, ha endegat tot coincidint amb els Jocs
Olímpics de Rio i amb l'objectiu de posar en valor i "traure pit" del potencial esportiu que
te ́ la ciutat. "Amposta ha estat, som i treballem per seguir sent olímpics en el futur", des-
taca l'alcalde, Adam Toma ̀s, tot afegint que "enguany ho e ́s perquè hi haurà dos ampos-
tins participant-hi, per una banda la remera Aina Cid i per l'altra, l'entrenador de la selec-
ció xilena de rem, Bienve Front". "Aquesta campanya, però, vol anar me ́s enllà i vol rei-
vindicar la vinculació que ha tingut la nostra ciutat amb l'olimpisme al llarg dels anys, a més
de fer un reconeixement als esportistes que hi han participat, com els set remers del Club
Nàutic", defensa Tomàs.
"Amposta som i serem olímpics no només per això, sinó també perquè el nostre projecte
esportiu, amb les instal·lacions de primer nivell, fan que a la nostra ciutat vinguin atletes
de diferents modalitats a entrenar", diu l'alcalde, "hem tingut, per exemple, aquests u ́ltims
mesos, la selecció xilena de rem, els equips xine ́s i brasiler d'esgrima i olímpiques de dife-
rents nacionalitats també d'esgrima i aquests últims dies ens ha visitat la marxador de l'e-
quip espanyol Júlia Taka ́cs".

*El tortosí Jaume Sorolla va ser campió de l’Europeu de bàsquet
amb la selecció espanyola sub 20. A la imatge, Sorolla (el segon
per l'esquerra) celebrant el títol a Hèlsinki. Foto: FIBA

*Una cinquantena de patinadors i patinadores d’arreu
d’Espanya van acudir a la localitat lleidatana de Mollerussa, per
disputar el Campionat d’Espanya categoria sènior.
Les patinadores de la nostra territorial  Núria Gas Cugat del CP.
L’Aldea va quedat classificada en nove lloc,  Gisela Bargalló Solé
del Reus Deportiu 16ª i  Laura Armenteros Sánchez del Reus
Deportiu va quedar fora de la classificació al obtenir una 26ª
posición amb el disc curt.

*L'Ajuntament de Deltebre ha ofert una recepció oficial a l'atle-
ta de la selecció espanyola, Júlia Takacs, que prepara al nostre
municipi la seva participació als Jocs Olímpics de Río en la
modalitat de 20km marxa.
Takacs ha escollit Deltebre perquè la climatologia és molt sem-
blant a la que es trobara ̀ a la ciutat brasilera ja que hi ha la
mateixa humitat.
* DEMÀ DIA 30 A LES 10H A LA PLATJA AVELLANES DE
L’AMPOLLA, XII TORNEIG 4X4 DE VÒLEI PLATJA

Club Bàsquet Cantaires: any històric

Sorolla, campió d’Europa
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ÒSCAR COLAT

Òscar Colat és un refe-
rent a Corbera, club del
seu poble en el que ha
jugat 14 temporades en
dues etapes. Ha viscut
el futbol amb passió i
entrega al seu equip.
Un equip modest, però
consolidat a Tercera
catalana on Òscar és
una referència com a
jugador local que
representa el sentiment
corberà. Ha decidit
penjar les botes als 35
anys. Ens ho explica en
aquesta entrevista.   
Pregunta: Quan deci-
deixes deixar-ho? I per
què?
Resposta: Aquesta
temporada, a la feina,
m’ha costat molt can-
viar els torns per a
poder entrenar i jugar. I
sóc compromès i m’a-
grada complir. He vist
que cada cop se’m feia
més complicat i arriba
un moment que has de
valorar i també adonar-
te que la feina és prio-
ritària. A més, amb 35
anys, ha arribat el
moment. No va ser una
decisió fàcil, perquè és
gairebé tota una vida,
però després de pensar-
ho i comentar-ho a
casa, vaig pendre la
decisió.
P: La millor anècodta
que et ve al cap de tots
aquests anys?
R: El que em ve directa-
ment, és la sorpresa que
m’han fet el C.F
Corbera d’Ebre l’últim
partit que he jugat. Es
va fer un parlament per
la megafonia agraint-
me tots els anys que he
estat amb l’equip, em
van entregar una placa i
una camiseta firmada
per tots els companys.
Em van fer caure les llà-
grimes, no ho oblidaré
mai. Només tinc parau-
les d’agraiment.
P: Qui t’ha recolzat més
en el futbol?
R: No em puc queixar
gens del recolzament
que he rebut. Tota la
meva família i la meva
dona, de quan la vaig
conèixer, sempre m’han
recolzat, però el que
més, ha estat el meu
pare. De quan jugo,
podria contar amb els
dits de la mà els partits
que no m’ha vingut a
veure. Per mi això té
molt de mèrit. 
P: Què és una mare?

R: Ja ho diuen, mare
solament n’hi ha una,
així que per mi és un ser
molt important i espe-
cial, és el meu pilar,
sempre m’ha donat i
em dóna bons consells.   
P: Amb quin nom ets
conegut futbolística-
ment?.
R: Tothom em diu
Òscar, menys els com-
panys de l’equip que
em diuen “capi”.  
P: Ets feliç?.
R: I tant que sí, no tinc
cap motiu per no ser-
ho, estic molt content
amb tot el que tinc,
amb el que he aconse-
guit i amb tot el que
m’envolta.    
P: El teu lema?. 
R: Entrega, esforç i
sacrifici. 
P: Demanaries un
desig?
R: Que hi hagi pau al
món, que tothom pugui
ser feliç. 
P: Com vas conèixer a
la teua parella?
R: Estic casat amb ella.
La vaig conèixer quan
jugava a Vilalba. Llavors
vaig fer molta amistat
amb JR Busom, ell és de
Vilalba i també jugava.
La seva parella, la
Marina, que ara és la
meva cunyada, venia
sempre al futbol i un dia
em va presentar a la
seva germana, la que
ara és la meva dona.
Així que puc dir que
gràcies al futbol la vaig
conèixer. 
P: Com es compagina
treball, família, entrena-
ments, partits... 
R: Com ja he explicat,
treballo a torns, i m’ha
costat bastant combinar
entrenaments i partits.
Treballar la nit anterior
al partit, aixecar-te al
mig dia, dinar ràpid i
ves cap al partit, doncs
sí, pesa una mica. Per
això he pres la decisió
de deixar-ho.  
P: Si comptes totes les
hores que perds i els
diners que has guan-
yat....
R: Això està clar, però
sempre he jugat al fut-
bol perquè m’agrada i
tot el que m’ha aportat
aquest esport no es pot
pagar amb diners. 
P: Guardes samarretes
o botes de futbol?.
R: Sí, guardo les prime-
res botes que vaig tin-
dre quan vaig començar

a jugar, unes “Munic”.
De vegades les miro
perquè em fa gràcia
veure el peu tant petit.       
P: Has practicat cap
altre esport?
R:M’agrada molt córrer
per la muntanya, sen-
derisme i anar amb bici.
Tot el que estigui rela-
cionat amb la muntan-
ya m’encanta. 
P: Com vas començar a
jugar a futbol?.
R: Quan tenia 10 anys
vaig començar anar a
veure entrenaments del
primer equip del
Corbera, anava perquè
sol jugàvem a l’escola o
pels carrers, no teníem
futbol base. L’any
següent van fer un
equip que em va per-
metre poder començar
a competir.   
P: Trajectòria?.
R: Ascó, Corbera
d’Ebre, Vilalba dels
Arcs, Horta de Sant
Joan i Corbera on
enguany he penjat les
botes.  
P: Si haguessis de defi-
nir el futbol, com ho
faries?
R: És una disciplina
esportiva que implica
treballar amb equip per
trobar l’equilibri, poder
reduir la feina i multipli-
car els resultats. Com a
la vida, et dóna
moments bons i
dolents.
P: És una droga?
R: Ho deu ser perquè
molta gent esta viciada,
jo sóc addicte al futbol.
P: El teu jugador favo-
rit?
R:Messi, som uns privi-
legiats de poder veure’l

jugar.
P: A qui t’hi assembles?
R: A mi, pel meu estil,
m’agrada Mascherano.
Una altra cosa és que
m’hi assembli...
P: Jugues a la play?
R: No molt, però quan
ho faig solament jugo al
FIFA.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Amb l’objectiu de
cuidar-me per poder
jugar, m’ha permès
seguir una vida que,
potser si no m’hagués
agradat el futbol, no
hagués portat. A més,
m’ha donat la oportuni-
tat de conèixer molta
gent.
P: En general, els homes
només parlem de fut-
bol, dones i cotxes?
R: Són tres temes que
fem servir bastant, però
jo també afegiria el
temps que fa, si plou, si
fa vent...jejeje.     
P: El sexe influeix abans
d’un partit?.
R: Hi ha gent que diu
que sí i altres diuen que
no, però jo crec que
influeix més l’estat aní-
mic en el que estiguis. 
P: Familiars que hagin
jugat a futbol?.
R: El meu avi matern va
jugar molts anys i el
meu pare va jugar de
porter dos temporades,
els dos a Corbera. 
P: Els teus millors entre-
nadors?.
R: He après coses de
tots els que he tingut i
la veritat és que de tots
ells estic molt agraït.  
P: Entens els entrena-
dors?.
R: Sí, de fora es veu

molt bé, però no és una
tasca gens fàcil. Han de
saber gestionar un ves-
tuari amb persones, on
cadascuna té el seus
problemes i el seu
caràcter i intentar que
tothom es senti a gust i
vàlid per l’equip. Molta
psicologia. 
P: Què és el que més
t’agrada dels entrena-
dors?.
R: No m’agraden els
que perden els papers,
crec que és bo cridar
per rectificar, però sense
sobrepassar límits.
P: Serveix per alguna
cosa destituir a un
entrenador?.
R: Quan un equip va
malament, és el primer
que es canvia, és més
fàcil canviar l’entrena-
dor que canviar tots els
jugadors però moltes
vegades no és la solu-
ció.
P: Què prefereixes,
tenir un bon equip o un
bon entrenador?
R: Les dues coses han
d’anar lligades, però el
que està clar, és que, si
no tens un bon equip
per molt bon entrena-
dor que siguis, ho tens
molt difícil. 
P: Quin és el millor
jugador de les Terres de
l’Ebre amb el que has
jugat?
R: He tingut la sort de
jugar amb molts bons
jugadors però el que
més em va sorprendre
va ser quan va estar a
Corbera Gumiel del
Gandesa.
P: El més ‘caxondo’?
R: Durant tots els anys
n’he vist uns quants,

però potser el que més
ha sigut Fidel. Un crac
en tots els sentits.
P: Per què els humans
no demanem més
vegades perdó?
R: Doncs no ho sé, però
segur que tot seria més
fàcil i aniria millor.
P: Si un nen se t’acosta i
et demana un consell,
què li diries?
R: Que quan estigui
jugant solament pensi
amb ser feliç, aprofiti al
màxim tots els
moments perquè els
anys passen molt ràpid.
Que no deixi de insistir
en tot moment, obli-
dant-se de totes les
altres preocupacions
però amb humilitat i
respecte.
P: Per què el futbol a les
Terres de l’Ebre el vivim
amb tanta intensitat?
R: La majoria de pobles
d’aquestes terres són
petits i estan a poca dis-
tancia, això provoca
una gran quantitat de
“derbis”, potser això
ajuda que es visqui amb
intensitat i la veritat és
que és una sort. A la
Terra Alta, als llocs que
coneixo perquè he
jugat i sobre tot a
Corbera, la gent que
està a la directiva s’im-
plica i treballa moltíssim
per poder fer un equip
competitiu, es deixa la
vida. I és també per la
rivalitat que abans
comentava. Tots volem
tenir els millors equips
possibles perquè es viu
amb molta passió i hi ha
molt de sentiment pel
poble. I en els darrers
anys ha minvat, però
l’ambient en els camps
és excepcional, en par-
tits de rivalitat.
Moltíssima expectació. 
P: És egoista el jugador?
R: Un davanter en oca-
sions ha de ser egoista,
jo no m’hi considero.
P: T’agrada jugar o
guanyar?
R: M’agraden les dos
coses, però ja que
jugues si guanyes molt
millor.
P: Quan les pulsacions
van a 1000...
R: Has de controlar-te i
intentar treure la part
bona de l’energia que
et surt i no la dolenta.
P: Com reacciones quan
perds?
R: Em quedo tocat i
només tinc ganes que

torni arribar l’hora del
pròxim partit per poder-
ho arreglar.
P: El partit més dur que
mai oblidaràs?
R: Així de primeres em
ve al cap un partit de
promoció d’ascens a
Corbera contra el
Reguers, al final vam
guanyar 4-3 però va ser
molt dur. El que mai
oblidaré, com ja he dit,
és l’últim partit que he
jugat, el de la “despe”,
per la gran tristor que
sentia. També, com a
partit especial, va ser
quan jugava a l’Horta,
visitant el Corbera, l’e-
quip del meu poble.
Vaig fer dos gols, el 0-1
i el 0-2. Vaig tenir un
sentiment molt estrany.
El partit va acabar 1-3.
Fou una victòria agre-
dolça. 
P: El partit més calent?
R: Un Corbera-
Hospitalet, ja fa uns
quants anys.
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?
R: Com equips i perso-
nes humanes que som
els jugadors, el millor
que es pot veure dintre
el terreny és la solidari-
tat entre companys: si
tu no arribes arribo jo,
que si tu ho dones tot jo
també, si tu falles jo
intento corregir el teu
error. I que hi hagi res-
pecte entre companys i
amb els rivals. Això ha
de ser cada partit.
P: Entens els àrbitres?
R: No és gens fàcil ser
àrbitre a 1ª divisió amb
tots els mitjans i tecno-
logies, ara imagina a 3ª
catalana on estan sols,
sense assistents ni ningú
que els pugui dir al
moment si s’han equi-
vocat. Els entenc per-
fectament i se’ls ha d’a-
judar.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  ÒSCAR COLAT, SENTIMENT CORBERÀ

PROPER: 

LLUÍS FORNÉS

60 «Tot el que m’ha aportat el futbol, 
no es pot pagar en diners»

EL ‘CAPI ‘DEL CORBERA HA DECIDIT PENJAR LES BOTES

By: Joaquin Celma
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ANÀLISI SEGONA CATALANA

Plantilles 2016/17

Tortosa, La Cava, Gandesa i Valls, màxims favorits 
La primera divisió províncial, la primera regional o ara la segona catalana, posin el nom que vostès vulguin, només és d'equips de la província des de la temporada 1984/1985.
Enguany, nou equips arriben, els quatre descendits de 1a. i els cinc de 3a. catalana amb la qual cosa la meitat dels equips són nous i només la cava amb 23 temporades en
aquesta categoria, Gandesa amb 14, Roda, Tortosa amb 5 i Valls 4 són els clubs que porten més campanyes de forma consecutiva. La lliga passada vaig pronosticar que el
Cambrils i Tortosa eren favorits per a l'ascens. Encert total, els dos van quedar primers. El que no vaig encertar és quan vaig anunciar al novembre que el Tortosa seria cam-
pió. Porto sis anys encertant-ho i aquesta campanya he fallat, no sóc perfecte. 
Cinc temporades porta el Tortosa intentant aconseguir l'ascens i en aquesta li toca si o si; bon equip amb Virgili com a fitxatge mediàtic i l'arribada d'un gran entrenador Àngel
Garcia. D’entrada, pronòstic clar: el Tortosa és el màxim candidat a l’ascens. Si la primera plaça està molt clara, la segona no ho està tant. Opten per ella Valls, Gandesa i la
Cava, els tres mantenen part del bloc del campionat passat, quan van quedar classificats del lloc 3 al 5. A més, han fitxat molt bé. Sobre tot la Cava amb l'arribada del màxim
artiller de la passada temporada, Chimeno, més Àngel i José Ramon. L'equip del delta estrena banqueta amb Sergi Navarro que torna a casa després de les seves grans cam-
panyes al Remolins-Bítem i a l’Ulldecona. El Valls de López té un 10% de més potencial que la passada campanya i el Gandesa sempre és l'equip que està entre els primers,
fent, a  més, un bon futbol. El que veig clar és que dels quatre descendits: Catllar, Amposta, Torredembarra i Reddis. El més normal seria que estiguin amb opcions algun d'ells
per l'ascens. Però no serà així. Dos d’ells, Torredembarra i el Catllar, parteixen d'una situació una mica critica nivell de pressupost mentre que Reddis farà un equip jove amb
cost gairebé zero i ens queda un Amposta que és una incògnita perquè han marxat totes els jugadors referents i només en queden quatre de l'any passat; equip, per tant, gai-
rebé nou. No obstant, farà bona segona volta, podria quedar entre 5/7. A més dels ressenyats, de l'any passat, queden Camarles, Roda, La Riera, Ulldecona i l'Hospitalet, els
tres últims en el seu debut a la nova categoria van mantenir-la. D'aquests cinc equips, 2 han canviat d'entrenador: Ulldecona on arriba un mister experimentat, Enric -exgan-
desa i exCatalònia-, i a l’Hospipalet, Joe. La meua aposta d'aquests cinc equips: Ulldecona, Hospitalet, La Riera, Camarles i Roda de Barà màxim 1 patirà per mantenir la cate-
goria. Tres quedaran a mitja taula i un entre els sis primers, potser l’Hospitalet sigui dels cinc el que pugui patir una mica més. 

Cinc són els ascendits: Vendrell, Cambrils Unió, Salou que tornen a segona catalana i
dos debutants en aquesta categoria: Batea i Segur. Si bé la passada campanya va ser
un desastre amb 8 descendits de 1a, enguany serà diferent. De 1a catalana baixarà de
la nostra província un equip o cap, amb la qual cosa els descendits de 2a. seran entre
4/5 i si puja el que juga la promoció serien només quatre els descensos. Els equips que
lluitaran per la permanència i que poden baixar són 8: Reddis, Torredembarra, el Catllar,
Batea, Segur, Cambrils Unió, Vendrell i Salou. Vaig a mullar-me: dels quatre que baixa-
ran, 1 segur serà un dels recentment descendits de la 1a catalana. Crec que Cambris
Unió no baixarà, amb la qual cosa Batea, Segur, Vendrell i Salou opten per aquestes pla-
ces de descens però ull que d'aquests quatre equips pot sortir-ne un revelació. 
A destacar d'aquesta lliga que és de la de menys representants del futbol ebrenc dels
últims anys amb només set equips. Ens hauríem de remuntar a la campanya
2001/2002. Sortirem de dubtes en la jornada 4 ja que sempre en les últimes 20 tem-
porades, en aquesta jornada, el campió està entre els cinc primers.  

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

aitor arasa 
Gerard Estorach
Pau Monclús 
Josep Vilanova
Carlos Kàder 
Àlex Ionita 
José luis leon
arnau Beltran 
Roger Roig  
Edgar Bertomeu 
Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni
Sergi Cid
Thomas Sentis
Victor Pujol  
Mora 
Marcos San José 
Raul Teixidó
Edgar Samper
Robert Cabrera
Wili
Soufiane 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

ampolla
Deltebre
Floresta
la Cava
Tortosa
Camarles
Reddis
Tortosa
Jesús i Maria B
Juvenil
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Jesús i Maria
Camarles
Canonja
Camarles
Camarles
ampolla
Juvenil 
alcanar 

CF CAMARLES
JUGADOR

Àlex Diaz alex
Pablo  De Haro
adrián Puerto
Francisco Martin 
Ruben Garcia
Josu Rigal
Batista 
agus
adrian Soriano
Jorge Granados
Javier  Pérez
Hugo Pérez
Edu Sosa
Joel Sarmiento 
Jorge Mora
Ruben Ferrater
Daniel Trujillo
Fran Reche 
Dani Saez
Erik Gonzalez 
Francesc Invernon
Samu  Garcia 
Carlos Torres

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

C Unió 
R Bonavista
Torreforta 
C Unió
C Unió

Juvenil Camb
C Unió
ampolla
Reddis
C Unió
ampolla 
C Unió
Juv Cambrils
Cambrils
Torreforta 
R Bonavista
C Unió
R. Bonavista 
Cambrils
C Unió
ampolla
Cambrils 

CAMBRILS U
JUGADOR

Joan Clave 
aaron lambea
Jose Ramon - Tata
Fabian Crespo
Cesc
Matias Villalon 
Toni Escubedo
angel Diego  Didac
Joseba Iparraguirre
Eder araujo
adria Martinez 
Ricard Monge-Ricky
aaron Oruj
alejandro Caballos 
Juanfran Caballos
Gery Infantes

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Torreforta
Camp Clar 
Camp Clar
Camp Clar 
Inactiu
Morell B
Hospitalet
Camp Clar
Camp Clar 
Canonja
Inactiu
Inactiu
SP SP
ampolla 
Camp Clar 
Inactiu 

CATLLAR
JUGADOR

David Rojas
Miki Boira
Pere Martinez
albert Soldevilla
Joan Batiste
Josep Domenech
Joan Vives
Marc Domènech
alexis Pedraza
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Genis Navarro
Robert Costa
Federic Giné
Javier  Dilla
Cristian Vallés
Jaume Guiu
Sergi Prats
Robert Cubells

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
ascó B 
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Reddis 

CF GANDESA

JUGADOR

Guillem Pallisé
alex Iniesta 
Jonatan llorach
Hans Esteban
Pau Valmanya 
Jan 
Fran Corella 
Eduald 
Omar Oliveras
Issac Casanova
David Medina
Jonatan  Tomas
aleix llobet
arnau Bertomeu
Erik Pascual
Ivan Gonzalez
Joaquin Cardona
Versiano 

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

amposta
Ulldecona
amposta
amposta
R-Bítem
Ulldecona
aldeana 
Cambrils Juvenil 
amposta
J Catalònia
R-Bítem
aldeana
Nastic Juv/Valls 
amposta
amposta
Jesús i Maria 
Mercantil Sabadell 
Ulldecona  

CF AMPOSTA

amposta
Batea 
Camarles
Cambrils Unió 
El Catllar 
Gandesa
Hospitalet
la Cava
la Riera 

12
5

12
14
18

3
8
9
6

Beto
Jordi Roca 
Xavi Cid 
amores   J a u m e
Pedra 
Rafel Navarro
Joe  
Sergi Navarro 
Mercadé

EQUIP                   FITXATGES    ENTRENADOR

Reddis
Roda de Berà 
Salou  
Segur 
Torredembarra
Tortosa
Ulldecona
Valls
Vendrell 

13
7
6
6

18
11
10

6
4

Javi Ortega 
Chacon 
Juan Rabasso
Pachon 
José Mora
Àngel Garcia
Enric alaixandri
José lópez 
Jordi Bernal 

EQUIP                   FITXATGES    ENTRENADOR

JUGADOR

Oriol altaba 
Figo 
Joan Galende  
Kiko
alex almestoy 
Eloi almestoy
aleix Muñoz 
Jordi Vilanova
Enric Suñe
Miguel adria
David Bes
Gerard Garcia
Àlex Chavarria
lahcen Oudadi
agustí Fornós
Eloi Gavaldà
Didac Gil
adrià Suñer

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Batea
Tortosa 
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Roquetenc
Corbera 
Batea
Batea
Batea
Batea

CF BATEA
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Plantilles 2016/17

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

JUGADOR

Marc Bertomeu
Vizcarro
Mario Valldeperez
Roger Santaella
Raimon Fosch
agusti Castells
Jose Ramon
Sergi Grau
Ferran Roig
Eric Fernandez
Joab Fatsini
Sergi Castaño 
Guillem Casanova 
Jaime llorente 
Jonatan lopez
Ximeno
angel Garcia
Sergi Coleto
Jordi llaveria

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

J. Maria 
Ulldecona
la Cava
la Cava
la Cava
la Cava
Ulldecona
la Cava
la Cava
la Cava
la Cava
Juvenil 
la Cava
la Cava
Juvenil 
Ulldecona
Ulldecona
Juvenil
Reddis

CD LA CAVA
JUGADOR

Daniel Cristobal
Àlex amores
Jordi Vidal 
anton Ribas
Daniel Sabaté
Oriol Boix
Àlex Calvo
David Fernandez
Raul Salamanca 
Marc Vidal 
Carlos Millan 
aitor Montaña 
Robert Infantes
Vicente Sanchez
Héctor Cerezuela
Carlos Hurtado
arturo Morales
David Blasco 
andreu Ribas 
Eric Tomàs
Juanjo Moya 
alejandro Saura

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

la Riera 
Inactiu
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
Canonja
Torredembarra
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
la Riera
Tortosa 
la Riera
la Riera
la Riera
Canonja 
Torreforta 

LA RIERA
JUGADOR

adrià Sales 
Pol Pérez
arnau Viñas 
Ruben aznar
Marc Blasi
aleix Benito
Julio lasaosa
Karen 
Giorgio 

D
D
D
M
M
M
M

DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Reddis
Reddis
Finlàndia
Reddis
Reddis
Reddis
Reddis
Tecnifurbol 
Tecnifutbol 

REDDIS
JUGADOR

Mehdi
Erik
Ivan Rubiales
Carlos Palau
Àlex Ronda 
Juan Millan 
Miguel Romero 
Joan Martinez 
Pablo Bustamante
Daniel Bello
Sergi Pitarch
Mohamed
Daniel Belemans 
Isaac Mancera
Marc Castro
Gerard Solé
David Pabon
Gerard Marsal
aitor Rguez.
J antonio Muñoz
laamiri , abobaka

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

altafulla 
E. Calafell
Roda 
Tortosa 
G. Manresa
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Camarles 
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Tortosa  
Roda
Roda
Roda

RODA BERÀ

JUGADOR

Ruben Dalmau
Eduard ariño
Miguel a. Pelozo
Ioan alexandru
Ivan Castillo
Rafael Utrera 
Àngel Rivero
Víctor aranda
Jonatan Iglesias
Juli Molas 
Edu Martinez
Elvis Machin 
Xavier Revuelta
Kilyan Quevedo
Marc Solanellas 
Ivan Hernández
Eloy Hernández
alberto Faura
alberto Garcia 
Juan Carlos Vertiz 
Daniel Maireles
Víctor Rabassó
Ives Quintana 
leonardo amador  

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Vilaseca 
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
R Bonanista 
R Bonavista  
Salou
Salou
Salou
Salou
Salou
ametlla 
Salou
Salou
Salou
Salou
Tortosa 
R Bonavista  

SALOU
JUGADOR

Àlex Rovira 
David Benito
Pau Boifoll 
Ferran Carbó
Cristian Diaz 
Juan J. Herencia
Edgar Fontiveros 
Gerard S. Nicolas
Daniel Martin 
Sergi Masana 
Biel alonso
aleix Semur
Javi Marin
Brian Dominguez
Javier Pardo
alan Enfedaque 
albert Bonsoms 
Brian alvarez 
Breno Souto
F. Joé Marin
Carles Espinosa
José luis Pardo 
Edgar Garcia 

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Segur
Cubelles 
Cubelles
Roda/Valls 
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

Vilanova
Cubelles 
Cambrils 
Segur
Segur
Segur
Torredembarra 
Segur
Segur
Segur
Segur
Segur

SEGUR
JUGADOR

Òscar ambrós
Òscar Tomàs
Joan  Garnica
Guillem Bartolomé
Josep  Saumell 
Pau Gisbert
Sani Cruz 
Àlex Matamoros 
antonio Montserrat
Yannik Ferreria 
Silviu 
Sergio Susin 
Rodri
Plomo Guardia 
Miguel Castro
Javi  Fañanas
Ibi  
German Encias
Davi Some
Dani Montiel 
Jordi aluja 
Joel  Maria Gota 

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

DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Torredembarra
la Riera 
la Riera 
Torredembarra
la Riera 
El Catllar 
SP i SP
El Catllar 
Torredembarra
J Bisbalenca 
Canonja 
El Catllar 
Torredembarra
El Catllar 
Torreforta
SP i SP
Roda 
Hospitalet 
Reus Juv /Vilaseca 
Falset 
Catllar
Reus Juv

TORREDEMBARRA
JUGADOR

Eduald 
Miguel  Gasparin
Marc Vilarroya
Raul Garcia
Victor Calsina
aleix Cuenca 
Manolo Puig 
Fran Sorolla
Dani Bel 
Josep Otero 
aleix Salvado
Cristian Ventura 
Ivan Cristino 
Xavi anell 
Sergi Galera 
albert arnau
Maikel Emperador
J Ramon Chillon
Virgili

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Morell
Rapitenca
Tortosa
Tortosa
Tortosa
amposta
Rapitenca
Tortosa
R-Bítem
Roquetenc
Tortosa
Rapitenca
ascó
Rapitenca
Tortosa
Tortosa
R-Bítem
Tortosa
ascó

CD TORTOSA

JUGADOR

Fran Reolid 
lluc Garcia 
Pau Castro
Miquel Callarisa
Javi Rivas
Guillem Cana 
Moha 
Marc Tena 
albert  Castell 
Ivan abat
Davide Bisegilie
Yassine
Ferran Doménech
Bernat Bel 
David Blanco
Fran Subirats 
Roberto Márquez
Toni Ondazabal 
José Mari Monfort
amado Clotet 

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Catalònia 
Vinaròz Juv
Ulldecona
Ulldecona
Juvenil
Juvenil 
Tortosa
alcanar 
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
alcanar 
Ulldecona
Ulldecona
Catalònia
Jesús i Maria 
Corbera 

ULLDECONA
JUGADOR

Víctor arroyo
Juan José alias
Òscar Botero 
Eric Martí 
albert Marti
Mansour El Hadji
Salvador lopez 
Francesc Molinos
Ramon Giró 
Eduard Guell 
José Castro 
David Molina 
Marti Fabregas 
F. alaman ‘Ferri’
Cristian Teruel 
Joel Merino
Genis  Vidal 
Òscar Pérez

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Valls
Valls
Valls
Valls
Valls 
Valls
Valls 
Valls
Valls
Valls
Canonja
Canonja 
ampolla/Morell 
Valls
Valls
Valls
Gandesa/Rapite.
Valls

UE VALLS
JUGADOR

Carlos Escrich
Francesc Mestres 
Eze Cordero
Jordi  lledó
Sergi Casellas
Mario Roselló
Pablo Gonzalo
adrian alejandre
Pol Casellas
Roger Riera
Raül Sánchez
Santi Sánchez
J anton Soley
F. Rodriguez
Ian Hurtado 
Zakariae
Iker Ordovas
Xavier Moreno
Marc Hervas
Bilal Charaka 
Àlex Hurtado 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

alpicat 
Vendrell
Roda de Berà 
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Cambrils Unió 

CF VENDRELL
JUGADOR

Jordi Sabaté
Hector Torres 
adrian Gomez 
Xavier Martell 
Marc Gutierrez 
Fernando Cuevas 
Carlos Coll 
Víctor Reales
Marc  Vidal 
Francesc Barceló
Daniel Jimenez
Ezequiel Quero
Roger Juncosa 
Uri aragones 
Jordi Segura 
albert arranz 
adrian Rodriguez
Hernan Corvaglia
José a Roldan
Sergio Mañas
angelo Toscano
Maxi alvarez
Isma Rojas 

PROCEDÈNCIA

Hospitalet 
Reddis 
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet 
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Vilaseca B 
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Vilaseca B
Nastic/Reus/Salle
Reddis/Vilaseca 
Hospitalet
Hospitalet Juv
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Torre/Camp Clar
Reddis 

CF HOSPITALET

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

DV
DV
DV
DV
DV

P
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ANÀLISI DELS EQUIPS

Plantilles 2016/17. 2a Catalana (2)

EL SOMNI DE LA PROMOCIÓ

Molt pocs equips poden dir això en el fut-
bol català. 24 temporades porta aquest
equip a la segona catalana i en 18 ha
quedat entre els nou primers. Se'n va
anar Guillermo Camarero, que va fer una
molt bona feina ab rècord de permanèn-
cia, i arriba mister Simeone, ‘Cholo’ Sergi
Navarro, en la seva segona etapa en
aquest club. En la primera va sortir per la
porta de darrere. Per això torna per
demostrar que és un número u a hores
d’ara a l’Ebre com es va comprovar al
Remolins-Bítem i Ulldecona. D'equip
bàsic de la temporada passada no conti-
nuen David Ramirez (Ampolla), Guillem
Navarro, Josep Vilanova (Camarles) Marc
Masdeu (J. i Maria), a més de Xexu (R-
Bítem) i Dani Fatsini. Les altes superen les
baixes, entre elles la del màxim golejador
de la segona catalana, Chimeno, que va
marcar 32 gols; Àngel, que en va fer 27
al R-Bítem, fa dues campanyes, un gran
porter com Vizcarro i un defensa amb
José Ramon que és un puntal. La Cava no
quedarà primer però si podria donar la
sorpresa sent candidat a la promoció. Té
bon equip i un mister guanyador nat. La
seva afició en gaudirà.

LA CAVA
NETEJA TOTAL, NOVA ETAPA

En cinc temporades, aquest equip ha pas-
sat de militar a Tercera divisió a la 2a.
catalana, en la que no estava des de la
2003/2004 i en la que havia competit
abans un llarg període 17 temporades
consecutives. Tres mites de l'Amposta se
n’han anat en dos anys: Diego, Becerra i
Gustavo. De l'equip bàsic de la passada
campanya només continuen dos jugadors,
Jonatan i Omar, a més del porter Guillem
Pallisé i Arnau Bertomeu. Per tant,  només
quatre segueixen. Les baixes: Sabaté
(Vilaseca), Callarisa (la Sénia) Barrufet
(Ascó), Marc Vernet (Reus B), Ribera
(Benicarló), Becerra, Gustavo (es retira),
Cristófer (marxa a l'estranger), Selu
(Rapitenca) i Òscar Benet (S. Bàrbara). Els
fitxatges tots han estat en la seva majoria
jugadors de 2a catalana i només un de
Primera, Ivan Gonzalez del Jesús i Maria. 
Els fitxatges són els joves Eduald, Joaquin
Cardona i Aleix Llobet. Hi ha jugadors a
prova com Corella (Aldeana). Farà una
bona temporada, d’adaptació, però no
veig un equip per a l'ascens, quedarà clas-
sificat entre el 5/7.

AMPOSTA
UN EQUIP AMB MÉS
CARÀCTER

La meta  era mantenir-se en la sego-
na catalana després del seu ascens i
ho ha aconseguint els dos anys. Ara
vol consolidar-se. La transformació
de l'equip ha estat important: 11 fit-
xatges, dels quals 5 els va tenir el seu
míster Xavi Cid al juvenil del Tortosa:
Carles Kader, Arnau Bertran,
Monclús, Sergi Cid i Gerard Estorach.
Arriben també jugadors experimen-
tats, Aitor i Robert Cabrera que van
estar en el pòdium dels tres millors
jugadors de l’Ampolla, Josep
Vilanova, Victor Pujol (torna a casa),
José Luis Leon, que va ser el cinquè
millor al Reddis, i Marcos Sanjosé de
la Canonja. S’ha apuntalat sobretot la
defensa, on només segueix un juga-
dor de la passada temporada: Ionita.
De l'equip bàsic, han hagut 7 baixes:
Ferreres (J. i Maria) Enric, Francesc
(retirat), Cristian Paradas, Sergi
Pitarch, Quim Esteve, Paul Sabin i
continuen sols quatre: Cristian, Edgar,
Teixidó i Pau Sansaloni. Equip molt
jove, equilibrat amb 5 veterans: Aitor,
Ionita, Vilanova, Cristian i Teixidó.
Meta és mantenir-se. Quedarà 8/12.
Igual és l'equip revelació. Té un tèc-
nic que sap el que fa.

CAMARLES
AGUS, ROCA I IL.LUSIÓ 

Dos ascensos en quatre temporades, de
quarta catalana a segona. Militarà per
primera vegada en aquesta categoria
després de 18 temporades a 3a catala-
na i 20 en quarta. Per a una població
amb 2000 habitants estar a la primera
divisió provincial té molt mèrit i més
quan el 70% de la plantilla és de casa, i
a més faran un filial. Segueix tot el bloc
de la passada temporada al costat del
seu crac, Agus, que va marcar 61 gols.
La intenció era renovar Àlex Curto però
el tècnic va decidir no seguir. El míster
triat fou Jordi Roca, que portava 4 cam-
panyes a Corbera. Per competir en el
nou repte, s'han fitxat dos jugadors de
3 catalana, i el porter Figo, un rodamón
(Reddis, Alcanar i Tortosa), i s'esperen
tres fitxatges més. Donarà guerra en
aquesta categoria, el seu camp és un
fortí, i Agus marcarà més de 20 gols. Si
dos dels últims equips que han pujat,
Camarles i Ulldecona, van mantenir
categoria, Batea va camí d'això. No
serà fàcil i, d’entrada, és un equip que
estarà en la lluitarà per evitar el des-
cens. 
Només un handicap: dels equips que
han pujat ha estat el que, fins ara, s'ha
reforçat menys.

BATEA

A REPETIR LA FITA

Aquest equip va fer la passada campanya
un gran paper, sisè; va ser la revelació en
la tornada a la segona catalana després de
4 campanyes en la tercera. Transformació
tant en jugadors com a la banqueta; va
marxar Sergi Navarro que va deixar un
gran sabor de boca (grans resultats) i arri-
ba Enric Alaixandri després de les seves
etapes al Catalònia i Gandesa. De tots els
jugadors que van arribar de la mà de Sergi
Navarro, tots han causat baixa: Chimeno,
Àngel, Vizcarro, José Ramon, Jan i
Trinquet, a més de Versiano (pretempora-
da a Amposta) i Dani Fluixà (Aldeana). Sis
jugadors de l'equip bàsic van causar baixa
i es notarà que se n’han anat el màxim
artiller de la categoria, Chimeno, i també,
en defensa, José Ramon. Els fitxatges han
estat encertats, jugadors experimentats a
2a catalana: Moha, David Blanco, Marc
Tena, Toni Ondazabal, segon golejador
del Catalònia, i José Mari Monfort (J i
Maria). Només cinc supervivents d'equip
bàsic: Ivan, Pau Castro, Roberto Márquez,
Davide i Albert Castell. 
L’objectiu és fer un bon paper i no baixar.
Quedarà entre el 8/10. A l’hora del tanca-
ment estava pendent de concretar-se el
fitxatge d’un defensa.

ULLDECONA
FAVORIT PER A L’ASCENS 

Aquest any toca ascendir si o si. És la cin-
quena temporada que ho intenta. És l'equip
amb més pressupost i ha fitxat un entrena-
dor jove però amb experiència: Àngel
Garcia que ha dirigit clubs ebrencs com
Gandesa, Roquetenc, Amposta, Jesús i
Maria i Ampolla. De l'equip bàsic de la tem-
porada passada no continuen Figo (Batea),
Yassin, Carlos Palau, Moha (Ulldecona),
Gerard Marsal (Roda), a més de Javi Asin i
Juanjo Centelles (J Catalònia), Amador
(Rapitenca), Ives (salou), Carles Kader
(Camarles), Arturo i Gallego (Ampolla).
Canvi de política, amb més fitxatges
ebrencs, vuit són de les Terres de l'Ebre. Es
reforça la defensa amb l'arribada de
Manolo Puig, el mig camp amb Xavi Anell,
Cristino i Ventura i en la davantera amb
Virgili jugador que va arribar a militar a la
Segona divisió amb el Nàstic en la tempora-
da 2010/11 a més de jugar cinc campanyes
a la Segona divisió B i que, juntament amb
Mochi, ha de formar una davantera letal. 
El Tortosa, per tant, favorit total per a l'as-
cens, ha d’anar sobrat.

TORTOSA
QUEDARÀ TERCER

Quarta temporada seguida d'aquest
equip a 2a catalana i segueix el seu
entrenador José López. Serà la seva
segona campanya després del gran
rècord en el Torreforta durant vuit
campanyes. La passada va estar a un
tres i no res d'aconseguir l'ascens però
va fallar a poc del final de la lliga.
Aquest any és també és un dels aspi-
rants a l'ascens; l'equip té més poten-
cial amb l'arribada de cinc nous fitxat-
ges consagrats. De l'equip bàsic no
segueixen 4 jugadors: Escoté (J.
Maria), el porter Jordi Fernández,
Palanca, Javier Garcia i de l'equip bàsic
continuen 7 jugadors: Òscar Perez,
Ramon Giró, Carrion, Veri, Eric Marti,
Botero i el golejador Ferri que aquest
any encara potser més rendible doncs
en la lliga passada, per lesió, només va
jugar 19 partits i malgrat això va mar-
car 18 gols. S'ha reforçat molt en el
mig camp, amb dos bons jugadors
Martí Fabregas i David Molina, això li
donarà molta consistència, juntament
anb Genís. Encara que no aconseguís
l'ascens, és gairebé segur que estarà
en les primeres quatre places. El meu
pronòstic és que quedarà tercer.

VALLS
ETERN ASPIRANT

És l'equip més veterà de la categoria,
juntament amb La Cava. Porta 17
temporades consecutives en la cate-
goria i sempre queda en el pòdi dels
set millors en les últimes cinc cam-
panyes, dues vegades setè, dues
quart i una cinquè. L'èxit d'aquest
equip es deu a la filosofia mantingu-
da pel seu president, José Lorenzo
Diego, que ja porta 15 anys en el
càrrec. Fa diverses temporades que
manté el bloc i en aquesta més que
mai, doncs només té una baixa de la
passada temporada. Conserva l'equip
bàsic i amb l'arribada dels tres fitxat-
ges, és un conjunt compensat.
Aquesta serà la tercera temporada de
Rafel Navarro i ja és l'entrenador més
veterà (per campanyes seguides en
un mateix club de la categoria). Té
equip per aspirar a les primeres tres
posicions, sempre que Dilla el seu
màxim golejador estigui inspirat (la
passada campanya va duplicar la seva
xifra golejadora amb 30 dianes). A
l'hora del tancament d'aquest article,
el Gandesa estava pendent el fitxatge
d'un davanter.

GANDESA
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MÉS EBRE RECOMANA
Llom a la sal 

INGREDIENTS:
• Un tros de llom sencer, preferiblement de dos colors
(compteu un parell o tres talls per cap).
• Un paquet de sal grossa per coure a la sal. 

PREPARACIÓ:
• En una safata fonda per anar al forn, escampeu-hi una ca-
pa de sal que cobreixi el fons que ocuparà el llom. No cal que
sigui gaire gruixuda, sinó just que cobreixi el fons. Humite-
geu aquesta sal amb una mica d'aigua. A continuació, poseu

el tall de llom al damunt i recobriu-lo tot de sal. Ha de que-
dar tot recobert de sal per tots els costats. Humitegeu també
la sal del damunt. Enforneu-ho amb el forn ja calent, a uns
220ºC. Ha de coure's durant uns 30 minuts, més o menys se-
gons si el voleu més cuit o més rosat per dins. També es diu
que ja està a punt quan la sal fa una crosta que es trenca es-
pontàniament. Un cop cuit, deixeu-lo refredar una mica, ex-
traieu-lo de la capa de sal (que haurà fet una crosta) i feu-ne
talls fins. Es pot servir calent, tebi o a temperatura ambient,
acompanyat de la salsa, o les salses per escollir.

LLOM A LA SAL

El llom a la sal té un truc i és trobar-li el punt just de cocció perquè no quedi ni massa cuit, ni

massa cru. L'ideal és que quedi rosadet per dins. Cal acompanyar-lo amb una o vàries salses, com

per exemple la salsa de poma, pruna, ceba i panses... Millor utilitzar salses amb un punt dolç, així

contrarestarà millor amb el punt salat que pugui tenir el llom (si és que hi queda algun cristall de

sal). Però no us penseu pas que quedi salat, eh?

SALSA
Un exemple de salsa per acompanyar seria la salsa de poma. aquesta salsa, amb un toc lleugerament àcid, és
adequada per acompanyar plats de carn. la seva elaboració és molt senzilla i es pot fer amb relativament poca
estona.
Ingredients: 4 pomes, 100 ml d'aigua o més, 3 cullerades de sucre moreno, unes gotes de suc de llimona (opcio-
nal), canyella en pols sal i pebre. Preparació: Peleu les pomes, talleu-les a dauets, i poseu-les en un pot al foc
juntament amb l'aigua, el sucre, i la canyella en pols. De per si, la salsa de poma ja és lleugerament àcida segons
la poma que feu servir, però si us agrada encara més àcida, podeu afegir-hi una mica de suc de llimona. Deixeu-
ho coure a foc baix durant uns 15 minuts, fins que veieu que la poma s'estova i es desfà. Durant la cocció, aneu
remenant i observant si falta aigua per afegir-ne de mica en mica perquè no s'enganxi la poma. afegiu-hi sal i
pebre al vostre gust i finalment passeu-la pel minipímer per obtenir una salsa fina. Es pot consumir freda o calen-
ta, com a acompanyament de la carn. Si us en sobra, es guarda uns dies a la nevera. 

Maridatge

Vi Blanc Jove    -    Temperatura 10º-12º
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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

23°
MATÍ

SOL

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les rela-
cions socials. Respecte a la teva salut, busca l’e-
quilibri, no vulguis  anar  més  de pressa  del que
realment pots.

Per a millorar  la teva vida  en  parella  tant  la
calma  com  l’harmonia  són  fonamentals. El tràn-
sit  de Venus  per la teva casa dotze  et convida
a la reflexió.

Taure
20/4 al 19/5

A través de la teva creativitat  és on   millor  et pots
expressar  dintre  de la teva vida  sentimental.
Salut: no  perdis  el sentit  de la realitat. Cuida’t,
ningú o farà  per  tu.

Hi ha  més intel·ligència i habilitat  en les teves
relacions. La teva autoestima  està  bastant  alta
i la deixes veure  amb la  teva actitud a l’hora  de
seduir.

Bessons
20/5 al 21/6

En l’amor no t’agrada  ser superficial  o banal.
Els teus  sentiments  sempre són  profunds.
Salut; pensa  que tot el que signifiqui desen-
volupar el teu costat més jovial.

Et faran  sentir  que ets  un ésser especial. Tant
la teva  autoestima  com  la teva  libido pujaran
intensament. Salut:  hauries  de millorar les teves
defenses.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor el teu tacte i la teva  sen-
sibilitat  et serviran  per a assolir  el que  et pro-
posis. Salut: per a poder funcionar, el teu cos
ha d’estar en plena forma.

No provoquis en tu mateix  tensions  i busca l’har-
monia  en les teves relacions. Estàs  en una etapa
excel·lent  per a dedicar-li més temps a la cura del
cos.

Lleó
22/7 al 22/8

Moment de deixar-te  dur per  la imaginació  i
per les ganes  de viure  noves experiències
sentimentals. Salut:  pensa que un bon mas-
satge  tots els dies t’ajuda a descansar.

Aquari
20/1 al 18/2

Aplica’t  a fons, i intenta resoldre  els assump-
tes que ara  et preocupen. Salut: no et miris  en
el mirall  pensant  que ets perfecte  o acabaràs
patint  contrarietats.

Verge
23/8 al 21/9

Un excés  de confiança  en l’amor  pot oca-
sionar-te algun tipus de disgust. Intenta
mantenir el cap fred. Salut: L’enrenou  que
duus  pot arribar  a ser molt estressant.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor no deixis  que resolguin a
l’atzar. Salut: procura  que res  t’alteri  i et posi
nerviós, pot crear-te situacions d’estrès. Intenta
ser natural.  

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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ALCALDE DE MÓRA LA NOVA

ME: Abans de començar, que els
diries als lectors i lectores del
Més Ebre per a què no es perdin
les Festes Majors de Móra la
Nova, des del 29 al 8 d'agost?
Francesc Moliné: Hi haurà diver-
sió per a totes les edats, bona
música, concerts, gresca, festes
amb aigua, humor, esport.......
No us ho podeu perdre.

ME: Una visita per Móra la
Nova. On em portaries?
FM: Imprescindible el Museu del
Ferrocarril. Una passejada per
l'embarcador a la vora de l'Ebre,
el Mas de la Coixa i l'Ateneu
Cultural.

ME: Quina és la lliçó de vida
més important que has aprés?
FM: Tocar de peus a terra i no
oblidar mai d'on vinc.

ME: I la decisió més important
que has pres?
FM: Tenir clar amb qui volia
compartir la meva vida.

ME: Abans d'entrar al món de la
política, a què et dedicaves?
FM: Encara m'hi dedico. Treballo
de Tècnic en Gestió de Treballs a
C.N. Ascó. Considero que la
tasca política és només una etapa
passatgera de la vida.

ME: Les teues aficions són?
FM: Bicicleta de muntanya, atle-
tisme, viatjar i la lectura de
novel·la.

ME: Retornar a l'origen o reno-
var-se?
FM: Renovar-se sense perdre de
vista l'origen.

ME: Jo, a la cuina...
FM: Faig cuina de subsistència.
La meva dona és una virtuosa a
la cuina i jo només ajudo.

ME: Un llibre.
FM: "La sonrisa etrusca" de Jose
Luís Sampedro.

ME: Compartiries un café amb...
FM: Kilian Jornet.

ME: Des de l'Ajuntament i des
del punt de vista econòmic, qui-
nes són les prioritats ara
mateix?
FM: No incrementar el deute
municipal actual i reduir-lo si és
possible sense fer perdre serveis
als convilatans.

ME: Un diumenge de relax per
tu és...

FM: Sortir a córrer, anar a fer el
vermut a migdia amb la família,
dinar i migdiada. Acabar el dia
amb unes tapes amb els amics.

ME: Des de l'Ajuntament com es
promou la implicació ciutadana?
FM: Potenciem al màxim la
transparència de la nostra gestió,
donem la possibilitat que tothom
pugui preguntar als plens, i
estem posant en marxa els pres-
supostos participatius oberts a la
ciutadania.

ME: Què és lo que més et
molesta?
FM: La hipocresia i la manca de
paraula.

ME: Quan es deixa de ser polític
per ser ciutadà?
FM: Crec que és indestriable o ho

hauria de ser. Un polític ha de ser
un ciutadà exemplar.

ME: El primer any com a alcalde.
Quina valoració?
FM: Prou bona. Hem treballat
com equip molt durament amb
recursos escassos. Hem encetat
molts projectes que esperem que
fructifiquin.

ME: Quines tres paraules des-
criuen millor la teua personali-
tat?
FM: Inquiet, obert i sentimental.

ME: Com seria un dia normal
per a tu?
FM: Aixecar-me a les 6, treballar
a C.N. Ascó fins a les 12.
Gestionar i atendre a
l'Ajuntament fins a les 15 h.
Dinar amb ma filla i recollir cuina.
Llegir una mica, fer una mica
d'esport i anar a dormir d'hora.

ME: L'esport i tu.
FM: És una necessitat vital. El cos
m'ho demana i és la meva vàlvu-
la d'escapament.

ME: Quina és la fita que més
desitges complir?
FM: No decebre a la meva famí-
lia i amics.

ME: On et veus en 3 anys?
FM: Preguntant als companys
d'ERC si creuen que sóc el candi-
dat adequat a l'alcaldia de Móra
la Nova pels propers 4 anys.

ME: Per quina cosa i com t'agra-
daria ser recordat?
FM: Per impulsar la construcció
del nou Institut-escola i per ser
una persona honesta i integra.

ME: La felicitat per mi és...
FM: Gaudir dels petits moments
amb els meus.

ME: Quines són les paraules que
més fa servir?
FM: "Keep Calm" (no perdem la
calma) i "Tot fos com això" quan
ens sobrevé un contratemps.

ME: Si poguessis triar un talent,
quin seria?
FM: Capacitat per a tocar un ins-
trument de corda. Sempre ho he
trobat una habilitat gairebé místi-
ca.

ME: Un personatge històric. Per
què?
FM: Nelson Mandela. Per la seva
capacitat de sacrifici i de perdo-
nar i cicatritzar ferides socials.

ME: Quina és la qualitat que
més t'agrada de les persones?
FM: L'honestedat.

ME: Quina és la teua valoració
pel que fa a la situació del país?
FM: Mitjanament dolenta. Hi ha
molt camí de millora.

ME: Caminar o fer drecera?
FM: Generalment caminar, però
de vegades cal fer drecera
davant d'alguna situació excep-
cional.

ME: Els moments actuals són de
reflexió o de tocar campanes?
FM: Són de molta reflexió.

ME: Una cançó.
FM: Un núvol blanc, de Lluís
Llach.

ME: Una por.
FM: La pèrdua de salut dels de
casa.

ME: Un somni.
FM: Una Catalunya més justa
socialment i com a nou Estat
d'Europa. 

L’ENTREVISTA

Francesc Xavier Moliné Rovira
UN POLÍTIC HA DE SER UN CIUTADÀ EXEMPLAR

Isabel Carrasco


