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Va entrar en servei dimecres, rellevant la línia aèriaLes excavacions descobreixen una muralla romana a Tortosa

Avui és notícia

Terres de l’Ebre.
Els veïns d’Amposta
continuen amb els
talls diaris.

P5

Terres de l’Ebre.
Els alcaldes reclamen
la gratuïtat de l’AP-7
al conseller Rull.

P6

Esports. Gandesa,
escenari dels actes de
l’elecció de la pubilla i
l’hereu de Catalunya.

P8

Els arqueòlegs que treballen en les excavacions del solar de
davant de la catedral de Tortosa han descobert un tram de
muralla de la Dertosa romana, dels voltants del segle V.       P3

La Dertosa romana

És la primera instal·lació d'aquest tipus que es posa a
Catalunya. A la tardor està previst que el Ministeri de
Foment retiri els 95 pals i torres de la línia que ja no està en
servei i que recorre 7,8 quilòmetres de la barra del
Trabucador. 
Imatge: rapita.cat P6 

La línia elèctrica submarina del 
Trabucador ja és una realitat
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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 

La mediocritat en política consisteix a voler
fer passar bou per bèstia grossa, i en això, el
Sr. David Vidal, de la CUP, n’és un especia-
lista. Al seu article al diari reusdigital.cat,
que firma conjuntament amb el Sr. Damià
Fàbrega, conseller comarcal de la CUP al
Priorat, no queda clar si diu mitges veritats o
mitges mentides. De moment, li concediré el
benefici del dubte i puntualitzaré determi-
nats aspectes del seu article que, com a
mínim, es poden considerar tendenciosos.
Com alcalde que sóc, escollit lliurement pels
ciutadans de Móra d’Ebre, la meva obligació,
que assumeixo en el moment de prometre el càrrec, és garantir que tots
els habitants del meu municipi tinguin (com a mínim) els mateixos drets
que els d’altres municipis. Per aquest motiu, i per cap altre, sóc conse-
ller de GECOHSA des del 2015, encara no fa un any, societat que ges-
tiona l’Hospital de Móra d’Ebre. En cap cas en sóc membre del Consell
d’Administració de SAGESSA, ni del de l’Hospital Sant Joan de Reus, ni
ho estat mai, tal com insinua el Sr. Vidal al seu escrit. Mentre que vostè
n'és membre de tots. Del Consell d’Administració de SAGESSA qui sí en
forma part són els presidents dels consells comarcals de l’ALTREBRAT,
fet del tot irrellevant, ja que la votació en què es va decidir manllevar 4
milions d’euros de l’Hospital de Móra d’Ebre es va dur a terme quan el
ple de Reus es va constituir com Junta General de l’Hospital Sant Joan
de Reus, i qui no està convidat, no té perquè assistir a la festa… com sí
que fa vostè, en exercici del seu càrrec públic. Li agrairé, de fet li dema-
no, que quan hagi de votar alguna qüestió que afecta de forma clara a
altres territoris, faci evident la seva queixa per l'absència de represen-
tants d’aquests i exigeixi la seva presència perquè, com a mínim, puguin
manifestar la seva opinió. Suposo que quan el Sr. Vidal diu que “[Joan
Piñol] ja fa alguns anys que ronda pels òrgans de govern de SAGESSA”
es deu referir a què formo part, com 42 electes més de tota l’àrea d’in-
fluència del grup, del Consell Rector de GECOHSA que, com molt bé
sap, està molt allunyat del dia a dia de la gestió del Grup i no té cap fun-
ció de comandament ni decisió, tan sols és un òrgan informatiu que es
reuneix quan ho decideixen "des de Reus". Un punt que sí he d’agrair
al Sr. Vidal de forma molt sincera són els consells que em dóna al dema-
nar la participació de “tots i totes les responsables en la gestió de
l’Hospital”. Realment es pensa que no hi hem parlat amb els professio-
nals de l’Hospital i amb els ciutadans dels municipis afectats? Sr. Vidal,
no s’equivoqui i prèviament d’acusar-me de seguidisme partidista, per-
meti que li aclareixi que abans que membre d’un partit sóc alcalde del
meu municipi i tinc molt clar, però molt, on està la meva principal filia-
ció. Espero que vostè pugui dir el mateix, amb el cap ben alt quan, amb
les seves propostes i les seves abstencions, ha posat en marxa una “gue-
rra entre territoris” donant cobertura i validesa política a l’espoli d’un
territori des d’una institució municipal. El darrer que podia esperar de
vostè i la seva formació és que fossin els que han fet la feina bruta a l'e-
quip de govern aixecant la llebre i rentant-se les mans tot seguit.
Finalment, li he de dir, Sr. Vidal, que serà un plaer veure’ns “la setma-
na que ve en xerrem”, però no cal esperar. Si vol en podem parlar avui
mateix. Si finalment accepta, li proposo que vingui a Móra d’Ebre i fem
una passejada conjunta per l’Hospital i veurà, de primera mà, el clima
que ha col·laborat a crear. L’espero. Per cert, en virtut de la “màxima
informació i per actuar amb la major transparència”, no oblidi portar els
informes tècnics que fins a tres vegades s’ha compromès amb mi a
enviar-me i que encara ara espero. Un altre punt especialment interes-
sant és on diu “la primera reunió en què la CUP va participar en el
Consell Rector de GECOHSA va consistir bàsicament en un dinar… amb
ampolles de vi de 10€ la unitat”. És estrany, o si més no sorprenent, que
el Sr. Vidal recordi el preu del vi i hagi oblidat que jo no he participat
mai en cap dinar de GECOHSA. Aquesta deu ser la "nova política"...

Joan Piñol Móra
Alcalde de Móra d'Ebre

Sort de la CUP, sinó no sé què 
faríem o farien...

OPINIÓ. JOAN PIÑOL, ALCALDE DE MÓRA D’EBRE

Los Bengala, Biscuit, Da Souza,
VLIVM, Yumi Yumi Hip Hop,
Twin Drama i vàlius, conformen
el cartell de la segona edició del
Festival Pingüí 2016, que tindrà
lloc a Flix demà dissabte 6 d'a-
gost.
L'esdeveniment comptarà amb
dos espais. El primer, la zona de
pícnic de les piscines municipals
de Flix, on es celebrarà un con-
cert-vermut a partir del les
13:00 h fins al vespre. El segon,
el plat fort del festival, es traslla-
da a la pista poliesportiva del
mateix complex, on, a partir de
les 20,30 h. s'oferiran quatre
concerts i actuacions de djs fins la matinada. Un total de 7 bandes i 5
djs oferiran més 14 hores de música ininterrompuda.

II edició del Festival Pingüí de Flix

DEMÀ DISSABTE

Editorial
Ha costat, però ha arribat

Aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova línia elèctrica submarina del Trabucador, al delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita. Simultàniament, i per garan-
tir que les salines de la Trinitat no patissin cap interrupció en el servei, s'ha desconnectat la línia terrestre. Ha estat una llarga reivindicació durant més de deu anys per
part de l'empresa que explota les salines de la Trinitat. A partir d'ara, com ha destacat el regidor d'Hisenda de Sant Carles de la Ràpita, Albert Salvadó, nous projectes
es podran endegar ara des del consistori, un cop es retirin les torres de la línia aèria al setembre, per remarcar la barra del Trabucador. Per tant, una bona notícia, la més
destacada, com també ho ha estat el descobriment que ha comportat l'excavació de davant de la catedral de Tortosa, per tot el que suposa en la història de la ciutat.
Amb un territori immers o a punt de fer-ho en les festes majors, amb el mes d'agost assetjant, les reclamacions per aconseguir que l'AP7 sigui gratuïta des de Penyíscola
fins a l'Hospitalet no han cessat, i el moviment veïnal ha tornat amb els talls després de dos dies d'obligada aturada per qüestions burocràtiques.

L’Obra Social “la Caixa” ha renovat el seu suport al Programa
“Aliments Frescos” de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja que té
com a objectiu garantir les necessitats bàsiques de nens i famílies en
situación de pobresa i risc d’exclusió social. L’acord de col·laboració ha
estat signat per  l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja,  Joan Castor Gonell,
i  la Directora d’Institucions de CaixaBank a Tarragona,  Tatiana Caro.
El conveni permetrà ampliar el número de beneficiaris del programa,
que s’orienta a facilitar l’adquisició d’aliments frescos i productes de
neteja i d’higiene personal. L’Obra Social “la Caixa”, farà una
col·laboració de 3.000 euros al consistori . Aquest conveni també afa-
vorirà el petit comerç local i sensibilitzarà a la ciutadania sobre la
necessitat d’ajudar a les famílies més necessitades del municipi.

L’Obra Social “la Caixa” recolza el 
programa “Aliments Frescos” 

DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA
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Les excavacions arqueològiques davant de la
Catedral posen al descobert l'antiga Dertosa romana
Són els vestigis més rellevants trobats fins ara de la ciutat romana Dertosa

Avui s’inicia la Festa Major amb el pregó 

L'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, ha
sortit de la presó. Segons fonts de la investigació,
està en llibertat provisional des del 20 de juliol des-
prés de pagar la fiança de 600.000 euros exigida pel
jutge de l'anomenat cas Torredembarra. Tal com
informa ebredigital.cat, la defensa de Martí hauria
presentat un aval solidari, a nom d'una tercera per-
sona o societat.
D’altra banda, en el ple de l’Ajuntament de la Cala,
Joan Pere Gómez i Comes, en nom del grup de CiU, va manifestar-li a l’alcalde Jordi
Gaseni: “has parlat d’unitat i per la nostra part la tindràs. Has parlat de que hi hagi jus-
tícia i per la nostra part, si tot el que s’ha dit es demostra, demanem que la justícia sigui
el màxim rigorosa amb el nostre exalcalde. Insistir en què si es demostra tot el que s’ha
comentat, estarem al costat de l'equip de  govern perquè nosaltres també estem molt
avergonyits del que està passant. Qui la fa, que la pagui”.

L'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, 
surt de la presó

Els arqueòlegs que treba-
llen en les excavacions del
solar de davant de la cate-
dral de Tortosa han desco-
bert un tram de muralla
de la Dertosa romana, dels
voltants del segle V, de
l'etapa tardo-romana. Es
tracta d'una secció de 40
metres de llargada per 3
d'alçada. També han
exhumat part d'una plaça
pública de l'etapa Alt-
Imperial, del segle I o II,
que podria estar vinculada
al Fòrum, del qual es van
trobar indicis dins de l'ac-
tual edifici de l'Hospitalitat
del Bisbat de Tortosa. Més
enllà d'alguna paret de
cases particulars o restes
del món funerari, mai
abans s'havia trobat cap
vestigi tan important de

l'antiga Dertosa i ha estat
qualificat de "sorprenent,
extraordinari o espectacu-
lar" pel coordinador de les
excavacions, Jordi Diloli.
Dertosa, l'antiga Tortosa
romana, és molt conegu-
da pels experts a través
dels textos i dels docu-
ments però poc per l'ar-
queologia.  Els vestigis
apareguts certifiquen que
la muralla romana es va
aprofitar més tard, en
època islàmica, en la
Turtuxa de segle IX i X,
quan Tortosa es conver-
teix en un dels enclava-
ments més importants del
nord d'Al-Andalus.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, satisfet per la
"constància física" de la
Tortosa romana que s'a-

consegueix amb la troba-
lla de la muralla, ja ha
avançat que la rellevància
de les restes aparegudes al
solar que s'excava davant
la catedral pot fer encarir i
allargar el projecte de l'es-
pai públic que s'ha de
construir en aquesta zona.
"Hem d'adaptar-nos a les
diferents situacions, un
dels objectius de les exca-
vacions era veure si condi-
cionava o no el projecte",
ha recordat Bel. 
De moment, un cop aca-
bades les excavacions al
setembre, es crearà un
grup de treball "informal"
entre el Departament de
Cultura, l'Ajuntament i els
arqueòlegs per determinar
quin és el disseny que es
pot projectar al solar. Es

preveu encarregar-lo al
mes d'octubre i es concre-

tarà llavors si es mantenen
els terminis de tenir l'espai

enllestit el darrer semestre
de 2017. 

Després d’uns dies amb actes festius previs a la Festa Major, aquest cap de setmana
Móra la Nova celebrarà pròpiament la seua Festa Major 2016, que durarà fins al dilluns
8 d’agost.  La regidora de Festes, Míriam Vinaixa, ha volgut destacar la recuperació de
la Festa del riu, demà dissabte al matí,  “ja fa uns  mesos  que un grup de remers està
preparant-se per a participar en la cursa de muletes, també hi haurà el pal ensabonat,
la pesca de melons i síndries i més jocs. És una festa que feia anys que no es feia i l’hem
volguda recuperar perquè l’actual govern municipal apostem perquè el nostre poble vis-
qui de cara a l’Ebre”. La Festa Major s’iniciarà amb la proclamació de les pubilles i el
pregó del moranovenc Josep Casadó, avui divendres, a les 19 hores, al carrer Imperial
Tarraco. Vinaixa ha explicat que s’ha escollit Josep Casadó “per agrair-li la tasca desin-
teressada que ha fet per la cultura en el nostre poble. Gràcies a ell tenim un centre cul-
tural de referència al territori”. El pregoner, juntament amb altres persones amants de
l’art, va ser l’impulsor l’any 1973 de la creació de l’Escola d’Arts i disseny i va ser el seu
primer director durant 25 anys. L’alcalde Francesc X. Moliné ha fet una crida a la parti-
cipació perquè “la Regidoria i la Comissió de Festes han preparat un seguit d’actes per
a tots els públics. De ben segur que tothom en trobarà algun del seu agrat”.

Móra la Nova recupera la Festa del Riu

J. Pere Gómez: “si tot es demostra, demanem que la justícia sigui rigorosa”
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La CGT denuncia el tancament de 43 llits a
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
El sindicat assegura que “el servei d’urgències està saturat i molts pacients estan als passadissos”

La Secció Sindical de la
Confederació General de
Treball de Catalunya
(CGT) a l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa ha
denunciat aquest dimarts
que el tancament de 43
llits durant aquest estiu
“obliga a mantenir”
pacients a urgències per
llargs períodes de temps.
Segons la CGT, això com-
porta una saturació d’a-
quest servei tant pel que
fa al personal com pel
que fa als espais i, en con-
seqüència, els pacients
s’estan en lliteres habilita-
des als passadissos de
pas, “llocs que no garan-
teixen el dret d'intimitat
en el moment de rebre i
donar informació” i gene-
ren “situacions difícils als
professionals” alhora que
comporta una “clara dis-
minució de la qualitat d’a-
tenció deguda”.
El sindicat diu en un
comunicat que dels 43
llits tancats a l’hospital de
referència de les Terres de
l’Ebre, 32 pertanyen a la

planta quarta de Cirurgia i
11 del servei de Cirurgia
Ortopèdica i
Traumatologia de la sego-
na planta. La CGT consi-
dera que Traumatologia
hauria hagut de roman-
dre oberta per evitar la
saturació d’urgències i per
això en reclama la
“necessària immediata
obertura” per evitar els
“problemes coneguts des
de fins i tot abans de les
retallades”.
El Departament de Salut
ha tancat prop de 1.796
llits hospitalaris aquest
estiu, un 13% del total.
L’evolució percentual dels
llits disponibles ha experi-
mentat una tendència a la
millora en els darrers cinc
anys. Al 2011, n’hi havia
79, 4%, al 2012 n’hi
havia el 81,5%, al 2013
el 82,3%, el 2014 el
83,8%, l’any passat el
85,9% i enguany, el
86,9%. 

Aclariment
Des de l’Hospital de

Tortosa Verge de la Cinta,
sobre la denúncia de la
CGT, s’aclaria que
“l’HTVC, com ja és habi-
tual durant l’estiu, rees-
tructura l’activitat quirúr-
gica d’ingressos progra-
mats a les unitats d’hospi-
talització, a fi d’optimitzar
els períodes de vacances
dels professionals i possi-
bilitar-hi les tasques de
millora i condicionament

de les plantes.
El flux de pacients al ser-
vei d’urgències correspon
a qualsevol altre període
de l’any. L’Hospital té pre-
vist un pla d’activació de
llits i de professionals
davant de qualsevol aug-
ment significatiu d’entra-
da de pacients a urgèn-
cies o altres necessitats
assistencials”. 

EN UN MINUT

*MOVEM TORTOSA
s’ha sumat a les crítiques
del PSC sobre la gestió
del transport públic per
part del govern munici-
pal i que afecta les línies
urbanes L2 i L3. El porta-
veu, Jordi Jordan, vol
crear una Taula per al
Transport Públic on
puguin participar tots els
usuaris afectats i que
ajudi a trobar una solu-
ció.

* LA GENERALITAT ha
obert expedient sancio-
nador per una solta de
vaquetes a la Sénia,
segons informa Actyma,
l'associació animalista
que va denunciar unes
vaquetes pels carrers
celebrades l'agost de
l'any passat, durant les
festes majors.
L'Associació Contra la
Tortura i el
Maltractament als
Animals informa que la
Delegació del Govern a
les Terres de l'Ebre li ha
notificat, en qualitat de
denunciant, l'obertura
de l'expedient contra
l'Ajuntament de la Sénia. 

* L'AMETLLA DE MAR :
en el Ple Ordinari de
juliol es van aprovar
mocions en contra de
l'ampliació dels horaris
de RENFE incloent
retards i també per l'alli-
berament de l’AP7 entre
l'Hospitalet i Penyíscola, i
en contra de la decisió
d’establir la línia conti-
nua i rotondes com a
solució a la sinistralitat
N340.

Més
notícies

Des de l’Hospital:

“ja és habitual

durant l’estiu,

reestructurar

l’activitat quirúrgica

d’ingressos

programats a les

unitats

d’hospitalització”

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha reforçat des de dilluns passat, dia 1 d'agost, les comunicacions
amb autobús entre les Terres de l'Ebre i Barcelona i Tarragona. A les hores punta, han entrat en servei 12
noves expedicions diàries, 3 d'anada i 3 de tornada, des de Tortosa cap a l'aeroport del Prat i Barcelona, i
també 3 d'anada i 3 de tornada cap a Tarragona. Segons ACN, el nou servei ha de servir per "absorbir"
l'augment de la demanda del transport públic per carretera que ha crescut un 46% des del mes de gener,
en bona part, a causa dels incidents constants que pateixen les línies ferroviàries del territori. Amb les noves
freqüències, l'oferta total del corredor que comunica les Terres de l'Ebre amb l'aeroport del Prat i Barcelona
passa a tenir 26 expedicions diàries (13 per sentit), i el que connecta amb Tarragona, 16 expedicions dià-
ries (8 per sentit). A tots els nous serveis es poden usar les targetes T-10 i s'ofereix connexió a Internet i
premsa gratis a bord.
Les noves sortides des de Tortosa fins a Barcelona són a les 7.30, 10.40 i 15.00 hores. I, de tornada, a les
15.45, 18.00 i 19.00 hores. En direcció a Tarragona hi ha nous busos a les 9.30, 15.15 i 19.30 hores i, en
sentit contrari, a les 13.00, 17.30 i 21.00 hores. Tots aquests serveis fan parada també a l'Aldea, Amposta,
Sant Carles de la Ràpita, les Cases d'Alcanar i Alcanar.

El servei de bus a l'Ebre es reforça amb 12 expedicions 
per "absorbir" l'augment d'un 46% de la demanda

A partir d’aquesta setmana

Juristes per la Independència, agrupació sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet pública una nota on denuncia “abusos de llei”
per part del Govern espanyol i del Tribunal Constitucional i considera que hi ha “mala praxi judicial” en la resolució de l’Alt Tribunal d’aquest
passat dilluns. Segons el col·lectiu de juristes vinculats a l’ANC afirma que “tant el Parlament com els seus diputats són inviolables en l’exercici
de les seves funcions polítics”. El comunicat critica “manca d’independència dels tres poders de l’Estat en la presa de decisions”.
Segons ACN, per a Juristes per la Independència, la presidenta del Parlament, la xertolina Carme Forcadell, “va complir escrupolosament amb
les seves funcions” permeten el debat i la votació de les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Procés Constituent. 

Juristes per la Independència denuncia “abusos de llei”
per part del Govern espanyol i el TC

La sectorial jurídica de l’Assemblea Nacional Catalana afirma que tant el Parlament com els seus diputats “són inviolables”
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EN UN MINUT

L'Oficina Comarcal de
Turisme del Baix Ebre,
ubicada a EbreTerra, ha
atès durant la segona
quinzena de juliol un
total de 478 consultes
de turistes que han
visitat la comarca,
especialment, el delta
de l'Ebre. Un 57,8 per
cent de les consultes
les han fetes turistes
estrangers procedents
principalment de
França (37 per cent) i
la resta, el 42,2 per
cent, visitants de
Catalunya i Espanya.
L'oferta més demana-
da pels turistes que han
acudit a EbreTerra ha
estat el delta de l'Ebre i
els Ports, però des de
l'Oficina Comarcal
també se'ls ha recoma-
nat altres atractius que
presenta la comarca
com són el patrimoni
històric i cultural de
Tortosa, els pobles
d'interior, la Via Verda,
els recorreguts amb lla-
gut per l'Ebre a
Benifallet o les atracti-
ves platges i cales del
litoral del Baix Ebre.

Més notícies

Els talls diaris a
la N-340 a l'alçada
d'Amposta s'han
reiniciat aquest di-
mecres a la tarda,
després que el De-
partament d'Inte-
rior els desautorit-
zés dilluns i
dimarts. Tal com
informa ebredigi-
tal.cat, la platafor-
ma veïnal per una
AP-7 gratuïta se-
guirà amb els talls
diaris a la capital
del Montsià, a ex-
cepció dels dijous,
quan es mantenen
les protestes setmanals a l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i Sòl de Riu.  L'entitat veï-
nal va iniciar l'acció amb l'objectiu de fer arribar als turistes que travessen la N-340 du-
rant l'estiu la lluita i la problemàtica, i després que el Departament d'Interior els retallés
els talls setmanals de 45 a 25 minuts. Aquesta setmana, però, per tràmits burocràtics la
protesta s'ha aturat i s'ha traslladat, en forma d'assemblea, a una finca privada a tocar de
la carretera. L'entitat es va esperar a divendres a demanar els permisos mensuals per ta-
llar la via, per comprovar si el tall a la N-340 convocat divendres pels alcaldes ebrencs i
del Pacte de Berà superava els 25 minuts. Com que la petició va entrar més tard de l'ha-
bitual, els dos primers dies del mes no han obtingut autorització. La voluntat és seguir
amb la protesta al llarg del tram ebrenc de la N-340 cada dia de la setmana.

La propera
setmana el
Consorci de
Po l í t i q u e s
Ambientals
de les Terres
de l'Ebre
( COPAT E )
farà el ter-
cer, i últim
tractament
programat
en la cam-
panya d'en-
guany, diri-
git a les lar-
ves dels
mosquits que es generen en els arrossars perimetrals
dels nuclis urbans i urbanitzats del delta de l'Ebre. Fa
més de vint anys que el consorci "contribueix a rebai-
xar les poblacions de mosquits presents" a partir de
"les metodologies més punteres i respectuoses" amb
el medi ambient. Segons ACN, els tractaments els
financen els ajuntaments, la Diputació de Tarragona,
els Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià i la
Generalitat. Començaran a fer-se dilluns, 8 d'agost, a
l'hemidelta esquerre, des de l'Ampolla, Camarles,
l'Aldea, Deltebre fins a Riumar, i acabaran a l'hemi-
delta dret, a la zona d'Amposta, l'Eucaliptus, Poble
Nou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i Sant Carles
de la Ràpita. En total, es ruixaran 2.700 hectàrees d'a-
rrossars perimetrals. A la imatge, larves de mosquit en
un camp del delta de l’Ebre (ACN).

Els veïns d'Amposta continuen
amb els talls diaris 

Últim tractament contra
les larves de mosquit

Després de dos dies de prohibicions
Prop dels nuclis urbans del delta
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Els alcaldes de l’Ebre i el Camp reclamen
la gratuïtat de l’AP-7 al conseller Rull

Aquest dimecres, poc després de les deu del matí, ha entrat en funcionament la nova
línia elèctrica submarina del Trabucador, al delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita.
Simultàniament, i per garantir que les salines de la Trinitat no patissin cap interrup-
ció en el servei, s'ha desconnectat la línia terrestre. Ho ha dut a terme un equip espe-
cial de treball en tensió d'Endesa que han tallat el cablejat de la línia aèria. La nova
línia submarina és la primera instal·lació d'aquest tipus que es posa a Catalunya. Té
4,6 quilòmetres de cablejat al fons marí de la badia dels Alfacs i un tram subterrani
de 640 metres. Tal com informa ACN, l'obra ha costat 950.000 euros. La meitat l'ha
pagat Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat, el 30% Endesa i el 20%
la Generalitat. A la tardor està previst que el Ministeri de Foment retiri els 95 pals i
torres de la línia que ja no està en servei i que recorre 7,8 quilòmetres de la barra del
Trabucador, acabant així amb l'impacte ambiental i paisatgístic que suposava sobre
aquest espai declarat Reserva de la Biosfera. Imatge: rapita.cat

L'avaria que va deixar aquest diumenge al migdia 3.792 abonats sense subministrament
elèctric a diversos municipis de la Ribera d'Ebre fou resolta a les tres de la tarda. Segons
va informar Protecció Civil, la incidència es va produir al voltant de les 13 hores i va afec-
tar 966 abonats d'Endesa a Benissanet, 859 a Tivissa, 559 a Rasquera, 641 a Miravet, 616
a Ginestar, 123 a Móra d'Ebre i 28 a Móra la Nova. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, va
explicar a l'ACN que "és indignant" el tracte d'Endesa cap a la població perquè no va
donar cap informació sobre l'avaria als veïns que es van quedar sense llum i tampoc va
donar resposta en plena temporada turística. Segons Jardí, el càmping de la població està
al 100% d'ocupació i el municipi es va quedar "sense llum, sense aigua i amb els restau-
rants desesperats per no poder servir totes les taules que tenien reservades". En aquesta
línia, l'alcalde va fer un avís a la població perquè "tots aquells que hagin patit algun per-
judici", sigui material o "de negocis", degut a l'avaria, anessin a l'Ajuntament  per "pre-
sentar una demanda contra l'empresa subministradora".

Sindic
El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici per investigar el tall en el
subministrament elèctric que va tenir lloc a la comarca de la Ribera d'Ebre el passat diu-
menge. Ha demanat informació a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial i a la companyia Endesa sobre els motius pels quals es va produir el tall i perquè
es va trigar tant a recuperar el servei. També s'ha interessat per la gestió de la informació
facilitada als usuaris, “un dels aspectes que ha despertat més indignació entre els afec-
tats”.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s’ha reunit aquest dimecres amb
els alcaldes d’una quinzena de municipis del Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre, i els presidents dels consells comarcals del Tarragonès, Baix Ebre, Montsià i
Baix Penedès per tractar dels problemes de seguretat viària i de congestió de la
carretera N-340. “El territori vol solucions i nosaltres estarem al costat del territo-
ri”, ha dit el conseller Rull. En aquest sentit, el titular de Territori i Sostenibilitat ha
exposat que el Govern traslladarà al Ministeri de Foment la reclamació dels ens
locals expressada durant la reunió que s’apliqui “la gratuïtat del peatge de l’AP-7
per a tots els trànsits mentre no es facin les obres” per duplicar l’N-340.
Les bonificacions a l’AP-7 representen “una solució transitòria mentre no es resol
una situació greu de seguretat viària”, ha remarcat el conseller de Territori i
Sostenibilitat. No obstant, representants ebrencs han assegurat que “en cap cas”
acceptarien una desviació del trànsit pesant com a resposta a la situació que viu l’N-
340, desviant els camions cap a l’AP-7 amb bonificacions als peatges. També han
insistit en què l’única solució possible per esgrimir la problemàtica de l’N340 i les
deficiències en infraestructures viàries que es pateixen a les Terres de l’Ebre i el
Camp de Tarragona és la gratuïtat immediata de l’AP-7, des de l’Hospitalet de
l’Infant fins a Penyíscola. També han manifestat que aquesta reivindicació ja es va
fer al conseller Santi Vila la passada legislatura, però que ‘encara no s’ha donat
compliment al compromís adquirit. “Esperem que el conseller Rull defensi les insti-
tucions municipals de l’Ebre i el Camp a l’hora d’exigir a l’Estat que atengui les
necessitats del territori i compleixi els compromisos”, ha dit Carme Navarro presi-
denta del Consell Comarcal del Montsià.

La línia elèctrica submarina del Trabucador ja
dóna servei a les salines de la Trinitat

Malestar per l'avaria que va deixar 3.792
abonats sense subministrament elèctric

Diumenge, a diversos municipis de la Ribera d'Ebre

I relleva la línia aèria

La Diputació de Tarragona ha signat un conveni de col·laboració amb Creu Roja per
contribuir amb els serveis de Teleassistència domiciliària i el Banc de productes de
suport que aquesta entitat gestiona al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
L'acord l'han subscrit el president de la Diputació, Josep Poblet, i el president del
Comitè Provincial de Creu Roja Espanyola a Tarragona, Ramon Grau (a la imatge).
En total, la Diputació destina 40.000 euros per fomentar el desenvolupament d'a-
quests dos serveis a la demarcació, destinats a millorar la qualitat de vida dels usua-
ris. Un total de 20.000 euros serviran per adquirir aparells destinats a fomentar el ser-
vei de Teleassistència domiciliària entre ajuntaments i consells comarcals de la demar-
cació. 

La Diputació col·labora amb Creu Roja de
de la província de Tarragona 

Per impulsar els serveis de Teleassistència domiciliària i el Banc de productes de suport 

“La gratuïtat dels peatges és l’única solució immediata a la
problemàtica de la carretera N-340”
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EN UN MINUT

*EL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DE LA RIBE-
RA ha aprovat una nova
convocatòria d'ajuts
econòmics per a l'adquisi-
ció de llibres escolars del
curs 2016/2017 i també
ha aprovat els ajuts per a
l'assisteǹcia a les llars d'in-
fants del curs 2016/2017.

*MÓRA D’EBRE:
L'Agrupació Sardanista la
Picossa organitza demà el
43è Aplec Sardanista de la
Ribera d'Ebre, a la plaça de
Baix. Hi actuaran les cobles
Principal de Tarragona i
Vents de Riella. Les balla-
des seran a les 19 h i a les
22 h.

*GANDESA: demà dissab-
te, sopar solidari popular
de Gandesa fa un gest per
l’Ela!. A partir de les 21.30
h al Pati Escoles Velles. 

*POBLA MASSALUCA:
ahir dijous, presentació del
llibre 'Les romeries de la
Terra Alta. 13 excursions a
peu'.

Més
notícies

L'Ajuntament d'Ascó contractarà 24
persones dintre del Pla d'Ocupació
Municipal dirigit a gent amb especials
dificultats d'ocupació (Pla No t'Aturis
2016). Les 24 places que ha ofertat el
Consistori corresponen 12 per a perso-
nal de peó de la Brigada i 12 més per
a personal de neteja. Aquest pla d'o-
cupació té una durada de sis mesos. La
primera fase va començar l'1 d'agost i
s'acabarà el 31 de gener de l'any
vinent. En aquesta fase s'han ocupat dotze persones, 6 per a la Brigada i 6 més per a la neteja. En la
segona fase, que anirà de l'1 de febrer fins el 31 de juliol, se'n beneficiaran dotze persones més dis-
tribuides de la matexa manera que en la primera. Una de les millores que s'han dut a terme amb
aquest nou Pla d'Ocupació és la durada dels contractes. A diferència d'anteriors plans que eren de
quatre mesos, aquest té una durada de sis.

Nou Pla d'Ocupació Municipal per a persones
amb especials dificultats d'ocupació

A Ascó

El diumenge, 7 d'agost tindrà lloc
la ruta Lo Setge a Vilalba dels Arcs
dins del programa de visites guia-
des Rodalies 2016. La ruta ofereix
tres hores de servei que inclouen la
visita guiada pels carrers de
Vilalba, la visita guiada al
C/Soldats a les Trinxeres i un tast
de productes locals: dolços tradi-
cionals del Forn de Baix de la
Fatarella, maridats amb Mistela del
Celler Covilalba. L'activitat
començarà a les 11 h del matí des
del C/ Soldats a les Trinxeres
(carrer Rossinyol, 8), i el seu preu
és de 6 € per persona (gratuïta per als menors de 12 anys).

Ruta guiada Lo Setge 
a Vilalba dels Arcs

El proper diumenge dia 7 d’agost

El Foment de les Tradicions Catalanes va organitzar
l'acte de l'elecció de la pubilla i l'hereu de Catalunya
aquest cap de setmana passat a Gandesa. Fou la pri-
mera vegada que una població de la Terra Alta és
l’escenari d’aquest important acte d'àmbit nacional,
ja que en l'elecció hi participen representants del
pubillatge vinguts d'arreu del territori català.
Tal com informa riberaonline, els actes es van iniciar
dissabte i van comptar amb el pregó que va fer la
pubilla de les Comarques Tarragonines de l'any 1991,
la gandesana Sabrina Escudé. Seguidament es va des-
cobrir una majòlica commemorativa d'aquest esdeve-
niment i es va fer un sopar.

Gandesa, escenari dels actes de l’elecció
de la pubilla i l’hereu de Catalunya
El cap de setmana passat

L’aplicatiu informàtic Salut + Social va ser creat pel ser-
vei d’informàtica de l’Institut Català de la Salut amb
l’objectiu d’establir una ràpida i fluida comunicació entre
els centres d’atenció primària i els serveis socials dels
Ajuntaments. L’eina respon a una necessitat d’atenció
sanitària i social centrada en les persones, abordant  l’a-
tenció dels pacients crònics complexos, aprofitant les
noves tecnologies i sistemes de comunicació per crear
un sistema d’atenció innovador i accessible amb una
visió interdepartamental. La iniciativa  va quedar forma-
litzada  amb la signatura d’un conveni de col·laboració
amb els Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre i Terra
Alta. A la imatge, acte de la signatura de la presidenta
del Consell Comarcal de la Ribera, Gemma Carim, i el
gerent territorial de l’ICS, Carlos Tobar.

Aplicació informàtica Salut + Social,
a la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta

Implementada per l'institut Català de la Salut
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EN UN MINUT

* ULLDECONA: diumenge
7 d'agost del 2016, a partir
de les 19 hores i a l'Ermita
de la Pietat actuaran:
- POTATO (reggae-skà-
rocksteady-dub-roots/
Vitoria-Gasteiz Euskadi)
- CULS CULTS (reggae-skà
/ Ulldecona)
Amb la col·laboració de la:
- MYSTIC FAMILY (Jimmy
Mystic + Indiana (roots-
reggae / Illa de Curaçao i
Dordrecht (Holanda)) 
Abans i després de les
actuacions en directe, a
partir de les 19.00h, músi-
ca en unes bones sessions
a càrrec del PDs JOHN
GREW (ska, rocksteady,
reggae, dub / Sant Carles
de la Ràpita) i JIMMY
MYSTIC (reggae /
Holanda).

*LA RÀPITA: en marxa el
cinema a la fresca a l’amfi-
teatre del Parc de Garbí,
des d’aquesta setmana i
també els dies 10, 17 i 24
d’aquest mes d’agost. 

Més
notícies

Per segon any consecutiu
l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
programat, a través del
Museu de la Mar de
l’Ebre i l’Oficina Turisme,
visites teatralitzades per
explicar els orígens de la
població. Aquesta iniciati-
va va començar l’any
passat amb la ruta
“Monges, pirates i
colons. De quan Sant
Carles només era la
Ràpita”. A partir de l’ela-
boració del guió del
Museu de la Mar de
l’Ebre i el guiatge dels
monitors del SET del
Museu de les Terres de
l’Ebre, s’expliquen els orí-
gens de la ciutat a través
de les narració de les
vivències de tres perso-
natges històrics.
La novetat d’enguany és
que s’afegeix la ruta
“Carles III. El somni d’un
rei il·lustrat”, visita sobre

la Ràpita del rei Carles III. 
Aquesta dues rutes, que
s’ofereixen en dimarts
(Ruta “Monges, pirates i
colons. De quan Sant
Carles només era la
Ràpita”) i en divendres a
les 20 h (Ruta “Carles III.
El somni d’un rei il·lus-
trat”), tenen un cost de

cinc euros per persona
(excepte els nens) i es
duran a terme durant
totes les setmanes que
resten d’estiu. 
L’adaptació teatral dels
textos han anat a càrrec
de l’Escola de Teatre i Circ
d’Amposta. 

Dos visites teatralitzades
expliquen els orígens de la Ràpita

En dimarts i en divendres

Sota el lema “Amanius Que Vénen”, l’Ajuntament de
Deltebre ha presentat el nou programa de les festes
majors que enguany començaran el proper dia 13 d’a-
gost i finalitzaran el diumenge 21. En aquest sentit, i més
enllà de les tradicionals tardes de bous i nits de ball, s’in-
corporen novetats amb l’objectiu d’oferir un ampli pro-
grama d’activitats per a totes les edats i públics. Entre
aquestes, per exemple, destaquen la “baixada d’autoslo-
cos”, el concurs d’arrossos, el concurs d’Instagram, els
correbars, les tardes temàtiques a la plaça de bous, el
Gran Prix i l’actuació del monologuista Toni Moog. El
tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació
Ciutadana, Carlos Serra, ha destacat que “l’objectiu de
totes aquestes novetats eś obrir les festes majors a tota
la ciutadania i oferir un ampli ventall d’activitats que per-
metin complementar el tradicional eix vertebrador de la
Festa Major: els bous i el ball”. El pregó i la proclamació
de les pubilles es realitzarà una setmana abans de l’habi-
tual, demà dissabte dia 6 d’agost. Aquesta edició, el pre-
goner de les festes majors serà l’Eurodiputat i Doctor en
Economia, Ramon Tremosa.

“Amanius Que Vénen”
Lema de les festes Majors de Deltebre

Els propers divendres i dissabte, dies 5 i 6 d’agost, a Tivissa, tindran lloc els dos recitals
del concert ‘Enamora’t de la lírica!’, organitzats per l’Ajuntament de Tivissa, en el marc
de la tercera edició del projecte cultural “Les Nits a la Baranova”. Concretament, el
recital de divendres comptarà amb l’actuació de la soprano Sara Blanch, natural de
Darmós, i del baix Antonio Fajardo. I el concert del dia 6 d’agost els artistes seran el
baríton Carlos Daza i la soprano Maribel Ortega. L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha
explicat que “el ritme que porta la venda d’entrades demostra que la tercera edició del
‘Enamora’t de la lírica!’ tindrà un altre èxit d’assistència”. En concret, Jordi Jardí ha
explicat que “davant la gran demanda d’entrades pel recital de divendres, els regidors
de l'equip de govern hem decidit alliberar les nostres entrades i les de tots els compro-
misos institucionals i oficials de l'Ajuntament”. Aquestes entrades es van posar ahir a
la venda. 

La venda d’entrades pels recitals 
‘Enamora’t de la lírica’ garanteix un nou èxit 

Esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Tivissa

Els professionals del Servei de
Pediatria de l’Hospital Verge de la
Cinta han incorporat els nous uni-
formes, de diversos colors i dibui-
xos amb motius relacionats amb el
món sanitari, amb la intenció de
pal·liar la tradicional por a les bates
blanques. La voluntat dels profes-
sionals és anar introduint en la
pràctica assistencial mesures i ele-
ments que facin l’estada dels nens
més humana i alegre, i tan poc
traumàtica com sigui possible.

Humanització en 
l’atenció als infants

Del Servei de Pediatria de l’Hospital Verge de la Cinta
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EN UN MINUT

*DISSABTE 30 DE
JULIOL AL PARC DE
TORTOSA es va celebrar
la primera gala benèfica
per tancar la campanya
la Fam no fa Vacances
del Banc dels Aliments,
amb la presència de la
directora de serveis terri-
torials de Treball, Afers
Socials i Família:
Rosanna Fatsini, l’alcalde
de Tortosa: Ferran Bel i
l’actor tortosí Pere
Ponce. Avançat l’acte es
va fer el primer balanç
de la campanya.

* L’AMPOLLA: del 4 al
10 d’agost de 18h a
21:30h al saló parro-
quial, Exposició de
Pintura de Rafael Curto
Pedrola.

*MAS DE BARBERANS:
14è Racó dels Artesans,
la Fira de les Fibres
Vegetals, aquest cap de
setmana. 

Més
notícies

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar per unanimitat
una moció que reclama al Ministeri de Foment la gratuïtat de l'auto-
pista AP-7 per a tots els vehicles que entrin i surtin durant el mateix
trajecte per qualsevol dels peatges ubicats entre Penyíscola i
l'Hospitalet de l'Infant. Així mateix, el ple va ratificar la signatura amb
el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies de la Generalitat
el contracte programa 2016-2019 en matèria de serveis socials. A
través d'aquest contracte programa la Generalitat aportarà al Consell
Comarcal un total d'1,7 milions d'euros anuals durant els propers
quatre anys. La Corporació comarcal també va aprovar sol·licitar, en
el marc de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament
de plans de foment territorial del turisme, un ajut de 361.309 euros
per dur a terme el projecte de recuperació de l'antic traçat del Carrilet
de la Cava com a via verda per a ús ciclista.

Aportació d’1,7 ME de la Generalitat a través del
programa 2016-2019 en matèria de serveis socials

Al Consell Comarcal del Baix Ebre, durant els propers quatre anys

Carme Navarro, alcaldes-
sa en funcions d'Alcanar,
Ivette Fibla, regidora
d'Urbanisme de
l'Ajuntament d'Alcanar, i
Anna Fabregat, arquitecta
redactora i codirectora del
projecte, han realitzat una
visita d'obra per mostrar
l'estat de la primera fase
de la remodelació del
mercat municipal
d'Alcanar, que inicia ja la
recta final.
La primera fase de remo-
delació ha tingut un perí-
ode d'execució de sis
mesos. El preu inicial de
licitació fou de
240.1199,52, tot i que el
projecte es va adjudicar a
l'empresa local
Construccions Querol
Cano per un import de
209.120,13 euros (IVA
inclòs), dels quals
114.094,77 correspon a
una subvenció del Pla
d'Actuació Municipal de

la Diputació de
Tarragona.
Ivette Fibla ha explicat
que “l'edifici del mercat
municipal data de princi-
pis dels vuitanta, era
necessària una reforma i
renovació d'instal·lacions
per adaptar-lo a la norma-
tiva actual, oferir un ser-
vei a la ciutadania i fer
més atractiu i estimular el
comerç local”. Per la seva
banda, Anna Fabregat, ha

recalcat que “l'obertura
del mercat al sud per l'a-
vinguda Catalunya per-
metrà que l'entrada prin-
cipal doni al carrer més
important, molt transitat i
amb facilitats d'aparca-
ment”. L'Ajuntament ja
ha tret la licitació de la
segona fase (la construc-
ció de 14 parades) amb
l'objectiu que les dos
fases de la remodelació
puguin ser consecutives.

Remodelació del Mercat
Municipal d'Alcanar

La primera fase de les obres acabarà aquest agost i ja es prepara la segona En el transcurs de l’acte en
què es va atorgar el reco-
neixement al mèrit turístic,
l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, ha explicat totes
aquelles accions que des de
l’equip de govern s’han
estat realitzant amb l’ob-
jectiu de dinamitzar el turis-
me i enfortir Riumar:
“seguirem treballant per tal
que Riumar tingui tota la
prestació de serveis com
toca per tal de donar la
millor imatge als turistes
que ens visiten any rere
any”. En aquesta línia, l’al-
calde ha explicat que a finals de setembre es
començaran les obres de Riumar. De fer, Soler ha rei-
vindicat que “despreś de molts anys i despre ́s de molts
despropòsits, des de l’actual equip de govern hem
aconseguit que aquestes obres tinguin un cost molt
inferior per als propietaris afectats amb una rebaixa de
les contribucions especials de fins al 61%, respecte el
90% previst, i, al mateix temps, que en el seu conjunt,
i amb més serveis inclosos com l’estesa de xarxa de
fibra òptica, el projecte sigui més econòmic ja que s’ha-
via detectat que estava inflat en més de 200.000€ i
que, a l’hora, el plec de condicions s’hagi preparat amb
criteris objectius al 93% per donar màxima
transparència i igualtat d’oportunitats entre les empre-
ses licitadores”.

“Seguirem treballant per
enfortir Riumar”

Soler: “a finals de setembre començaran les obres”

Jotacampus ha arribat als 60 alumnes i ha omplert els
carrers, les terrasses i les aules del Poble Nou del Delta
de música i de dansa d’arrels populars. La 5ena edició
d’aquesta escola d’estiu ha complit les millors especta-
tives.
El Jotacampus és l’Escola d’Estiu de l’Aula de Músiques
de la Terra, impulsada per la Casa de la Jota i compta
amb el suport artístic de Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries. Està integrat dins la Xarxa de Campus de
Cultura Popular de Catalunya i compta amb la
col.laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament d’Amposta i l’Idece

El Jotacampus omple el
Poble Nou de música 

En el cinquè aniversari

Els actes de les Festes del Turisme de Riumar a Deltebre han viscut el seu moment àlgid
amb el reconeixement al mèrit turístic que enguany ha estat pet al restaurant Buffet la
Gaya. Aquest guardó, que es lliurà des de l’any 1995, te ́ la finalitat de premiar a totes
aquelles iniciatives que han permes̀ impulsar el nucli de Riumar i el turisme al municipi
de Deltebre. Des de l’any 1998, el restaurant la Gaya, dirigit per Sergi Franch i Sandra
Guillén, ha estat present al nucli de Riumar augmentant la seva oferta culinar̀ia basada,
en especial, amb el marisc. L’experiència obtinguda els ha servit per emprendre nous
projectes com és el cas del servei de càtering, així com també l’impuls de nous projec-
tes empresarials com Planet Delta, empresa dedicada a la realització d’activitats turísti-
ques, i Grup Bahia Muscleres, empresa dedicada a la degustació de musclos i ostrons a
la Badia del Fangar.

Deltebre atorga el reconeixement 
al mèrit turístic

Al restaurant “La Gaya”
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Isabel Carrasco

Components: Robert Pujol: Veu
principal – Cajón. Josep Chertó:
Teclats – Veus. Christian Burgos:
Guitarra – Veus. David del Cerro:
Baix – Veus. Zenón Ormazábal:
Cajón - Percussions- Veus. Albert
Ormazábal - Tècnic i manage-
ment. Set joves que l'estan
petant aquest estiu.

Més Ebre: Coneixem una mica
més els set components del grup
El Mafio.
Robert: Tinc 22 anys i estic estu-
diant. M'agrada jugar al futbol i
cantar. El meu grup preferit?
Estopa.
Josep: Jo tinc 25 anys i sóc enginyer.
M'agrada l'handbol i Beethoven.
Christian: A mi m'agrada viatjar i
escoltar a Txarango. Tinc 26 anys i
sóc administratiu.
David: M'agraden les motos i la
pesca. Quin contrast no? (riu). Tinc
27 anys, sóc delineant projectista i
el meu grup preferit és El Barrio.
Zenón: M'apassiona el món del
motor! Tinc 26 anys, sóc soldador i
m'agrada molt Avenged Sevenfold.
Marc: Sóc informàtic, tinc 35 anys i
m'agrada pescar. DIO és el meu
grup preferit.
Albert: Sóc empresari. M'agrada
molt viatjar i m'agrada el grup
Muse. Tinc 40 anys.
Més Ebre: Bé, ara que us conei-
xem una mica millor, expliqueu-
mos quan neix «El Mafio» com a
tal?
El Mafio: Tot va començar amb
una guitarra, en aquest cas
Christian Burgos, i el cantant
Robert Pujol. Es van conèixer a un
crèdit musical a l'institut. Robert
feia molt de temps que estava
il·lusionat en formar un grup per
fer quatre risses i passar-ho genial.

Va tindre molta sort de conèixer al
Burgos, ja que també li agradava
la rumba i sobretot Estopa. A par-
tir d'aquí, van realitzar concerts
ells dos, guitarra i veu, fins que «El
Mafio», a poc a poc, va anar aug-
mentant la família.
ME: Compaginar estudis i feina
amb tots els bolos que teniu pre-
parats per aquest estiu, tela no?
EM: La veritat és que resulta molt
difícil poder assajar amb regulari-
tat, ja que la majoria del grup està
treballant fora de les terres, i
tenim poca disponibilitat. De cara
als concerts, que normalment són
en cap de setmana, no tenim gai-
rebé problemes. Però, està clar
que coincidir els set component
del grup, és complicat.
ME: Canteu cançons força cone-
gudes i això fa que la gent s'ani-
mi i participi.
EM: Sí, normalment els temes que
hem fet fins ara són força cone-
guts, i això fa que la gent estigui
molt animada durant el concert.
Cal destacar que sempre hem tin-
gut sort amb la quantitat de gent
que ens ha vingut a veure. La
veritat és que quan vam
començar, no ens ho imaginàvem
mai. En aquest sentit estem molt

agraïts.
ME: Melendi, Estopa, El Barrio...
Quines novetats heu incorporat
aquest any?
EM: Sempre seguint la línia dels
nostres gustos preferits hem anat
renovant amb els anys diferents
cançons i fins i tot els grups.
Aquest any, cal destacar la
presència de Melendi que sempre
ens ho demanava la gent. Seguim
amb Estopa i Pablo Alborán i,
aquest any també hem volgut
afegir una cançó del guanyador
de l'última edició de «La Voz»,
Antonio José i una cançó del grup
Morat "Cómo Te Atreves" que ha
revolucionat l'estiu.
ME: Quina seria la cançó més
emblemàtica per a El Mafio?
EM: Uff! En tenim vàries que són
molt importants per nosaltres i
que de moment no tenim inten-
cions de treure. Per exemple "Tu
calorro" i "Como Camarón"
d'Estopa. Són cançons que identi-
fiquen molt al grup i que tenen
una gran repercussió al públic.
Escollir-ne una? Impossible.
ME: Compondre? Versionar?
EM: El grup va començar, com ja
he comentat, fen les versions més
conegudes dels grups que ens

agraden. A poc a poc hem anat
introduint cançons nostres. El
nostre objectiu, i crec que el de
tots els grups emergents, és poder
fer un concert 100% seu. És com-
plicat, però s'ha d'intentar! (riu)
ME: Parlem del vostre primer
disc?
EM: I tant. Mira, aquesta setmana
ha sortit el nostre primer disc!
Conté cançons compostes i inter-
pretades per El Mafio. Encara no
sabem com reaccionarà la gent...
Només podem dir que hem treba-
llat molt, compaginant els estudis
i la feina, i traient hores d'on es
podia...
ME: L'esport i El Mafio? La cançó
de la Danone Nations Cup:
"Lucha tus sueños". Una cançó
que ens parla de lluitar per acon-
seguir els nostres somnis, dels
valors, del respecte, de l'amistat,
les il·lusions, l'esforç... Podríem
dir que haurien de ser les «regles
d'or» de tot esport sobretot ara
de cara a les Olimpíades, no?
EM: Totalment d'acord. L'any
2015 vam tenir l'oportunitat de
fer les cançons del MIC 2015, i la
Danone Nations Cup. Aprofitem
per agrair a Juanjo Rovira tot el
que va fer per nosaltres. La veritat

és que ho vam gaudir moltíssim.
Potser va ser una manera de mos-
trar la nostra forma de veure el
futbol, saps. El fet d'actuar al
camp del Palamós, a Cornellà i
sortir al "Chiringito de Jugones",
per a nosaltres, va ser increïble.
Tenim una anècdota que ens
agradaria compartir. Estàvem
allotjats a l'hotel prop del Camp
del Palamós. Estàvem dormint, i a
les 9 del matí ens vam despertar
amb la nostra cançó sonant a "tot
drap". És un dels despertar més
agradables que recordem! (riu).
ME: El Mafio, un grup solidari.
EM: Sí, hem participat en els actes
benèfics que han anat sorgint.
Hem estat en ajuda als Refugiats
a Tortosa i Amposta, Per l'orgull
LGTB, al EKS We Can!, entre d'al-
tres. Sempre que podrem, inten-
tarem posar el nostre granet d'a-
rena.
ME: Properes actuacions.
EM: Ara, després de treure el disc,
estarem unes setmanes preparant
el nostre nou directe. El proper
concert serà el dia 14 d'Agost al
Port Mont Caro, el dia 21 d'Agost
a Batea, el dia 27 a Prat de
Compte, el dia 16 de setembre al
Benèfic Consell Comarcal de
Tortosa i el dia 17 de setembre al
"Va per tu Vidal". Tenim algunes
dates pendents que anirem anun-
ciant a les xarxes socials. Per cert,
aprofitem per fer una mica de
publicitat i invitar a la gent a bus-
car-nos a totes les xarxes socials,
Facebook, Instagram,Twitter...
També remarcar que ja està dis-
ponible el disc a les plataformes
musicals com Spotify, Deezer,
Itunes, Google play, Youtube...
ME: Au, vinga. Agranant cap a
casa! Així ens agrada al Més
Ebre!

ACTUALITAT

SET JOVES QUE L'ESTAN PETANT AQUEST ESTIU
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PARTITS PRETEMPORADA

Partit

J i Maria-Gandesa  4-0
ascó-lleida Copa Cata. 0-0 (4-5)

Masdenverge-amposta 0-2

aGOST
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

4
5
6

7

9

10

11

12

Dia

*Alfonso Povill, porter del Roquetenc, ha decidit no seguir.
Vol recuperar-se bé de la lesió i al setembre decidirà si torna a
jugar o no. Manel Llambrich, a l’Ametlla, també ha decidit no
començar la pretemporada. A la Cala, tampoc jugarà Quim Bru.
Bernabé, per la seua banda, ha estat baixa al Vilalba (vegeu pla-
nes 18, 19 i 20 amb l’especial Celma de Tercera catalana). 
*David Escandell és el nou tècnic del juvenil de la Rapitenca.
*El Ginestar competirà i, per tant, el grup de 4a serà de 18.  
*El Godall, fins que fitxi entrenador, està dirigit per Manu. 

Povill decideix no seguir
BREUS

Gerard Zaragoza torna a entrenar al Lokomotive de Tbilisi de Giorgia. Fa tres temporades ja fou considerat com
el tècnic revelació del país, per la seua feina i resultats. L’equip ara està fent pretemporada a Aústria preparant
una lliga que enguany és de 14 i que passarà a 10: “això vol dir que 4 baixaran”, diu Gerard. El tècnic de Sant
Jaume d’Enveja afegeix que “el primer objectiu és estar entre els 10 primers. Després veurem a què més podem
aspirar. Tenim 3 jugadors nous que ens aportaran qualitat, tots georgians, i penso que podrem assolir els nostres
objectius”. Gerard va estar amb Laudrup a Qatar, al seu cos tècnic. Ha tornat al Lokomotive però té una clausu-
la a través de la qual podria marxar si Laudrup fitxés per un equip de primera línia del futbol europeu: “si ell aca-
ba acceptant alguna de les ofertes que té i pot portar tota la seva gent de confiança, doncs tinc prioritat per mar-
xar amb ell. Però de moment no hi penso i estic centrat en la nova temporada amb el Lokomotive”.

“Si Laudrup fitxa per un equip, podria marxar”

GERARD ZARAGOZA, TÈCNIC DE SANT JAUME D’ENVEJA, ENTRENANT A GIORGIA

Un planer que somia
triomfar a la Romareda

La nissaga dels Asín
s’amplia al Catalònia

Andreu Arasa és de Santa Bàrbara. Fins fa un any, estava al
futbol base de la Rapitenca quan el Barça va fitxar-lo. La tem-
porada passada, sent juvenil de primer any, va jugar al Barça
però el balanç no fou tot el satisfactori que el jove planer tenia
previst. Diversos clubs van tocar la seua porta i, entre ells, es va
decidir pel Saragossa. Dilluns va començar a entrenar amb el
club aragonès. Andreu està força il.lusionat amb aquesta nova
etapa: “el primer equip del Saragossa està ara a Segona però ja
sabem que és un club important a l’Estat espanyol i m’il.lusiona
moltíssim jugar-hi amb el juvenil i poder progressar. La tempo-
rada passada, al Barça, no va anar com esperava i la proposta
del Saragossa em va agradar i espero poder arribar el més lluny
possible”. A la imatge, Andreu apareix a la Ciutat Esportiva del
Saragossa, el primer dia d’entrenament. Jugar amb el primer
equip a la Romareda “seria un somni. Sé que em falta molt i
que no és fàcil poder arribar-hi, però lluitaré per poder-ho acon-
seguir”. 

Javi Asín ha estat un dels jugadors cotitzats a l’inici d’aquest es-
tiu. Una vegada es va saber que no continuava al Tortosa, diver-
sos clubs es va interessar per ell. No obstant, va tenir-ho clar. Un
tema emocional l’ha fet decidir. Segons Javi, “al Catalònia, quan
jugava el meu pare, va ser on vaig fer els primers xuts a una pi-
lota. Ha jugat el meu pare, que encara està en els veterans, i els
meus germans, Carlos i Jorge, i jo també volia fer-ho”. D’altra
banda, Javi ha estat els darrers anys al Tortosa, “els desitjo el mi-
llor. Que els vagi bé la nova etapa”, deia. A les imatges, el pare,
Carlos Asín, quan jugava al Catalònia, Javi quan era petit, amb
l’equipació del Cata, i baix una foto actual.

ANDREU ARASA HA FITXAT AMB EL SARAGOSSA JAVI, COM EL SEU PARE I GERMANS, JUGARÀ A JESÚS

Segurament, en la propera temporada, la
Tercera catalana serà la categoria més com-
petitiva dels darrers anys, amb partits en ca-
da jornada, des de l’inici, força apassionants
i amb diversos equips que, per història i po-
tencial, tenen aspiracions i obligacions de lluitar per l’as-
cens. Celma, a les planes 18, 19 i 20 ens ofereix un espe-
cial d’aquesta categoria. Un treball únic i extraordinari per
als aficionats, tècnics i jugadors. 
D’entrada, ja sabem que és una categoria gairebé d’ini-

ciació per joves àrbitres en la que es busca que puguin fer
un salt el més aviat que sigui possible. Caldrà tenir pacièn-
cia i també cal demanar aplicació i atenció en què els àrbi-
tres siguin, tal com la categoria es presenta, el més compe-
titius possibles. Però el missatge que també s’ha d’enviar,
en general, és que cal tenir clar que no es pot guanyar a
qualsevol preu, com en ocasions algú es creu que pot pas-
sar en partits de Tercera. I amb això ha d’haver-hi menta-
lització de que no es pot protestar a l’àrbitre ja des de l’es-
calfament...Paciència per a tots. Col.laborem perquè la
categoria sigui encara més atractiva. 

Tercera catalana

En motiu de l'escrit publicat el passat dia 29/07/216 referent a l'enrenou entre la UE Sant Jaume i UE Deltebre pel fitxatge d'aquest últim
club de dos jugadors, Oriol Bertomeu i Llàtzer Arques, que havien jugat la passada temporada en la UE Sant Jaume i que per la propera s'ha-
vien compromès amb la UE Deltebre, quan s'apuntava des del Club de Sant Jaume que ja havien acordat seguir un any més en la seva disci-
plina, voldria fer uns aclariments. I aquí, s’ha de fer la primera desmentida, ja que, Llàtzer, en cap moment es va compromete, perquè ja sos-
pitava que alguna cosa es tramava, al no parlar-li, directament, sobre el paper que havia de tenir a l’equip. Davant d’aquests antecedents, jo,
Làzaro Arques, pare de Llàtzer, voldria donar la meva versió sobre els fets,  que crec que han estat totalment tergiversats pels responsables ac-
tuals de la UE Sant Jaume, que tot i dient que confiaven amb el meu fill com el porter de la temporada vinent, per un altre costat estaven ne-
gociant amb altres alternatives per a reemplaçar-lo. Crec que no han anat de cara, i després, que el meu fill sí que l'hagi donat, precisament,
la cara, pel club a 4ª Catalana, renunciant a jugar a 3ª Catalana amb el Jesús i Maria i jugant, inclús lesionat, els dos últims partis claus a Ar-
nes i la Galera per assolir l’ascens, i bé que ho saben, la seva implicació amb l'equip per poder pujar de categoria, com a esportista i com a
natural del poble. En definitiva, no han tingut cap respecte, actuant d'esquenes i amb la rancúnia més esbojarrada. Finalment, si em perme-
ten, els voldria aconsellar, als caps directius i esportius de la UE Sant Jaume, que s'ha de tenir més tacte amb la gent de casa, que si no, pas-
sa el que passa, dos porters del poble, un jugant a Deltebre i l'altre a Jesús i Maria, segur que no és el millor camí per fer gran l'equip del teu
poble.

LÁZARO ARQUES

Aclariments a la junta directiva de la UE Sant Jaume
Opinió
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Travessia d’Amposta nedant l’Ebre
MEMORIAL MANEL AYXENDRIAVUI COMENCEN

Els ebrencs a les Olimpiades
Cinc esportistes ebrencs
competiran a Rio de Janeiro,
des d’avui divendres, a les
Olimpiades. Tal com informa
Enric Algueró al Diari de
Tarragona, s'estrenaran els
tortosins Pau Vela (30), Àlex
Sigurbjörnsson (27), Xavi
Vela (26) i l’ ampostina Aina
Cid (21), els quatre en rem,
mentre que la tiradora
d'Ascó Sònia Franquet (36)
afrontarà la seva tercera
experiència (tir olímpic). A la
imatge, Àlex, Aina, Pau i Ana
(companya d’Aina).

CLUB NAUTIC AMPOSTA

Els dies 29 a 31 de juliol, s’ha celebrat a la ciutat de Poznan
(Polònia), la Copa Joventut de rem olímpic, aquesta competició
esta adreçada a seleccions europees en categoria juvenil, on es
celebren les mateixes regates tant en dissabte com en diumen-
ge. Nuria Puig i Damaris Beltri, (Club Nàutic Amposta) junta-
ment amb Paula Salarich (CN Banyoles) i Aitzpea González
(Santagotarrak), van guanyar dos medalles d’or, en quatre
sense. El primer dia van marcar un registre de 6:59.94, avantat-
jant en 4 segons a Holanda i Gran Bretanya. 

El diumenge van tornar a repetir triomf en un temps de 7:07.29
a 1.38 de Gran Bretanya i a 4.87 d’Holanda.

Copa Joventut rem olímpic
CLUB NAUTIC LA RÀPITA

Una medalla de bronze a la Copa Joventut i un remer al
Mundial. Són els dos nous èxits esportius que s’escriuen lligats
a dos noms de remers del Club Nàutic La Ràpita, el de Sergi
Mariano i el d’Andreu Ruiz. El primer ha aconseguit la meda-
lla de bronze a la Copa Joventut que s’ha disputat el cap de
setmana a Poznan. 
Un títol que suma a la medalla de plata que va aconseguir a
l’estatal que es va celebrar al juliol a Banyoles. Mariano ha
guanyat el tercer lloc en la modalitat de 2 sense, categoria
juvenil, amb un altre remer català, Isaac Àlamo, com a com-
ponents de la selecció espanyola. Per la seua banda, Andreu
Ruiz ja és mundialista i competirà en vuit juvenil, a finals de
mes a Rotterdam. 

Bronze i un remer al mundial

KILIAN JORNET

La jugadora planera Mar Vidal Cid, compo-
nent del Club Tennis València, a més dels dife-
rents títols que ha guanyat en l’àmbit provin-
cial i regional, ha estat seleccionada per a
jugar per equips el Campionat d’Espanya en la
categoria infantil, on competirà amb les
millors raquetes de l’Estat durant la setmana
del 15 d’agost.

Diumenge 31 de juliol de 2016, el Club Natació Amposta va acollir aproximadament 100
nedadors de diferents clubs de Catalunya, Castelló...
Es van nedar dos tipus de proves, com la de 500 metres per als menors de 14 anys, i la de
2000 per als més grans. 
Els guanyadors de la travessa van ser Guillem Pujol i Judith Navarro.
Del Club Natació Amposta, Alba Silva va aconseguir un segon lloc, Gerard Garcia un tercer,
Marc Jordà un segon, Inca Llaveria un tercer, Helena Arenys un tercer i Marc Martí un quart.

Aquest estiu, Kilian Jornet s’ha marcat el repte més complicat i
exigents del seu projecte Summits of My Life: batre el rècord
d’ascens a la muntanya més alta del món, l’Everest (8848m).
L’alpinista es traslladarà a l’Himàlaia aquest mes d’agost, on farà
un període d’aclimatació, ja que mai ha afrontat un repte de
tanta altitud. Fins ara, l’Aconcagua (6962m), el sostre dels
Andes, és la cota màxima que ha trepitjat Jornet. Entre agost i
setembre, l’alpinista intentarà batre el rècord. Jornet es man-
tindrà fidel al seu estil ‘purista i minimalista’, que han marcat els
altres reptes de Summits of My Life, i per tant, no farà ús d’o-
xigen artificial ni cordes fixes. L’ascens el farà d’una tirada:
sense parar en cap dels camps previs al cim. ‘Tot plegat serà un
gran aprenentatge, des de veure com reaccionarà el meu cos en
alçada, així com per aplicar aquesta manera d’encarar-nos a la
muntanya amb l’estil en què fem servir als Alps’, explica. 

Mar Vidal: una raqueta amb projecció

“El repte més complicat”

El CB Cantaires Tortosa fa oficial el fitxatge de l'aler americà Joel Kindred (Virgina -North Carolina-, 1,94 mtr, 88 Kgs i 25 Anys). Joel Kindred és un juga-
dor que destaca per la seua capacitat atlètica, molt ràpid i explosiu, gran capacitat de salt i amb bon tir exterior. Aquest jugador ve a reforçar el joc exterior
de l'equip sènior de Copa Catalunya. En la seva trajectòria esportiva ha estat jugant als següents equips: NBL Canada -London Lightening- UBA -Georgia Pri-
me- NCAA2 Sant Augustine's College. 

D’altra banda, l’entitat ha anunciat que un grup de'aficionades i exjugadores de bàsquet han decidit unir-se per entrenar i jugar partits amistosos contra
equips femenins d'altres poblacions i provincies. El seu principal objectiu és fer esport i passar-s'ho bé. L'entrenadora de l'equip serà la incombustible Pili Sa-
ragossa.  Durant aquest mes d'agost es constituirà la Secció de Veteranes del CB Cantaires Tortosa. “Si ets dona i et vols apuntar a l'equip, no ho dubtis i en-
via un correu a cbcantaires@hotmail.es. També et pots passar pel pavelló de Ferreries els Dimecres a les 20:00h”.

El Club Bàsquet Cantaires incorpora a Joel Kindred
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Lluís Fornés, una de les
grans perles que la
cantera del Roquetenc
ha donat al nostre fut-
bol, destacant ja quan
era juvenil i amb el pas
al primer del
Roquetenc on, junta-
ment amb Gilabert, fou
el pichichi. Va fer el
salt al Reus i al
Palamós de Piterman i
va acabar al seu
Roquetenc, tornant, tot
i haver plegat, per aju-
dar quan el club del
seu cor li va demanar,
juntament amb
Crespo. La lliga passa-
da va començar una
etapa com a mister, al
juvenil de la Cava.
Carisma, gol, motiva-
ció i gran amic dels
seus amics. Parlem de
Lluís Fornés.    
Pregunta: Per què vas
decidir ser entrenador?
Resposta: Per poder
ensenyar el que he
après i viscut en la
meva etapa com a fut-
bolista.
P: Què t’ha aportat ser
entrenador del juvenil
de la Cava?
R: El futbol, en tots els
àmbits, sigui a la base,
a la regional o al pro-
gessional, sempre t’a-
porta. I jo he estat molt
agust, transmetent el
que sé i aprenent d’una
experiència nova i enri-
quidora.
P: Afecta més la derro-
ta com a entrenador o
com a jugador?
R: Afecta sempre. Com
a jugador em cabrejava
molt. Com a entrena-
dor...també...però és
diferent perquè com a
tècnic ets el primer res-
ponsable quan perds i
has de saber afrontar-
ho d’una altra manera
per rectificar i millorar.
El jugador ho lamenta
ell sol. De l’entrenador
depén un col.lectiu i
has de tenir més calma,
les pulsacions no són
les mateixes. 
P: Per què et vas retirar
quan podries jugar a
Tercera catalana amb el
Roquetenc?
R: Un dia vaig decidir
deixar el futbol. Crec
que havia arribat el
moment, i fins i tot
se’m va fer un home-
natge sorpresa. Al cap
d’uns  mesos, el
Roquetenc ens va
demanar a Crespo i a

mi si podíem ajudar,
tornant a l’equip. I vam
decidir fer-ho perquè
som de Roquetes i el
Roquetenc sempre for-
marà part de la nostra
vida, i també per amis-
tat i compromís per
aquests colors que tant
sempre he sentit i que
sempre sentiré. Però
després d’aquella mitja
temporada vaig refer-
mar la idea de deixar-
ho. Crec que ja no
aportava per millorar i
que, a més, és llei de
vida i s’ha de donar pas
als més joves.  
P: I jugar amb els vete-
rans?.
R: La meua etapa com
a jugador ja ha acabat i
la lliga de veterans em
sembla sensacional per
a poder seguir però no
entra dins dels meus
plantejaments poder
competir-hi.   
P: Tens cap malnom?.
R: Un porter del
Remolins-Bítem em va
posar-me’n un fa molts
anys...Rambo...encara
no sé perquè...tampoc
se’m va quedar, només
m’ho deia ell.     
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?. 
R: Porto en això des
dels 6 anys. He donat i
sempre donaré les grà-
cies a molta gent. Però
sobretot he de destacar
al meu pare. Ha estat
sempre al meu costat,
veient tots els partits
per on he anat,
donant-me consells per
millorar i assessorant-
me en tot. És un pare i
un gran amic. Mai li
podré agrair tota la
seua ajuda. La meua
mare també sempre
m’ha fet costat i el meu
germà Carlos. Una
família unida i que
sempre ha estat quan
més ha fet falta.  
P: El teu lema?
R: No pots retrocedir, i
mai rendir-te, ni al fut-
bol ni a la vida en
general. 
P: Què és el més humà
què has viscut en un
terreny de joc?
R: Fer-se el lesionat
perquè pugués sortir
un company a jugar en
un partit que per a ell
era important. Ho vaig
veure en una ocasió.
P: Els teus millors amics
com a futbolista, amb
els que tens contacte. 

R: Tinc contacte amb
tots els meus amics, és
el més important i el
que t’emportes del fut-
bol després de tants
anys. Però no puc
posar-los a tots, segur
que me’n deixaria uns
quants.  
P: Els tres plaers de la
vida?
R: Estar amb els que
estimes, fer-ho tot amb
passió i ser feliç. 
P: Compta’m alguna
anècdota de la teua
trajectòria esportiva?.
R: En la meva segona
etapa amb el
Roquetenc, el compro-
mís vaig signar-lo amb
un tovalló de paper a
les  4 del matí i no està-
vem a cap oficina...ho
vam tancar ràpid.
Així mateix, recordo
que quan jugava amb
el Tortosa, un partit al
camp del Valls, a
Primera catalana, Jordi
Fabregat em va dir que
no jugaria perquè els
camps de terra no se’m
donaven bé. Jo li vaig
dir que em trobava
molt bé i que volia
jugar. Vaig fer quatre
gols i dues assistències.
Vam guanyar 2-6. Figo,
porter del Valls, t'ho
pot confirmar...       
P: Ets presumit?
R: Quan és necessa-
ri...però, en general,
em considero una per-
sona propera, molt
normal.  
P: Moment màgic del
dia?.
R:Quan veig a la meua
filla.   
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.

R: Futbolista professio-
nal.  
P: Una illa tu sol amb
50 noies. Què faries?
R: Intentaria fer una
coral i presentar-nos al
‘Tu si que vales’...
P: Com vas conèixer a
la teua dona?
R: En una illa, segur
que no...(jejejeje). Ens
vam conèixer de casua-
litat, ens vam trobar un
matí i aquí estem.
P: Practiques algun
altre esport?
R: Ara estic molt viciat
al pàdel gràcies a la
meva parella que és
una crac. Abans ho
vaig estar al golf. Però,
en general, pràctico tot
l'esport que puc.
P: El teu plat favorit?
R: Una bona graella de
carn amb allioli, una
bona cervesa i una
bona companyia...és el
que més m'agrada.
P: Algú de la teua famí-
lia ha jugat a futbol?
R: El meu germà.
P: Com vas començar a
jugar i per què?
R: Per ell... pel meu
germà. Li van regalar
una pilota de futbol i jo
en vaig voler tenir-ne
una altra...i així va
començar tot...pura
enveja...(jejejeje).
P: Resumeix la teua tra-
jectòria futbolística?
R: Vaig començar i vaig
acabar al Roquetenc.
En total van ser vuit
temporades. A
Amposta 3, i a Tortosa,
2. I una al Reus,
Palamós, Catalònia i la
Cava.     
P: Quan jugaves amb
el Reus vas marcar un

gol al camp del Tortosa
i vas mostrar la sama-
rreta del Roquetenc
que portaves baix...en
aquell moment, això no
va agradar...
R: Sé que va haver gent
que no li va fer gràcia
però per a mi era una
forma de recordar el
meu equip de sempre
en un partit en el que
amics meus de
Roquetes venien a veu-
re’m quan no podien
fer-ho habitualment.
No va tenir més
importància. Quan vaig
jugar a Tortosa, sempre
vaig celebrar els gols
amb gran entusiasme,
com en tots els equips
en els que he estat.
P: La millor tempora-
da?.
R: La millor va ser la de
l'ascens a preferent
amb el Roquetenc, pel
viscut al camp i fora
d’ell i pel que represen-
tava per a un club
modest, amb molta
gent jove de Roquetes,
fer un salt tan impor-
tant.
P: Quants ascensos vas
aconseguir?.
R: 4 ascensos i una pro-
moció a 2 B.  
P: Entrenadors que has
tingut?.
R: Carlos Alós, Javi Cid,
Josep Papaseit, Rojas,
Àngel Garcia, ‘Mago’
Palanca, Dimitri
Galiamin, Quique
Yagüe, Fabregat, Josep
Maria Lleixà, Ximo
Talarn, Cantó i
Guillermo Camarero. 
P: Destacaries cap en
especial?.
R: Està clar que de tots

he après. Lleixà va ser a
qui vaig tenir de petit i
qui, sent juvenil, em va
fer debutar al primer
equip del Roquetenc.
P:Què és el que no t’a-
gradava dels entrena-
dors?.
R: Que no anessin de
cara o que es deixissin
influenciar...m’agraden
els entrenadors valents
i amb bon tracte humà.
P: Quin és el millor
record d'un entrena-
dor?
R: El que tinc de Javi
Cid portant-me amb
18 anys a la catedral de
Tortosa a encendre una
espelma per guanyar
aquella mateixa tarde a
la Pobla de Mafumet
de Rosado, Benito,
Serrano i
companyia...que esta-
va entrenada per
Ramon Coch. Vam
guanyar 1-0 i vaig fer el
gol. 
P: El millor consell que
et va donar un entrena-
dor?
R: Que no importa
guanyar o perdre
importa competir... si
competeixes bé i estàs
preparat fer-ho, estaràs
més prop de guanyar.
Això et servirà ara i
quan tinguis 50 anys,
em va dir.
P: Quins són els millors
jugadors de les Terres
de l’Ebre amb qui has
jugat?
R: José Luis Margalef,
Sergi Cid, Gustavo
Soriano i Fernando
Crespo, a nivell futbo-
lístic i humà, tots ells
són un 10.
P: Un company curiós?
R: Jordi Navarro el que
més...un crac. 
P: El més tímid?
R: Joan Trullen. És tan
bona persona que al
vestidor no parlava per
no ofendre. 
P: El més presumit?
R: Em quedaria amb
Xavi Molas i Gustavo.  
P: Si un nen se t’acosta
i et diu, dona’m un
consell, què li diries?
R: Que entreni, que
entreni i que torni a
entrenar. 
P: El teu jugador prefe-
rit?
R: Ronaldo ‘el gordito’.
Un fenomen.
P: A quin jugador t’hi
assemblaves?
R: A mi m’encantava
Stoichkov.

P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R:Molts dels valors que
tinc ara i que aplico al
meu dia a dia i el munt
d'amics i coneguts que
vas fent pel camí.
P: Per què el futbol de
les Terres de l’Ebre es
viu amb tanta intensi-
tat?
R: Crec que és per la
rivalitat que hi ha entre
pobles i ciutats prope-
res. Ara es porta millor,
però abans era dife-
rent, molta competèn-
cia que comporta que
tothom vulgui ser el
màxim competitiu.  
P: Quin ritual feies
abans d’un partit?
R: Buuuff...era una
mica insoportable, la
veritat, des que em lle-
vava fins a l'hora de
partit sempre havia de
fer el mateix...
P: Si perdies, com et
relaxaves?
R: Fent dues canyes
amb els meus amics.
P: T’han primat alguna
vegada?
R: Algun berenar ha
caigut.
P: Hi ha secrets per tirar
els penals?
R: Jajajaja...sííí, fort i a
l'escaire.
P: Què senties quan
feies un gol?
R: Èxtasi impressionant,
que et feia que en
volies fer més i més...
P: Quants gols vas
marcar?
R: Els tinc comptats:
234.
P: La millor temporada
com a golejador?
R: El meu primer any a
l’Amposta, amb
Cazorla. En vam fer
molts entre els dos.
Vam fer un gran equip,
amb gran ambient al
vestidor i un gran presi-
dent, Tarrazona.
P: Entens els àrbitres?
R: Si, però n’hi ha molts
que no ens entenen a
nosaltres.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  LLUÍS FORNÉS, PUR SENTIMENT ROQUETENC

PROPER: 

VICENT BRULL

61 «Ni al futbol ni a la vida, mai 
pots retrocedir i menys rendir-te»

UN DELS JUGADORS MÉS DESTACATS DEL NOSTRE FUTBOL: VA FER FINS A 234 GOLS 

By: Joaquin Celma
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ANÀLISI TERCERA CATALANA

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

Manu Rodero 
Àlex Castrejon
Joan Serra 
Josep Blanch
Jordi  Hostau 
Fernando Maña 
Joel  Flojo
Jaume Vela
adrià llop
Ricard Maña 
Edy Calugarita 
Jordan alvarez 
Roger Vidal
albert Gordo
abdhejalil
Robert Martorell 
Samu
arnau Cugat 
Efren Talarn

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Maellla
Corbera
Corbera
Corbera
Bot
ascó B
Hospitalet 
Corbera
Corbera
ascó B
Juvenil 
Móra la Nova 
Corbera
Corbera
Corbera
Bot
Deltebre
Batea
Inactiu

CF CORBERA
JUGADOR

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

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

Flix
ascó Juv 
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
ascó B
arnes
Gandesa
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
ascó B
Flix
Flix
Flix
Flix
Móra la Nova 
Flix
angulària

JE FLIX
JUGADOR

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

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Tortosa
austràlia
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
J.Cata
Inactiu
Tortosa Juv
J.Cata
Roquetenc 
J.Cata
Tortosa

CF CATALÒNIA
JUGADOR

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

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

J i Maria B
J i Maria B
Juvenil
J i Maria B
J i Maria B
J i Maria B
J i Maria B
amposta B
J i Maria a
J i Maria B
J i Maria B
J i Maria B
Ebre Escola
J i Maria
Juvenil 
Tortosa Juv
Tortosa Juv
J i Maria B
J i Maria B
Rapitenca Juv
alcanar

UD J I MARIA B

JUGADOR

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

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

alcanar
Canareu 
Remolins-Bítem
Remolins-Bítem
Remolins-Bítem
S Bàrbara
Ulldecona 
S Bàrbara
alcanar
alcanar
Inactiu
S Bàrbara
Inactiu
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
alcanar
S Bàrbara 
Camarles 
S Bàrbara
Rapitenca Juv

CF ALCANAR

Alcanar, la Sénia, l’Ampolla, favorits per a l’ascens

Abans la tercera catalana es deia, segona regional. Mirin la temporada 78/79 quins equips tenia: Ampolla, Alcanar, Jesús i Maria, Ametlla, Vila-seca, Ulldecona, Masdenverge,
Catalònia, Móra d’Ebre, Canonja, Reddis, Perelló, Torredembarra, Bonavista, G. Tarragona, Roquetenc, S Jaume d'Enveja, Pobla Mafumet, Móra la Nova i Roda de Berà. ¿Com pot-
ser tan potencial? Molt fàcil. Llavors aquesta categoria era d'un sol grup a la província, de 20 equips. Avui en té tres. Va ser en la temporada 93/94 quan aquesta categoria ja va
tenir un grup ebrenc amb la suma de d’alguns de Tarragona que completaven fins els 18. En la temporada 10/11 es va fer la reestructuració de futbol català i van descendir 4 equips
Aldeana, Ampolla, Ulldecona i La Sénia i aquesta temporada ha estat un altre deblace pels 4 descensos tarragonins de 1a catalana i cinc equips ebrencs de Segona catalana descen-
deixen: Alcanar, que la última vegada que va estar va ser el 1988, Jesús Catalonia 2002/2003, Remolins-Bítem 03/04, l’Ampolla 2012/2012 i el Godall que torna 1 temporada des-
prés. Aquest any, la categoria serà molt forta i es presenta com la més emocionant de les últimes campanyes. És més, algun equip dels descendits diuen que ja signen abans de
començar per no descendir. El potencial d'aquesta categoria ha pujat per diverses raons: per l'arribada de cinc equips de la segona catalana i pel fet que de la passada campanya sis
equips tenen fins i tot millors plantilles i també perquè els dos ascendits de 4a catalana, Sant Jaume i Pinell, s'han reforçat molt bé. Gairebé els garanteixo que entre els set primers
classificats estaran Alcanar, la Sènia, Ampolla, Flix, Remolins-Bítem i Catalònia. El normal que dels cinc descendits de 2a Catalana, algun pugi però no serà fàcil doncs Flix i La Sénia
s'han apuntalat bé i també aspiren a l'ascens. Molts favorits, el número u és l’Alcanar, amb l’Ampolla i la Sénia i els altres aspirants, per a mi, són: Flix, Jesús Catalònia i R-Bítem. Hi
ha equips amb tantes possibilitats que veurem en la jornada 10 com agafaran molta distància dels llocs de mitja taula. Roquetenc, S Bàrbara i Aldeana van canviar de tècnic amb l'a-
rribada de Poy, Cantó i Bartolo. Aquests equips podrien quedar a meitat taula així com l'Olimpic. L’Ametlla, que va ser un equip revelació la passada campanya i que va estar líder
durant la primera volta, penso que no tindrà un gran any, però el treball de Marc Viladrú i els seus joves jugadors segur que serà excepcional. Un altre equip que manté el bloc és el
Perelló que quedarà de meitat taula cap amunt. En la lluita per la permanència, estaran el Godall, Jesús i Maria B, Corbera, Vilalba, Pinell i S. Jaume d'Enveja. 
Per la part de dalt, sortirem d’alguns dubtes en la jornada 4 ja que sempre en les últimes 20 temporades, el campió està entre els cinc principals llocs.  Del previ anàlisi que faig cada
temporada d'aquesta categoria aquest ha estat el mes difícil de les últimes quatre. Molts candidats, molta emoció i una categoria que augmenta i molt de qualitat.

JUGADOR

Gerard C
Ivan Romeu
Marc Garcia
Robert B.
Héctor Benaiges
Xavi Callau
Edgar Pasto
Joaquin Peña
Eduardo Paris 
Micael Dieguez
David Morillo
Sergi Callau
Sergi Brull
Àngel Balfegó
Xavi Fajes 
Ruben Bonachi
Igors  azizoovs
Jordi llaó ‘Rullo’
Froilan Marti
Valentin ‘Tino’

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

DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

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

SCER L’AMETLLA
JUGADOR

Xavi Matamoros 
Sergi auré 
Dani Fluixà
lluc Pepiol
Pau Sánchez
Josep Uliaque
Josep Reverté
Àngel Hernández
Pau Gonzalez
Ramon Pagà 
Eros 
Marc Montesó 
Florenci alegre
Elies Gombau
albert alegre
David Moya
Didac Rius
Oscar Insa 
Sergi Ventura
Robert lópez
Marc Garcia
Àlex alegre
Pedro Martí

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

aldeana
aldeana
Ulldecona
aldeana
aldeana

aldeana
aldeana
aldeana
Godall
Juvenil 
Inactiu 
Inactivo
aldeana
aldeana
aldeana
aldeana
aldeana
aldeana
aldeana
aldeana 
aldeana
aldeana

UE ALDEANA
JUGADOR

albert Ventura
Boris
Marc Perelló
Eric Garrido
Jordi  Sabater
Nando 
Dani Barroso 
Marc Serral
David Ramirez
Raul Vates
Paco Casas
andrei Vasilica 
Raul Perro Viejo
Cristian Regolf
David Gallego
Oscar ‘Ruibal’ 

P
P
D
D
D
D
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

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

CF AMPOLLA

Flix, R. Bítem i Catalònia optaran per a la promoció
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TERCERA CATALANA

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

Kevin Moreno
Effren
lluis albiol
Xavi Pomada
Ramon Centelles
Quim Bonet
Miquel Fonollosa
Jordi Sanz
Gerard Estrella
Marc lleixà
Ramon Ibañez
Isaac Rodriguez
Jordi Escubedo
Ferran Tiscar
Joan labèrnia 
Pol Rodriguez
Ivan Capitan
Joan Zaragoza
David Callarisa

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

la Sénia
Juvenil
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
la Sénia
Godall
la Sénia
la Sénia
Godall
amposta 

CF LA SÉNIA
JUGADOR

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

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

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

OLÍMPIC
JUGADOR

Marc andreu
Manel llaó
axel 
arnau Pallarés
David Flox
Jordi Gilabert
Vicent Brull
Jorge Donoso
Oriol Mauri
Marc Pardo
J. Esteban ‘Xixo’ 
Didac Subirats
Narcís Franch
Eric Barberà
Eric Brull 
arnau Pedreny
Àlex Pedrosa
Dani Robles
Martí Barberà 
Enric Sentis
Magí
Brigi
Oriol Cid

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Perelló
Perelló
Perelló
Deltebre
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
S Jaume 
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló 
Perelló
Perelló
Ginestar 
Perelló
Cambrils U/Hospi
Perelló

CE PERELLÓ
JUGADOR

Josep Gonzalez 
Gerard Moreno
Manel Vallespí 
Josep Vicens
Carlos Montagut
Cristian Rodriguez 
Jordi Serres
lluís Castelló
Àlex Escarihuela
Milio Folqué
Àlex Fabregat 
Redouane 
Ivan Descarrega 
Cristian alvarez
Guillem aubanell
Joan Campillo
lluís Espinach 
Welislav ‘Vili’ *

* confirmar

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

DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Olimpic 
Corbera
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Pinell 
Corbera
Inactiu
Tivenys
Pinell 
Pinell 
Pinell 
la Galera
Horta
Inactivo
Ebre Escola
Bot

CF PINELL

JUGADOR

Roger Garcia
Àlex Estorach
Marc Curto
Ramon Castells
David Pardo 
Pere Pitarch
Fran Julve 
Cristian Fosch
Didac Cid
Maikel Fernandez
Marc alegre
Jordi Valls
Gerard Reyes
albert Gallego
Martí Farreny
Xavier Genaro 
Ivan arasa
Xavi Bautista
Josep Martí
Robert Pujol 
Òscar Camarero
Roger Martí 

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Roquetenc  B
aldeana
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc B
Roquetenc  B
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Ebre Escola 
Roquetenc 
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc  B
Roquetenc  B
Deltebre
Roquetenc B

CD ROQUETENC
JUGADOR

Claudiu Iaunau
andreu Borràs 
Josep llaó
Victor Bartolomé
Àlex Guarch
J.Fabregat ‘Xexu’ 
Pau Galiana 
abdul 
arnau Figueras
lofty
Jota
Emili Descarrega
Sergi Bel 
Edgar Bartolomé
Ruben Barriga 
Joan Esmel 
albert Monforte
alex Vizcarro 
Pau Muñoz 
Robert Beltran

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

DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

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

UE R BITEM
JUGADOR

Xavier arasa
Rafael Moreso
Joaquin  Marti
José M. Pio
admed 
Jordi Roda
Edgar Esbrí
Ivan Pastor
Carlos Solé
Jordi Ventura
Ivan Vallés 
Ivan arasa 
Kazu 
Àlex Ramos 
Òscar Benet 
albert Queral 
Toni Calafat
Marc Baiges
Nico 
Eloi Gavaldà

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

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

S Bàrbara 
Godall
S Bàrbara
S Bàrbara
Corbera
S Bàrbara
S Bàrbara
Godall
S Bàrbara
S Bàrbara
S Bàrbara
S Bàrbara
Corbera
Godall
amposta
Camarles/Horta
S. Bàrbara
Horta
Horta
Batea

CF S BÀRBARA
JUGADOR

Àlex Casanova 
Roger Pardo 
Ivan Benito 
David Magrinyà
abraham 
Marc Garriga 
andreu Cervera
Marc Casanova 
Eros Tirado 
J Queral  Collazo 
Ferran Gisbert 
Saul Nelson 
Joan Navarro 
Sergi Casanova 
Carlos Curto
agustí Valldeperez
Juanjo Magrinyà 
Juan M llambrich
Gerard Benito
José Ramon Mars
Manel Tomàs

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

DV
DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

J i Maria juvenil 
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
Deltebre
S Jaume 
S Jaume 
S Jaume 
la Cava
S Jaume
S Jaume
S Jaume 
S Jaume 
Deltebre
S Jaume 
Roquetenc
Godall
S Jaume 
Jesús i Maria B
Horta

UE S JAUME

JUGADOR

Miki
albert a. Marto
alberto Solé
Mustapha
abdelhak
José a  March
Eric Curto
abdul
albert arrufat
alejandro Prats
John
Joan aregio 
Domingo Fornós

*Falten diverses 

incorporacions per a

fer

P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M

DV
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA

Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Vilalba
Batea
Vilalba
Vilalba
Vilalba

CF VILALBA
EQUIP

alcanar
aldeana
ampolla
ametlla
Corbera
Flix
Godall
Jesús Catalònia
Jesús i Maria B 
la Sénia
Olímpic
Perelló
Pinell  
Remolins-Bítem
Roquetenc
S Jaume 
S. Bàrbara
Vilalba

TÈCNIC

Marc Bel 
Bartolo
David  Burgos 
Marc Vilabrú 
Joel Martorell
Oleguer 

Nando Garcia 
Gerard Capera
Juanjo Serrano
Paco Muñoz
Narcís laboria
Robert  aviño
Parra 
Poy
anton Flores  
Robert Cantó
Àlex Curto 

TÈCNICS
TEMP.

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

EQUIP

Sergio Ruiz, una de les novetats de l’Alcanar.

Deltebre

la Sénia

ampolla

Jesús i Maria

Olímpic

ampolla

Perelló

Camarles 

Godall 

Batea

ÚLTIMS CAMPIONS
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ANÀLISI DELS EQUIPS

Plantilles 2016/17. 3a Catalana (1)

diarimés
ebre

CANDIDAT CLAR PER A L’ASCENS

Portava 17 temporades a la 2a catalana,
segon equip més veterà en aquesta cate-
goria,  juntament amb La Cava. L'última
vegada que va estar a Tercera (llavors
segona regional) va ser la lliga
1998/1999. Molts canvis en aquest club
amb quatre presidents en cinc anys i amb
diversos entrenadors en els dos últims:
Carlos Rodriguez, Ximo Talarn, Alejandro
i ara arriba Marc Bel amb molta il.lusió per
tirar avant un nou projecte. De l'equip
basic de la temporada passada no conti-
nuen, entre d’altres,  David Blanco i Marc
Tena (Ulldecona), Adrià (Jesús i Maria),
Brayan (Jesús i Maria), Soufine, Dario... i
només segueixen Ion, Moisès i Joan
Forcadell. Gran transformació. Tretze fit-
xatges, el retorn de sis canareus Genís,
Trinquet, Andreu Queralt, Gerard Curto,
Chillida i Santi. El millor de l'equip és la
seva defensa i la seva davantera, amb
Sergio Ruiz, De la Torre i Santi Sancho. El
millor d'aquest nou projecte és que 17
jugadors de la plantilla són d'Alcanar. És
un dels clars candidats per a l'ascens, que-
darà segur entre els tres primers.

ALCANAR
ARRIBA L’HORA DE BARTOLO

Ja porta l’Aldeana 6 campanyes consecuti-
ves a la Tercera catalana després del descens
de 2a de la temporada 2010/2011. Canvi
de tècnic. Toni Sánchez, que va estar tres
campanyes, amb una gran feina, fent un
gran futbol,   potser el millor de la categoria,
va decidir que la seua etapa havia acabat.
Ara arriba Bartolo Meca, que va estar cinc
campanyes a Camarles. Torna el fill pròdig a
casa i farà tàndem amb el seu germà Albert,
amb Agustí (ajudant al cos tècnic) i Manolo
de delegat. A la secretària tècnica estarà
Domingo Alegre.  Tot sentiment aldeà.
Pràcticament segueix l'equip bàsic, amb la
baixa de Corella i Adrià. Els altres deu de l'e-
quip ideal de la lliga passada segueixen:
Àngel Hernandez, Dídac Rius, Josep
Reverté, Sergi Auré, Àlex Alegre, Pau
Sanchez i els jugadors Moya i Uliaque que
estaran uns mesos de baixa recuperant-se
de la seva lesió. Les baixes han estat poques,
a més de l'esmentada de Corella, Ferran
Monllao, Ignasi Rosales i Adrià per feina. Els
fitxatges no han estat espectaculars, és un
club modest, però aportaran consistència.
Torna Dani Fluixà jugador consolidat a
l’Ulldecona i que el va fer debutar Bartolo
quan era juvenil. Per això torna. Hi ha molta
il.lusió però veig difícil que l’Aldeana ascen-
deixi. Podria quedar entre els llocs 5/8.

ALDEANA
A REPETIR UNA ALTRA FITA

La temporada passada, com en
altres anteriors, va ser l'equip revela-
ció en la primera volta. Al final va
quedar cinquè a cinc punts de la
promoció. Va tenir molt mèrit tot el
que va fer doncs la seva plantilla era
formada amb gent de la casa, impli-
cada. Va renovar el seu mister, Marc
Vilabrú, la decisió no va ser fàcil ja
que és un entrenador molt exigent.
De l'equip bàsic de la passada cam-
panya continuen Balfegó, Edgar,
Froi, Xavi Callau Robert
Boooksbank, Sergi Brull i Sergi
Callau encara que els dos últims
estaran de baixa diversos mesos per
lesió. De l'equip bàsic només una
baixa, Josep Madrid ‘Pepe’ que farà
la pretemporada a la Rapitenca.
Manel Llambrich, lesionat a la sego-
na volta passada, en principi ha
decidit no seguir. Si la temporada
anterior aquest equip va traure un
gran rendiment, no serà fàcil repetir
la gesta en la propera campanya i
més havent cinc equips descendits
de Segona catalana. Però una cosa
és segura: aquest equip seguirà amb
la mateixa filosofia i la mateixa pro-
posta i farà una gran temporada. És
dels que més aposta per tenir un a
plantilla de casa. Cal destacar-ho. 

AMETLLA
UN EQUIPÀS 

Aquest equip la 2008/2009 va ser cam-
pió de Tercera i va ascendir a segona.
L'aventura va durar dues temporades.
Retorn de nou a la Tercera i en un any
va tornar a recuperar la categoria. ¿Es
repetirà la història?. Neteja gairebé total
de l'equip. Només segueixen tres juga-
dors de l'equip bàsic: Paco Casas, Marc
Perelló i Eric Garrido, jugador important
en l’actual planificació. De l'onze inicial
van causar baixa Robert i Aitor
(Camarles) Samu, Hugo Perez
(Cambrils), Àlex Trabalon, Cristian,
Soriano, Ferrando i Ignasi (per feina).
Els fitxatges són de qualitat: David
Ramirez (la Cava), el porter Boris
(Canonja i Catllar), el gran jugador Raül
Vates (Alcanar i Reddis),  Raül (punta
del Vilaseca) i David Gallego (Reddis,
Jesús i Maria i Tortosa). Després dels
canvis d’entrenadors dels darrers anys,
Cotaina, Rojas i Capera, arriba un nou
míster, David Burgos, que ha estat juga-
dor en categories nacionals i a 1a
Catalana. Com a mister va estar al
Borges, que el va ascendir a tercera
catalana, i al Cambrils. Gran entrena-
dor, jove i amb molta il·lusió. L’Ampolla
és un dels candidats a ser campió,
estarà entre els quatre primers. A desta-
car el seu president, Paco Gilabert, que
fa 9 anys en el càrrec.

AMPOLLA

RENOVACIÓ GAIREBÉ TOTAL

La principal novetat d'aquest equip és la
marxa del seu entrenador, Jordi Roca,
que, després de quatre campanyes, amb
una gran labor, encarregant-se de tota la
gestió esportiva, ha marxat al Batea. Li
van proposar la seva renovació però final-
ment va acceptar un nou repte. Un equip
que ha sofert una gran metamòrfosi per-
què ha tingut baixes. Amado (Ulldecona),
Admed i Kazu (S. Bàrbara), Lachem
(Batea), Lluís Castelló i Gerard Moreno
(Pinell), Òscar Colat (penja les botes),
Jordi Julià, Marc González, Juli Jordan,
Ramon Grau, Saladie...de l'equip bàsic de
la passada temporada només continuen 4
jugadors: Abde, Josep Blanch, Castrejon i
el pichichi Roger. 
Arriba un bon entrenador que debuta en
categoria amateur, Joel Martorell, que era
segon en el Gandesa i ha estat en quatre
equips del futbol base, d'aquesta pobla-
ció. Un tècnic jove, il.lusionat i preparat.
L’objectiu del Corbera és mantenir la cate-
goria ja que la transformació ha estat
important i es necessitarà temps per
adaptar el nou equip.  

CORBERA
TRIO ATACANT LETAL

Equip de rècord. Es dels més veterans en
aquesta categoria on porta 45 temporades.
En les últimes quatre, des que va pujar, dóna
guerra per a l'ascens, tres temporades va
quedar cinquè i la passada segon, jugant la
promoció que va perdre contra el Salou. Es
va acabar l’etapa de Rius, que va estar a
principis dels 2000, va tornar el 2014 i va
decidir no seguir per temes professionals. El
nou entrenador és Oleguer que era jugador
i debuta. Gairebé continua tot l'equip bàsic,
només tres baixes: Oleguer, Carranza i
Andreu Peral. Segueixen del bloc, Dani
Hernandez, Misut, Llorens, Porta, Pol,
Llorenç i les dues estrelles Yuri i Esteve. 
Una de les grans novetats és l’estrena de la
gespa artificial, un premi merescut després
del que va passar la temporada passada i un
gran impuls per al futbol flixanco. En aquest
equip es veuran molts gols: retorn de Mohe,
després de la lesió, i de Jacob i fitxatge
d’Oriol que va marcar 40 gols en la tercera
catalana de Lleida. Nova temporada amb
il·lusió de tornar a fregar la proesa de la pro-
moció. No obstant, cal considerar que
aquesta campanya és diferent, els rivals són
més potents. El Flix pot quedar entre els cinc
primers, tot el que sigui acabar per baix de
la cinquena plaça serà un petit fracàs. 

JE FLIX
NOVA ETAPA

Tretze temporades després, torna a la
tercera catalana. L'última vegada que va
estar-hi va ser la 2002/2003.
Posteriorment, ha competit 11 campan-
yes a 2a catalana i dos a Preferent. Nou
projecte, nou entrenador, Nando Garcia,
que debuta com a tècnic després de la
seva experiència com a segon amb
Nando Crespo, al Tortosa i Rapitenca, i
amb Miquel Bes al R-Bítem. Del bloc de
la passada campanya 5 jugadors han
deixat l'equip: Isaac Casanova
(Amposta), Franc i Toni (Ulldecona),
Cristian Regolf (Ampolla) i Iniesta per
motius laborals. De l'onze bàsic seguei-
xen: Carlos Ferreres, Dani B., Juanjo
Rovira, Cosido, Cristian Arasa, Pau Diez
i Leandro. Es manté l'esperit de l'equip
on sempre hi ha gran pinya en el seu
vestidor, molts jugadors segueixen per
sentiment. Els dos principals fitxatges
són Javi Asin, torna on es va iniciar i
Marc prades, artiller que va demostrar
les seves millors qualitats en la lliga
13/14 amb el Camarles on marcà 35
gols. La resta d'incorporacions han estat
per apuntalar a l'equip, amb gent també
del filial. És un aspirant clar a l'ascens per
la seva història, pels seus jugadors, però
no serà fàcil aquesta temporada és de
les més competides a la categoria.
Només una cosa és segura: quedarà
entre els sis primers. Nova etapa, amb
nova presidenta, nou míster i nova cate-
goria.

J CATALÒNIA
EL MILLOR FILIAL

És dels filials més veterans, ja porta 9
temporades en competició i és l'únic
que està a Tercera catalana. Per segon
any, segueix com mister Gerard Capera
que la passada campanya va agafar
l'equip en la segona volta i que va ser
l'artífex de l'ascens de Quarta catalana
de fa tres campanyes. Aquest any s'ini-
cia una nova etapa, la passada va ser
atípica: van jugar un total de 35 juga-
dors, rècord Guiness d'aquesta catego-
ria. Es manté part de l'onze bàsic, con-
tinuen 7 jugadors: Juan Cortés, Jesse,
Sergi Prats, Aleix Ventura, Aleix
Franch, Ferran Galve i Jordi Rullo i els
quatre que van ser baixa són: Roger
Roig (Camarles), Carles Beltran,
Ricaurte i Hristo. L'aposta és seguir
tenint un bloc molt jove (mitjana d'e-
dat 20 anys), la prova és que dels fit-
xatges 6 són juvenils amb jugadors que
poden alternar entre el primer equip i
el filial. Així s’ha informat que està pre-
vist. Serà un equip que lluitarà per la
permanència i que patirà en determi-
nats moments, però que també podria
ser revelació per ser un filial. La tempo-
rada passada, malgrat els sis descen-
sos, es va mantenir. Sergi Curto, del
primer equip, és una ‘incorporació’ de
luxe per a la defensa del filial. 

J I MARIA B
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MÉS EBRE RECOMANA
Tonyina amb espàrrecs 
i salsa de soia

INGREDIENTS:
• 2 talls de tonyina fresca
• 1 ceba petita
• 2 grills d'all i julivert
• 1 manat d'espàrrecs
• salsa de soia

PREPARACIÓ:
• Tallar o fer tallar a la peixateria, la tonyina a daus sense pell,
netejar i posar a una escorredora. Tallar la ceba petita i trin-

xar els alls i el julivert. Posar oli amb una paella i fer un sofre-
git a foc lent de la ceba, quan comença a agafar color afegir
els alls trinxats i la tonyina. Cocció ràpida, perquè la tonyina
no és sequi, remoure un parrell de minuts i abans de retirar
del foc afegir unes cullerades de salsa de soia, remenar.
Acompanyar amb espàrrecs fets a la planxa o al vapor i em-
polvorar el peix amb julivert picat o sèsam torrat amb all ten-
dre.

Bon profit! 

ProPietats de la tonyina

la tonyina és un peix blau, molt recomanable per la quantitat de beneficis que proporciona a la
nostra salut. És rica en omega 3- que ajuda a disminuir el colesterol. té infinitats de vitamines B2-
B3-B6-B9-B12 i liposolubles a i d, que afavoreixen l'absorció de calci i regular la sang. Conte fos-
foro i magnesi a més és rica en ferro i iode.

Maridatge

Vi Blanc Jove    -    Temperatura 10º-12º



SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
De matinada la nuvolositat minvarà progressivament d'oest a est i a partir de primera hora del
matí el cel quedarà serè en general. A banda, a punts del sector central del litoral i prelitoral i inte-
rior del quadrant nord-est hi haurà intervals de núvols que deixaran el cel entre mig i molt ennu-
volat i puntualment cobert fins a migdia. A la tarda creixeran algunes nuvolades a punts de l'in-
terior del quadrant nord-est i més aïlladament a punts del Pirineu. A la nit es formaran alguns
intervals de núvols baixos a punts del litoral sud que al final del dia podran estendre's a altres punts
de l'interior. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel romandrà entre mig i molt ennu-
volat per núvols baixos fins a mig matí, i de nou al final del dia.
Precipitacions
De matinada s'esperen ruixats a la meitat nord del territori, preferentment al Pirineu i Prepirineu.
A banda, fins a migdia s'esperen també alguns ruixats a punts del sector central del litoral i preli-
toral; en general, seran precipitacions d'intensitat entre feble i moderada tot i que puntualment
podran ser fortes i acompanyades localment de tempesta i de calamarsa o pedra. S'acumularan
quantitats entre minses i poc abundants en general, i puntualment abundants.
Temperatures
TLa temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament arreu del territori tret del
litoral central i sud on serà semblant. Es mourà entre 8 i 13 °C al Pirineu, entre 10 i 15 °C al
Prepirineu, entre 18 i 23 °C al litoral i entre 15 i 20 °C a la resta. La temperatura màxima serà
moderadament més baixa en general tret del litoral on serà semblant o lleugerament més alta.
Es mourà entre 24 i 29 °C al Pirineu, una mica més baixa al vessant nord, entre 29 i 34 °C a
ponent, litoral i prelitoral sud, i entre 27 i 32 °C a la resta.
Visibilitat
Serà excel·lent en general, malgrat que en moments de xàfec serà puntualment regular, així com
també a punts del sector central de litoral i prelitoral a causa de la presència d'intervals de núvols
baixos.
Vent
Al terç sud del país hi haurà mestral, entre fluix i moderat amb algun cop fort, fins a migdia. A
més, hi haurà tramuntana a l'Empordà entre fluixa i moderada durant tota la jornada, amb cops
forts, sobretot a punts costaners, i algun de molt fort al nord de l'Alt Empordà. A la resta del terri-
tori predominarà el component sud i oest fluix amb cops moderats en general, si bé al final del
dia el vent afluixarà i quedarà fluix i de direcció variable.
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies, ho tindreu  molt bé  per anar  a lli-
gar, tindreu  iniciativa  i força  i les coses de la
feina  us sortiran molt bé.

El vostre instint de responsabilitat serà gran  i for-
marà part  del vostre tarannà. Us sentireu  molt
més a gust si feu les coses  ben fetes  i sense
cap  embolic pel mig.

Taure
20/4 al 19/5

Esteu una mica nerviosos, cosa que us pot fer
estar  inquiets  i una mica  esverats, és qües-
tió de relaxar-vos tant com pugueu  i respirar  a
fons.

Aneu amb compte en l’aspecte de família, ja
que és molt propens que hi hagi discussions
i malentesos que provoquin un malestar
general  dins de casa.  

Bessons
20/5 al 21/6

Seran dies  de molts contactes  i de parlar
amb molta gent, fins i tot, podreu ampliar el
vostre cercle d’amistats amb persones  molt
interessants  i  alegres.

Tot sembla anar una mica  lent, però  és
important que no perdeu la paciència perquè
tard  o d’hora s’anirà posant tot a lloc  i us
anirà tot bé.

Cranc
22/6 al 21/7

Les coses un pinten bé  en el camp dels
diners, sembla que tens  ganes de quedar-se
a casa vostra i de no marxar, però no malba-
rateu els estalvis sense motiu.

Heu d’anar molt amb compte  en el tema  dels
amors, ja que  al llarg d’aquest dies tot seran
discussions  i malentesos que us poden portar
a tenir  algun desengany.

Lleó
22/7 al 22/8

Si us heu proposat  fer un canvi  de feina és
millor  que us ho  traieu del cap  si més no fins
d’aquí a uns dies, ja que  la cosa en tema  de
canvis  no pinta massa bé.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindreu molts moviments en tema de feina, la
veritat és que us sentireu molt segurs  i forts
a l’hora de prendre decisions  difícils, i és que
tindreu les idees molt clares.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella  serà  on haureu  de
vigilar més, ja que serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar la relació si és que en
teniu; si no, tot això que us estalviareu. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ho teniu força bé tant en salut com en feina.
Haureu  de tenir en compte l’afonia, que serà el
punt més dèbil que tindreu, i és fàcil que us que-
deu  sense veu.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

AVISOS
· Avís per intensitat de pluja
· Avís per estat de la mar
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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
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620

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 06TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

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

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR. AQUEST PROPER CAP DE SETMANA AL MAS DE BARBERANS I EL DIA 27 D’AGOST A ROQUETES

Un any més el
Tradicionàrius s'obre
pas a les Terres de l'Ebre
com festival referent de
la música popular i tradi-
cional del nostre territo-
ri. El primer episo-
di tindrà lloc al Mas de
Barberans aquest proper
cap de setmana, dies 6 i
7 d'agost. El segon cer-
tamen es durà a terme a
Roquetes per 23è cop el
dissabte 27 d'agost. 
A l'acte de presentació
van assistir Sisco Ollé,
regidor de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament
de Roquetes, Arturo
Gaya, representant de
Túbal, Cultura i
Espectacles, i Cèlia
Lleixà, Regidora de

Festes i Cultura de Mas
de Barberans (a la imat-
ge superior).
Aquest any el
Tradicionàrius comptarà
amb cantants d'alt nivell
a escala internacional.
Arturo Gaya en la seva
intervenció va explicar
les actuacions més des-
tacades dels dos certà-
mens; en el cas del Mas
de Barberans, Carmen
París, "cantant que ha
portat la jota als altars
de la música pop, que
oferirà un concert inti-
mista acompanyada
d'un piano de cua". A
Roquetes actuarà Carles
Dénia, invitat especial
"cantaor, compositor i
guitarrista de gran nivell

que per primer cop ens
oferirà al nostre territori
els millors gèneres de
música d'arrel". 
Gaya també va insistir
en què gràcies a la sensi-
bilitat de les institucions
petites, és possible
seguir duent a terme
festivals com el
Tradicionàrius i impedir
que les activitats cultu-
rals no s'extingeixin. 

Imatges: Roquetes
Comunicació. El cartell està
dissenyat una edició més per
l'artista local Neus Llatge.

Presentació del Tradicionàrius 
a les Terres de l'Ebre

III MAS DE BARBERANS, LO BALCÓ DE LA MÚSICA I XXIIIÈ HORT DE CRUELLS HORT DE LA MÚSICA A ROQUETES

ESPAI PATROCINAT PER:


