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15.000
EXEMPLARS
Aquest cap de setmana

I diumenge Diada Castellera

Gandesa torna a l’època medieval
La capital terraltina viurà dos dies de recreació històrica amb el
casament que havia d’unir els regnes d’Aragó amb el de Castella
P3
i Lleó, el 1319.
Avui és notícia

Diada Gastronòmica de l’Ametlla
La Diada de l’Arrossejat es consolida com la diada gastronòmica per excel·lència de la població calera. Tindrà
lloc demà dissabte.
P3

Bítem
Novena Fira de la
Clementina, des d’avui
i fins diumenge.
P4

La Ràpita
Inversió de 2,2 ME per
millorar les instal.lacions
del Club Nàutic.
P6

Terres de l’Ebre
Reclam institucional per
exigir millores en el
servei ferroviari.
P9
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Gandesa i l’Ametlla de Mar centren l’atenció del cap de setmana

Gandesa, aquest cap de setmana, celebra la recreació històrica del casament reial de 1319. Un casament reial entre l'infant Pere de Catalunya i Aragó, i la
princesa Leonor de Castella i Lleó, el 1319, que havia d'unir els regnes d'Aragó i Catalunya amb el de Castella i Lleó. Cap de setmana de recreació històrica,
amb l’afegit del Mercat de Proximitat. Turisme i promoció de la comarca terraltina que avui ja la tindrà amb el Rally. D’altra banda, a l’Ametlla de Mar, es
viurà demà la Diada de l’Arrossejat i del peix de la llotja, que sempre ha tingut un acolliment multitudinari. Uns cuiners amateurs brindaran l’oportunitat de
veure com es cuina aquest plat típic de la cuina marinera en el concurs d’arrossejat que cada any augmenta el nombre de participants. Durant la Diada també
es podrà gaudir d’un seguit d’activitats relacionades amb la cultura i la gastronomia. Per tant, Gandesa i l’Ametlla centren l’atenció del cap de setmana estant
en el punt de mira dels visitants com també Tortosa que continuarà amb la seua ruta de Tapes.

ALFONS MONTSERRAT, PRESIDENT FEDERACIÓ D’ERC

“L’aportació a les nostres terres del
reconvertit impost nuclear serà del
20% del total recaptat”

AMB LA GENT GRAN DEL CASAL

L’Obra Social ”la Caixa” i Gandesa
renoven el seu compromís

VICENT GUIMERÀ, DE L’ÀNTIC MOLÍ

Un cuiner d'Ulldecona opta
a millor xef de Catalunya
El xef del restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona,
Vicent Guimerà, és un dels cinc candidats a millor
cuiner català de l’any. Tal com informa ebredigital.cat, el guanyador el decideixen els lectors de
La Vanguardia i es donarà a conèixer aquest 23
d’octubre en el primer dia del Fòrum
Gastronòmic de Barcelona.
Vicent Guimerà va créixer entre fogons i des dels
24 anys duu les regnes de l’antic molí. 12 anys és
candidat a millor cuiner de l’any. L’Antic Molí forma part de la xarxa de restaurants Slow Food, els que tenen per bandera el producte quilòmetre zero,
ecològic i de temporada.
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El nou impost gravarà els riscos mediambientals
d’elements radiotòxics per superar la prohibició del
Tribunal Constitucional
El president de la Federació de l’Ebre
d’Esquerra
Republicana
de
Catalunya, Alfons Montserrat, ha
mostrat satisfacció per la informació
publicada ahir que anuncia el nou
gravamen que introduirà el Govern
català en la Llei d’Acompanyament
de Pressupostos del proper any, anomenat ‘impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics’. Montserrat ha
lloat la feina feta per la secretaria
d’Hisenda de la Generalitat que dirigeix Lluís Salvadó per crear aquest nou tribut i esquivar la prohibició
del Tribunal Constitucional sobre l’impost nuclear de la Generalitat.
Segons Montserrat, ‘aquest impost nuclear es reconvertirà en un
impost mediambiental que gravarà el risc sobre els elements radioactius de les centrals nuclears, fet que ha de permetre al Govern de la
Generalitat recaptar 60 milions anuals, 15 milions més dels previstos
en la taxa anul·lada’. El president republicà ha afirmat que ‘no volem
renunciar a un impost que gravarà les centrals nuclears i que una part
important de la dotació revertirà directament per la dinamització i
diversificació econòmica de les zones de les centrals’. Segons
Montserrat, ‘el nou gravamen destinarà més diners als territoris pròxims a les centrals del que preveia l’anterior impost anul·lat. Ara es
duplicarà la dotació finalista de l’impost a les zones que acullen les
centrals, i arribarà fins al 20 % del total recaptat amb l’impost, un 10
% més que amb l’anterior’. Aquest impost, que s’intentarà que sigui
vigent a partir de l’1 de gener del 2017, segons Montserrat, ‘es focalitza en els riscos mediambientals i, per tant, es diferenciarà dels
impostos estatals que ara recauen sobre les centrals nuclears, però
que mai han revertit directament a les nostres terres’. El nou impost,
a més de gravar les emissions tòxiques, premiarà les empreses que
menys contaminin.

diari

L’alcalde de l’Ajuntament de Gandesa, Carles Luz Muñoz, la presidenta de l’Associació de Jubilats/des i Pensionistes Llar dels Avis de
Gandesa, Adoración Castel Alvarez, i, Tatiana Caro, Directora de Banca
Institucions de CaixaBank Tarragona han renovat a l’Ajuntament de
Gandesa el seu compromís per promoure l’envelliment actiu. L’Obra
Social ”la Caixa” i l’Ajuntament de Gandesa reforcen el seu compromís
amb les persones grans amb la signatura del conveni per desenvolupar
el programa de Gent Gran al casal de gent gran de Gandesa. L’any
passat, l’Obra Social ”la Caixa” va destinar 13.217,74 euros a aquest
equipament en el marc de l’acord entre les dues institucions. Durant
l’any 2015-16, aquest centre ha acollit 25 activitats i tallers dels quals
han participat 418 persones grans. El programa de Gent Gran és el més
emblemàtic de l’Obra Social “la Caixa” i els seus orígens es remunten
a 1915.
Des de fa un segle, els projectes posats en marxa pel programa s’han
anat adaptant a les realitats per donar resposta, juntament amb agents
com l’Ajuntament de Gandesa, a les noves necessitats socials d’aquest
col·lectiu.

DE MÓRA D’EBRE

El PSC pregunta al Govern per la
supressió de la unitat de
trànsit dels Mossos
El grup socialista al Parlament de Catalunya ha presentat una bateria de preguntes al Govern demanant al Departament d’Interior els motius que l’han
portat a prendre la decisió de suprimir la unitat de trànsit destinada a Móra
d’Ebre i la resta de municipis adscrits a aquesta comissaria. Segons ha explicat
el diputat socialista Carles Castillo, “volem saber quants agents dels Mossos
hi ha actualment destinats a Móra d’Ebre i si el Departament d’Interior ha
decidit reduir-ne el nombre. En cas afirmatiu quins són els criteris que han portat al responsables del Departament a prendre aquesta decisió.” El grup socialista considera que si la ratio d’agents per habitant és inferior a la mitjana catalana el Departament ha de prendre mesures urgents per rectificar aquesta
situació. Així mateix recorda que tant informacions periodístiques com declaracions dels sindicats policials han alertat que el Departament té la intenció de
reduir els sectors de trànsit dels Mossos de 22 a 16 unitats.
D’altra banda, el candidat a la Primera Secretaria del PSC, Miquel Iceta, va
estar dimecres a la seu del PSC a Tortosa en un acte electoral que va tenir lloc
a la capital del Baix Ebre.
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Gandesa reviurà el Casament Reial de 1319
Tercera edició, aquest cap de setmana
Aquest cap de setmana, el
grup de teatre gandesà,
La Farsa, tornarà a fer una
recreació històrica del
casament que havia d'unir
els regnes d'Aragó i
Catalunya amb el de
Castella i Lleó el 1319,
però que finalment no es
va consumar perquè un
cop celebrada la cerimònia a l'església, l'infant va
fugir per vocació religiosa.
Després del gran èxit de la
segona edició de la representació històrica, tot està
llest per la tercera. Fins a
100 actors del grup La
Farsa hi participaran.
En sessions de matí i
tarda, l'espectacle dividirà
en diferents espais de la
ciutat: es viuran els seguicis de la cort catalana i la
cort castellana a la casa de
la baronessa de Purroi i al
Palau del Castellà, la cercavila prèvia a la cerimò-

nia als carrers del nucli
antic i el casament en si a
l'església de l'Assumpció.
El fet que al segle XIV se
celebrés un casament reial
a Gandesa significa que
era una ciutat important i
que, ara, té aquesta notorietat amb la recreació.
Recuperar l’arquitectura,
la història i la cultura de
Gandesa és un dels objectius principals del consistori del municipi, que considera que a Gandesa
“han succeït episodis molt
rellevants”, des del casament reial o les guerres
carlines.
Mercat de proximitat
El programa d’actes s’inicia demà dissabte amb
l’obertura d’un mercat de
productes de proximitat
‘Km 0’ de la Terra Alta, el
Matarranya i Morella. El

diarimés
ebre
3

EN UN MINUT

Més notícies
*AHIR DIJOUS per
commemorar els 76
anys de l’assassinat del
president Companys
la Federació de l’Ebre
d’Esquerra va organitzar la xerrada: ‘La
identificació dels desapareguts, un repte
conjunt’ a càrrec de
Roger
Herèdia,
Montserrat Ingla i
Ismael Piñas. Es va
parlar del repte de la
identificació dels desapareguts durant la
Guerra Civil i el
Franquisme.

mercat obre portes demà
dissabte i diumenge d’11
a 14 i de 16 a 20.
Tot plegat, una programació extensa en un cap de
setmana intens i de gran
repercusió a la capital
terraltina que està preprada per acollir un gran
nombre de visitants que

gaudiran de la història
amb representacions teatrals amb vestuaris d’època que estaran dirigits
altre cop per Antonio
Belart.
A la plana 12 poden trobar la programació d’actes
que hi haurà a Gandesa
aquest cap de setmana.

“Fins a 100
actors del grup La
Farsa de Gandesa
participaran en la
recreació”

*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha organitzat un acte per demà
dissabte ‘Homenatge
al president Lluís
Companys (18.30 h)
al Parc president Lluís
Companys
de
Ferreries.

La Cala gaudirà de la 32a edició de la Diada de l’Arrossejat
Demà dissabte: la Confraria Nova de Pescadors torna a ser el seu escenari
Demà dissabte, 15 d’octubre, i com a colofó final de
les
6es
Jornades
Gastronòmiques
de
l'Arrossejat i del Peix de la
Llotja, l’Ametlla de Mar
tornarà a celebrar la Diada
de l’Arrossejat que arriba
enguany a les 32 edicions i
que es consolida com la
diada gastronòmica per
excel·lència de la població.
La gran novetat d'aquesta
edició és que es recupera
l'emplaçament històric de
la Diada de l'Arrossejat –la
Confraria
Nova
de
Pescadors–, i el canvi d'horari passant a realitzar-la a
la tarda, a les 17 hores.

«Aprofitem les instal·lacions
de la Confraria Nova de
Pescadors perquè és un
espai molt propici donat
que durant molts d'anys es
va
fer
en
aquest
emplaçament»,
explica
l'alcalde de l'Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni, que
comenta que «és més
favorable, per al sector de
la restauració, que ho
féssim un dissabte a la
tarda».
«És una festa que volem
compartir amb molts visitants» destaca, alhora que
remarca que el concurs
d'arrossejat necessita «una
gran participació».

Amb les inscripcions tancades, des de l’Àrea
Municipal de Turisme
informen que hi participaran una quarantena de
concursants, que optaran a
sis primers premis de
'Mestres Arrossejaires'.
D'altra banda, els visitants
podran tastar aquest típic
plat mariner al preu d'1
euro per degustació. La
Diada comptarà amb les
actuacions musicals de Los
Sirgadors i de la xaranga
Xim Xim Mig Grau.
«Els actes principals de les
Jornades, s'han desglossat
en dos perquè ambdós
atrauen moltes persones»

explica Damià Llaó, gerent
de l'Àrea Municipal de
Turisme, fent referència a
què diumenge 16 d'octu-

bre, al matí i a la Confraria
Vella, tindrà lloc la Diada
Castellera local amb els
Xiquets del Serrallo, els

Nois
de
la
Torre
(Torredembarra) i Los Xics
Caleros.
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Exitosa tercera edició del
Festival A Cel Obert

Bítem celebra la 9a Fira
de la Clementina
Des d’avui divendres i fins diumenge

L'Ajuntament de Tortosa aposta per promocionar-lo

Superada ‘amb èxit’ la tercera edició del festival A Cel Obert, l'Ajuntament de Tortosa
es proposa convertir el certamen artístic en una cita imprescindible en l'agenda cultural del territori. Els milers de persones que durant tot el cap de setmana van envair literalment el centre de la ciutat a la descoberta dels espais patrimonials que van acollir les
sis intervencions artístiques del festival, acrediten la qualitat d'una proposta singular
que s'ha consolidat. Diumenge es van lliurar els guardons. El premi del jurat fou per a
l'equip format per Meritxell Solé i Jordi Martínez, i el seu projecte Espai-Temps consistent en un gran cub de gel que va ocupar l'espai central del pati del convent de la
Puríssima. El premi del Públic i menció especial del Jurat fou atorgat a Pablo Roel, Eva
Sánchez i Toni Santiago, amb la seva proposta 28 minuts, al pati dels Reials Col·legis,
una estructura de fils entrellaçats en forma de teranyina, recordant la figura d'un rellotge de sorra que evocava el pas del temps i que feia màgic el claustre renaixentista.

www.mesebre.cat

Les tres empreses exportadores de cítrics de Bítem fa
dies que estan enviant clementina cap al centre i nord
d'Europa en una campanya que enguany s'ha avançat
unes setmanes i que preveu una producció un 30%
superior a la de l'any passat, que va estar marcat per les
inclemències del temps. Amb els conreus a plena producció, Bítem celebra la 9a edició de la Fira de la
Clementina, des d’avui divendres i fins diumenge.
Demà dissabte es farà la inauguració oficial de la Fira,
que aquest any presideix el Secretari General de la
Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin.

Un equip comunitari garantirà la continuïtat del procés
per la millora de la convivència
A Tortosa: signatura d’un conveni per mantenir la feina feta fins ara
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; el director corporatiu de l’Àrea Social de la
Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simón; el Director de l’entitat ACISI, Raúl
Martínez; i la Directora d’Institucions de CaixaBank a Tarragona, Tatiana Caro
Legal, van signar dilluns un conveni de col.laboració per garantir la continuïtat del
procés comunitari intercultural impulsat a Tortosa des del 2010. La signatura d’aquest conveni suposa avalar els resultats i impactes del model d’intervenció social
desenvolupat, durant els darrers 6 anys, en el marc del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural de l’Obra Social “la Caixa”. Amb aquest conveni les parts
reconeixen la necessitat -i responsabilitat- de garantir la sostenibilitat de tot el que
s’ha aconseguit a partir del manteniment d’un Equip Comunitari que garanteixi l’adequada aplicació dels elements conceptuals i metodològics del Projecte.

El festicAM penja el cartell d'entrades exhaurides
A Amposta, el cap de setmana passat
El cap de setmana del 7 al 9 d'octubre, Amposta va acollir la tercera edició del Festival de teatre i circ
Ciutat d'Amposta, el FesticAM. Un total de 7 companyies de quatre nacionalitats diferents van
omplir, al llarg del cap de setmana, la ciutat d'espectacles i activitats. "El FesticAM es va consolidant
com una oferta atraient per tot el territori i, com a mostra, alguns dels espectacles programats han
penjat el cartell d'entrades exhaurides", ha assenyalat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Des de l'organització es valora molt positivament la qualitat artística dels espectacles que formaven
aquesta tercera edició i es vol continuar apostant per incloure peces de noves dramatúrgies i espectacles que combinen i apropen diferents llenguatges artístics. Cal destacar que en aquesta tercera edició, el FesticAM s'ha sumat a la plataforma Arts de Carrer, que aglutina als principals festivals d'espectacles de carrer del país i ha sumat una col·laboració amb Fira Tàrrega presentant un espectacle
creat al Màster de Creació que impulsa aquesta Fira estratègica. Així mateix s'ha agraït la implicació,
un any més, de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal amb l'organització del “Tasta el mercat de nit”, que va servir tastos elaborats amb productes de quilòmetre 0 i es vol continuar potenciant la complicitat dels establiments comercials de la ciutat de cara a assentar el FesticAM com un
projecte de referència al territori.
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Més
notícies
*L'ARTISTA
ARIADNA
MANGRANÉ, amb l'obra
"Mineralia", ha estat la
guanyadora del XIV Premi
de
Pintura
Francesc
Gimeno 2016. El premi,
dotat amb 5000 €, es lliurarà el proper 17 de
desembre a la guanyadora
en l'acte inaugural de
l'exposició del XIV Premi
de
pintura
Francesc
Gimeno
a
la
Sala
d'Exposicions
Antoni
Garcia del Museu de
Tortosa, on es presentaran
el conjunt d'obres seleccionades que optaven al
premi aquest any.
*’L'OPERACIÓ
ANTIDROGA DE DELTEBRE
acaba amb 20 detinguts i
més de 2.600 quilos
d'haixix. Els Mossos
d'Esquadra tornen a desmantellar aquesta organització criminal de tràfic
internacional de droga
que havien investigat anys
enrere i tornava a operar
al delta de l'Ebre.
*L’INSTITUT PER AL
DESENVOLUPAMENT DE
LES COMARQUES DE
L’EBRE (IDECE) ha organitzat la 5a edició del
Premi IDECE, que serà
lliurat el proper dimarts 18
d’octubre, amb l’objectiu
de fomentar la projecció
de les Terres de l’Ebre, que
premia la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de
síntesi/projecte dels cicles
formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les
comarques de l’Ebre.
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Més notícies
*AMPOSTA: Una seixantena d'autors participaran, del 19 al 22
d'octubre, a les onzenes
Jornades de les Lletres
Ebrenques
Amposta
2016, que organitza
l'Ajuntament d'Amposta
a través de la Biblioteca
Comarcal Sebastià J.
Arbó.
* MÉS DE 300 AVIS de
26 centres residencials,
centres de dia i SAIARS
(serveis d'atenció integral a la gent gran en
l'àmbit rural) participaren
als
XV
Ampostalímpics-Jornades
Esportives de la Gent
Gran, que van tenir lloc
ahir dijous al pavelló
Firal d’Amposta.
*EL TRIBUT A 'THE
ALAN PARSONS PROJECT', de la Fila, arribarà
demà al Teatre Fortuny.
Aquest tribut forma part
del cicle de concerts
que, sota el títol de
'Tribut a...', va engegar
la Fila l'any 2014.
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De la Punta de la Banya

Però, després d’una reunió, ahir ja podien fer els talls dels dijous

nal per una AP-7 gratuïta va
demanar una reunió immediata amb el conseller d'Interior, Jordi Jané. De moment,
explicava Llorenç Navarro,
“es va fer una reunió amb
els Mossos, dilluns passat, i
vam acordar mantenir comunicació i, d’aquesta forma, poder-nos manifestar
lliurament com ho fèiem,
sense reestriccions, amb els
talls de l’Ametlla i de les Cases de 45 minuts com ho
hem fet durant l’hivern passat”. Ara, la darrera hora és

que ahir dijous es podien fer
els dos talls, autoritzats tots
dos, a les Cases i a l’Ametlla.
Per tant, la lluita continua:
“estem orgullosos dels 121
talls manifestant-nos per fer
conèixer la barbaritat de 66
kms. amb doble línia continua i 11 rotondes , un desastre per a les Terres de l'Ebre.
A més, la lluita fa que siguem uns veins units de
molts de pobles diversos,
tots treballant pel futur del
territori”.

40 voluntaris van participar diumenge en la campanya de
recollida de brossa a la Punta de la Banya, a Sant Carles
de la Ràpita organitzada per l’Estació Nàutica,
l’Ajuntament de la Ràpita, el Parc Natural del delta de
l’Ebre i l’Associació de Voluntaris del parc Natural. En
total, els participants van recollir 1.200 quilos de brossa,
majoritàriament plàstics i xarxes, però també ampolles de
vidre i estris diversos, que van poder treure a port, per tal
de fer-ne la gestió oportuna, amb embarcacions aportades per empreses del sector turístic que van col·laborar
en l’acció.

Cinta Pascual, nova presidenta de CEAPs
Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs)
La rapitenca Cinta Pascual, directora general de L’Onada Serveis i presidenta de l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA), ha estat escollida presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las
Personas (CEAPs), un nou organisme que representa a les entitats que presten serveis d’atenció a les persones en situació de dependència arreu de l’Estat Espanyol.
CEAPs neix amb l’objectiu de millorar el sector amb innovació, proposant alternatives per solucionar els
problemes actuals i oferir la millor atenció possible als ciutadans. Està integrada per entitats autonòmiques
de Catalunya, País Basc, Galicia, País Valencià, Castella i Lleó, Madrid, Castella la Manxa, Extremadura i
Andalusia, i es preveu que se n’adhereixin més, així com empreses del sector. D’aquesta manera, es converteix en l’organisme estatal de la dependència més important en quant a places i representativitat.
En una reunió celebrada la setmana passada a Madrid, es van aprovar els estatuts i la proclamació de
Cinta Pascual com a presidenta del CEAPs. Posteriorment, els integrants del CEAPs es van reunir amb el
director general del IMSERSO, César Anton, per donar a conèixer la nova entitat i explicar els objectius
que regiran la seva activitat.
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Recollits 1.200 kgs
de brossa en la
neteja popular

El moviment veïnal va tornar a
denunciar entrebancs administratius

El moviment tranversal
veïnal que lluita, des de fa
un any, per aconseguir l'alliberament dels peatges de
l'AP-7 com a solució als problemes i la sinistralitat de la
carretera N-340, va tornar
a topar amb entrebancs administratius en la represa
dels talls de trànsit setmanals. Després de fer-los de
25 minuts tots els dies durant l'estiu, la setmana passada es preveia recuperar el
triple dels dijous de 45 minuts. Segons l’ACN, el portaveu del moviment, Llorenç
Navarro, va denunciar llavors que el Departament
d'Interior no els va autoritzar
el tall a les Cases d'Alcanar.
El 120è tall es va celebrar
només a l'Ametlla de Mar i
també es va fer una concentració a l'altura de les Cases
d'Alcanar amb els veïns que
havien de tallar l'N-340 a Sòl
de Riu, al límit amb el terme
de Vinaròs. El moviment veï-
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«L’oposició atura l’inici dels
treballs del POUM»
A Deltebre: “votant en contra del programa de participació ciutadana”

Tal i com es va anunciar en roda de premsa, la sessió plenària de l’Ajuntament de
Deltebre del mes d’octubre ha estat definida pel Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. Segons nota del consistori, en aquest cas, però, per l’aprovació de l’inici
dels treballs de redacció del POUM, amb els vots a favor de CDC, CE-Socialistes i les
CUP, i per la no aprovació del programa de participació ciutadana a causa de l’abstenció de CE-Socialistes i el vot en contra de les CUP.
Per aprovar aquests punts és necessari disposar d’una majoria absoluta de 9 vots que
no s’ha assolit atès que només el grup de CDC, conformat per 8 regidors al govern,
ha votat a favor de la proposta i, a més a més, els grups d’ERC i PP no han estat presents al plenari excusant-se, en dos casos, una estona abans del propi plenari adduint
motius personals. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha lamentat que “l’oposició paralitzi un projecte tant rellevant per al municipi i hagin estat incapaços de presentar
propostes alternatives en el cas de Compromís d’Esquerres o propostes pràctiques i
reals en el cas de les CUP”. Soler ha afegit que “això és una mostra que l’oposició
treballa en conjunt en temes estructurals del municipi com ja va passar, fa un any, en
el cas del Complex Esportiu que va provocar retardar tot el procés judicial i de reobertura”. Soler ha detallat que “a partir d’ara donarem 10 dies més als diferents
grups de l’oposició per tal que presentin les seves propostes per millorar aquest
procés de participació ciutadana”. Un procés que, entre d’altres coses, plantejava la
creació d’una plana web amb enquestes, la realització de reunions sectorials i tallers
d’idees, i la impressió i repartiment d’informació sobre els tràmits del POUM a diferents zones estratègiques del municipi.
José Emilio Bertomeu, líder de l’oposició, explicava que “nosaltres votem o decidim
sempre el que ens sembla millor, baix el nostre punt de vista”. Des de la CUP
Deltebre aclarien en un comunicat que “el Programa de Participació Ciutadana fa
dos mesos que ha estat adjudicat i en tot aquest temps no s’ha contactat en l’oposició. Des de la CUP volem remarcar que el Ple no és moment per a fer ’propostes
pràctiques i reals’ sinó que cal fer un treball conjunt”.
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Inversió de 2,2 ME en la millora
de les instal·lacions
Del Club Nàutic de la Ràpita
El Club Nàutic de La
Ràpita afronta la inversió
més important en els més
de 30 anys que fa que es
van
construir
les
instal·lacions.
L’entitat
destina 2,2 milions d'euros
al condicionament i millora dels sis pantalans, una
actuació que ja ha
començat i que consisteix
en la substitució de les
palanques fixes que hi ha
sobre les pilastres de formigó, -que actualment
són de fusta-, per noves palanques de fusta i alumini. També se substituiran les torretes d’aigua i llum. “El que fem és adequar les instal·lacions, que estaven ja obsoletes,
per adequar-les a la nova normativa europea, que en el cas de les torretes de llum i
d’aigua i també de les faroles que tenim, comporta un estalvi energètic i d’aigua
important”, ha explicat el president de l’entitat, Víctor Brunet.
L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha destacat la importància de l’actuació que es
du a terme al Club Nàutic, “tant per la quantia de la inversió com per a la rellevància
que té modernitzar unes instal·lacions que ofereixen servei a un sector, el nàutic, que
és clau per al municipi i que s’observa encara més com un puntal per al desenvolupament futur de la nostra població en l’àmbit dels serveis i del turisme”.

La Ràpita homenatja docents i
alumnes
En la II Nit de l'Ensenyament

La consellera Meritxell Borràs va presidir
el Consell d'Alcaldes del Montsià
Ahir dijous, a Amposta
Governació,
de
consellera
La
Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, va presidir ahir dijous, 13
d’octubre, el Consell d’Alcaldes de la
comarca del Montsià. Fou acompanyada
pel delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès; el secretari d’Administracions Locals, Joaquim
Ferrer, i la directora territorial de
Governació a les Terres de l’Ebre, M. Rosa
Peig.
La consellera Borràs va fer la presentació
del procés de debat GovernsLocals.cat,
que té com a objectiu elaborar les bases
de les lleis que han de regir el futur dels governs locals de Catalunya.
La titular de Governació, abans, va visitar l'Ajuntament d'Amposta. Després de la
signatura en el llibre d'honor, es va reunir amb l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs,
i la resta de membre de l'equip de govern municipal.

La Ràpita va viure divendres una nit dedicada específicament a homenatjar la tasca
que duen a terme els docents als diversos centres d’ensenyament de la població i
també a premiar l’esforç de l’alumnat que va destacar en diferents àmbits durant el
curs 2015-2016. La regidoria d’Ensenyament va convocar al Maset divendres passat
estudiants i professors per viure la Nit de l’Ensenyament, que va donar fe de la intensa activitat formativa que es desplega a la població i els fruits més destacats que se’n
van derivar el curs passat.
El catedràtic Pedro Hernández va encetar la gala amb la conferència ‘Aprendre
Ensenyant’, en la que va compartir l’experiència i els aprenentatges que va obtenir
com a professor però sobretot com a voluntari col·laborant amb diverses ONG’s per
tota Llatinoamèrica i als camps de refugiats del Sahara i participant en diferents tipus
de missions, des de la construcció d’escoles a l’avaluació de projectes educatius.
Després d’aquesta obertura de luxe, la nit va continuar amb l’entrega de guardons
als alumnes premiats durant el curs.

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE DE 2016
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Més notícies
* LO PATI s’expandeix al
massís del Port a través
del projecte “Els Ports, Art
i Natura”, dirigit per l’artista Sergi Quiñonero.
Aquest diumenge, a
Horta de Sant Joan.
L’activitat tindrà lloc el
diumenge 16 d’octubre.
Se sortirà a les 9 del matí
de l’àrea recreativa de la
Franqueta. A la tornada, a
la 1 aproximadament s’oferiran punxades i vi de
l’Agrària Sant Salvador
d’Horta.
*EL
FÒRUM
DEL
[TALENT] DE LA TERRA
ALTA!. Tindrà lloc el proper dimarts 18 d´octurbre
a l´emblemàtic Convent
de Sant Salvador d'Horta
de Sant Joan.
*FLIX: diumenge passat
es va celebrar a l'ermita el
XLIX Aplec sardanista del
Remei. En aquesta edició
es va comptar amb la participació de les cobles
Principal de Tarragona i
Vents de Riella.

www.mesebre.cat

La Fira de Móra la Nova es
promociona amb un vídeo

Promoció i turisme
a la Terra Alta

Del cantautor Joan Rovira

Amb el Rally-RACC Catalunya Costa Daurada
El 52 RallyRACC CatalunyaCosta Daurada, Rally de
Espanya 2016 es disputa
aquest cap de setmana amb
la participació de amb 70
vehicles de 27 països. Serà
l’onzena i antepenúltima
prova del Campionat del
Món FIA de Ral·lis, l’única
del mundial en disposar d’un
itinerari mixt terra-asfalt,
una particularitat que distingeix la prova catalana i que
la fa ser extremadament
complicada en el terreny
esportiu. És el dotzè any
Foto: Oloraferodo - Miguel a. Salor
consecutiu que la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre són l’escenari d’aquesta prova puntuable per al mundial, que compta amb 19 trams cronometrats que competiran per diversos municipis del Tarragonès, la Terra Alta, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i la
Conca de Barberà. Dimarts passat ja es van fer els reconeixements dels trams de
terra o es competirà avui divendres. A Bot s’uneixen dos dels trams de la competició mentre que a Gandesa hi arriba un d’aquests. Tot plegat, a més de ser una festa
pels apassionats del motor, és una promoció extraordinària de la comarca terraltina, afegint l’impacte econòmic que suposa aquest turisme del motor.
Suspès els trams de la Ribera
Els trams de la Ribera s’han suspés perquè propietaris de les finques per on havia
de fer-se la competició han demanat diners. Una situació que obliga a que s’estudiï un nou recorregut per l’any vinent.

El Clot d’Encís Negre de Sant Josep Vins
guanya el Premi Vinari d’Or
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La regidoria de Fires
de l’Ajuntament de
Móra la Nova ha
apostat de nou pel
suport del vídeo per a
promocionar
una
altra de les cites
econòmiques importants de la població,
la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial.
La regidora de Fires,
Míriam Vinaixa, ha
explicat que “tal
com ja vam fer amb
la Fira de l’oli, la FIO,
hem incorporat per a
fer la difusió de les
fires el suport del
vídeo, perquè considerem que complementa a la perfecció els mitjans tradicionals. La imatge és molt atractiva i resumeix molt
bé què és la fira. A més, la veu del cantautor Joan
Rovira (a la imatge) li afegeix un plus d’atractiu i de
dinamisme”.
Del vídeo se n’ha fet una versió curta que dura 35
segons i una versió llarga de 3,37 minuts.
La 185a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova se celebrarà del 20 al 23
d’octubre, ocupa uns 10.000 metres quadrats i hi participen gairebé 200 estands.

Segona fase del desplegament de la
xarxa de fibra òptica
A Móra d’Ebre

La Garnatxa de la Terra Alta torna a captivar als Premis Vinaris
L'Auditori de Vilafranca del Penedès va
acollir l'acte de lliurament de la quarta
edició dels Premis Vinari, guardons nascuts amb la voluntat de donar a conèixer
els millors vins de Catalunya. El palmarès
de la Denominació d’Origen Terra Alta en
el 2016 es concreta en 4 Vinaris de
Bronze, 6 Vinaris de Plata i un Vinari d’Or
en la categoria de Negres Joves pel Clot
d’Encís Negre 2015, de Sant Josep Vins (a
la imatge, el moment en què va rebre el
reconeixement).
La Terra Alta, a hores d’ara, produeix el 90% de la Garnatxa blanca catalana, el 75% de l'espanyola
i el 33% de la mundial. Va tornar a captivar als Premis.

L'empresa XEIC (Xarxes de
l'Ebre Internet i Comunicacions,
SL), mitjançant el conveni de
col·laboració que manté amb
l'Ajuntament de Móra d'Ebre,
tirarà endavant en els propers
mesos les obres de la segona
fase del desplegament de la
xarxa de fibra òptica a la població. Aquesta ampliació permetrà disposar de fibra òptica
d’alta velocitat en una nova
zona del nucli urbà, concretament en el triangle format per l’avinguda de les Comarques Catalanes,
l'avinguda de la Generalitat i el carrer dels Mestres. Es calcula que el
servei afectarà unes 300 noves llars i beneficiarà unes 800 persones.
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*L'EMPRESA PERELLONENCA MEL MURIA va
organitzar dimecres la 3a
edició de la Festa de la
Crestada de la mel, que va
comptar amb la presència i
participació d’Octavi Bono,
director general de Turisme
de la Generalitat de
Catalunya.

A càrrec de Pere Estupiunyà

Reclam institucional per exigir millores

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de l'Aldea, Daniel Andreu,
va intervenir en la concentració de càrrecs institucionals per exigir un millor servei
ferroviari que va tenir lloc dilluns a Vila-seca, davant l'estació d'Adif. L'acte fou
convocat per la la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre, la Plataforma per
la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i l'associació Promoció
del Transport Públic (PTP), i va aplegar alcaldes i presidents de consells comarcals
del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El president comarcal del Baix Ebre va
reclamar reequilibri territorial i eines per poder dirigir el futur. "A les Terres de l'Ebre
ens fan falta eines que ens puguin permetre la integració tarifària i dignificar els
serveis dels nostres trens", va dir Daniel Andreu. En la concentració també van
manifestar-se els alcaldes de Tarragona, Reus i Vila-seca i els portaveus de les plataformes convocants.

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca
consolida la seva activitat
De l’Hospital Verge de la Cinta
L’equip de la Unitat, que és multidisciplinari, està format per rehabilitadors, un
internistes, cardiòlegs, psicòlegs, infermeres i fisioterapeutes, i ha tractat 427
pacients des de la seva creació. En un principi, els pacients candidats de tractament
a la Unitat presentaven insuficiència cardíaca secundària a miocardiopatia, valvulopatia congènita o adquirida cardiopatia isquèmica avançada i arrítmia. I, a partir
de l’any 2015 s'hi han incorporat malalts amb síndromes coronàries agudes amb
l’objectiu de disminuir l’aparició de nous infarts i, per tant, reduir-ne la morbimortalitat.
La finalitat de la Unitat és millorar la capacitat física i el rendiment cardiovascular
dels pacients amb un programa que inclou, d’una banda, exercicis físics específics,
individualitzats i supervisats, per incrementar la capacitat de tolerància a l’esforç, i,
d’una altra banda, incorpora el control de factors de risc modificables com el tabaquisme, la diabetis, l’obesitat, el colesterol, el sedentarisme, l’estrès i la hipertensió
arterial.
Amb aquesta teràpia l’equip també pretén, amb el suport psicològic corresponent,
la reintegració laboral del pacient, i també un canvi en els hàbits de vida.
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Lliçó inaugural del curs
del campus de la URV

«Eines per dignificar el servei
ferroviari a les Terres de l'Ebre»

Més
notícies
*EL
CONSELLER
DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, JOSEP RULL, ha
avançat aquest dimarts
que el dia 26 d’octubre se
celebrarà “un gran acte de
país” encapçalat pel president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, per
denunciar les deficiències
de Rodalies. Rull ha explicat que l’acte l’impulsen el
Govern,
l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya
(FMC) amb l’objectiu de
“denunciar una situació
inacceptable i reclamar el
traspàs total immediat”.

SOCIETAT

El divulgador científic Pere Estupinyà, llicenciat en
Química i Bioquímica per la URV va tornar dilluns a la
seua ciutat, Tortosa, per pronunciar la lliçó inaugural
del curs acadèmic 2016-17 del campus Terres de l’Ebre
de la URV. Amb una Aula Magna plena de gom a gom
-fins i tot es va haver de retransmetre la conferència
per pantalla a la sala 109 del campus- Estupinyà, que
actualment dirigeix i presenta el programa El cazador
de cerebros a TVE, es va dirigir als assistents i sobretot
als estudiants de tu a tu per encoratjar-los a convertir
en realitat els seus somnis. Coincidint amb la lliçó inaugural, es va efectuar un reconeixement especial al qui
fora rector de la URV, Lluís Arola, i alcalde de Tortosa,
Joan Sabaté, el 2005, l’any en què es va fer efectiu el
desplegament de la URV a les Terres de l’Ebre.

Duró omple d'optimisme
l'Auditori de Tortosa
680 persones van seguir la seva conferència: “No vale rendirse”
Emilio Duró, soci consultor de
ITER Consultores, formador,
professor i empresari, va fer
una ponència, organitzada per
l’AECE, divendres passat a
l’Auditori de Tortosa. La conferència va tenir una durada
de més de dos hores. I sota el
lema “No vale rendirse”, Duró
“va satisfer el públic, entusiasmar, i va demostrar una vegada més que la recerca de la
felicitat és la prova de foc de
la societat actual”. 680 persones van omplir de gom a gom
l’auditori.
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* EL CABIROL, una espècie que es va introduir fa
pocs anys, s’ha convertit
en un mal de cap per a
molts pagesos de la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre. I és
que la sobrepoblació
detectada des de fa dos
temporades
provoca
danys en els conreus de
vinyes i cirerers.
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Terricabras: «la qüestió de l’Ebre és la que tenim
més ben encaminada a Brussel·les»

Més
notícies
*EL GOVERN amplia fins
a 58 milions d'euros els
ajuts destinats al lloguer
previstos per al 2016. El
Departament
de
Governació,Administracions
Públiques i Habitatge ha
ampliat la dotació pressupostària dels ajuts pel
2016 perquè les sol·licituds han augmentat, al
conjunt del país, més
d’un 60% respecte l’any
passat. La convocatòria
per a aquest any, oberta
el passat mes d’abril,
tenia una dotació de 20
milions, als quals ara s’hi
han de sumar 38 milions
addicionals.
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El diputat al PE s’ha reunit amb membres de les plataformes en Defensa de l’Ebre i de les Terres del Sénia
El diputat al Parlament
Europeu (PE) Josep-Maria
Terricabras ha visitat
aquest dilluns les Terres de
l’Ebre per fer balanç de la
seva activitat parlamentària i entrevistar-se amb
representants
de
la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre i de la Plataforma en
Defensa de les Terres del
Sénia. L’eurodiputat ha
afirmat que ‘la qüestió del
riu Ebre és la que tenim
més ben encaminada a
Brussel·les’. En aquest sentit, ha explicat que s’han
fet passos extraordinàriament importants, com la
visita de la Comissió de
Peticions del Parlament i
‘l’esplèndid informe que
van fer demanant al
Govern espanyol que canviï la seva política hidrològica respecte a aquestes
terres’. Terricabras ha
manifestat que ‘la meva
percepció és que la

E-Reputació
Presentació avui divendres

Comissió demanarà clarament que el Govern
espanyol canviï el seu
segon pla hidrològic, que
és inacceptable. Només
s’ha d’insistir perquè arribi
la resposta, que em penso
que serà molt positiva’.
Terricabras també ha volgut lloar la feina de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre: ‘el seu gran èxit és
la pressió que s’ha fet des
del territori, fa 30 anys que
lluiten. La insistència, la
presència i la pressió ciutadana és la que fa que després les nostres intervencions tinguin consistència i
responguin a una realitat’.
El segon tema que ha treballat a les institucions
europees és el projecte
Castor. ‘Aquest projecte és
un drama on està implicat
el
Banc
Europeu
d’Inversions amb una operació nefasta, fet que vaig
criticar pels ajuts que

havien donat a la companyia del senyor Florentino
Pérez i el desastre que això
representava’, ha afirmat
Terricabras després de
reconèixer que ‘no s’ha
acabat, i perquè això acabi
bé aquestes terres han de

fer més pressió, perquè ara
està una mica encallat’.
Pel que fa al caragol poma,
l’eurodiputat creu que ‘és
una qüestió estrictament
tècnica. El problema del
caragol poma és com s’eradica o, almenys, s’evita

que vagi guanyant terreny
i destruint zones on encara
no ha arribat’. Terricabras
ha mostrat la seva gran
sorpresa
perquè
la
Comunitat Europea no l’ha
inclòs dins la llista d’espècies destructores.

Alfons Montserrat, nou president
de la Federació de l’Ebre d’Esquerra
Albert Salvadó ha renunciat a la presidència per motius professionals

El Parc Científic i
Tecnològic de Turisme i
Oci de Catalunya i el
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
faran avui divendres la
presentació de l'eina EReputació a la sala Jaume
Ferrer del PCT de Turisme i Oci a Vila-seca (11 h).
E-Reputació és una eina per a la gestió de la reputació on-line que genera alertes sobre comentaris a
Internet i informes sobre reputació on-line dels allotjaments (hotels, campings i apartaments) i les destinacions de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que s'integra al Tourism Data System.

“Les construccions de pedra seca,
un valor afegit pel territori”
Jornada a la Biblioteca de Roquetes
El dilluns 10 d'octubre de 2016 a la Biblioteca Municipal
de Roquetes es va dur a terme la jornada "Les construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori".
El projecte "COL·LABORAxPAISATGE: Desenvolupament
rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana
(construccions de Pedra Seca)", vol posar en valor el
patrimoni paisatgístic de l'arquitectura tradicional de
pedra seca com a element predominant i identitari de
bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d'altres
àmbits propers al Mediterrani.

Albert Salvadó va presentar la renúncia a continuar en el càrrec de president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana, durant la reunió
ordinària de l’Executiva Regional, que se celebra mensualment. Salvadó
va explicar que, ‘per motius professionals’, li era molt difícil continuar
dedicant-se a la tasca de president regional i que molt a pesar seu presentava la renúncia al càrrec que representava des del juny de 2015.
Tanmateix, Salvadó continuarà com a membre de l’Executiva Regional
d’ERC, com a vocal. Des d’ara, Alfons Montserrat assumeix el càrrec de
president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, un acord que es va prendre per unanimitat. Montserrat va agrair la confiança que dipositaven en
ell i es va posar a disposició de tothom ‘per treballar colze a colze en tot
el que suposi una millora per a la gent de les Terres de l’Ebre i per avançar
cap a la República catalana’.
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Isabel Carrasco

FER ARRIBAR LA MÚSICA CLÀSSICA D ' UNA MANERA DIFERENT A UN PÚBLIC MÉS AMPLI
cies al Mateu Peramiquel, autor
de l'arranjament. Gràcies a que
el Barça va guanyar el triplet i
que els jugadors d'handbol del
primer equip del F. C. Barcelona
ens van retuitar a les xarxes,
vam poder anar a molts mitjans
de comunicació i, per sort, gràcies a la Penya Blaugrana del
Foment Martinenc, vam poder
actuar a l'Auditori de Can Barça.

ACTUALITAT

Rocio Seligrat és la veu, Violeta
Paulina toca el violí, Patricia
Romero el piano, Teresa
Nogueron el clarinet i Laia
Reverté el violoncel. Sommeliers
és un grup musical format per
cinc noies d'entre vint i vint-icinc anys, que mariden jazz,
pop i música clàssica amb sensibilitat, sensualitat i personalitat.
Respon l'entrevista Teresa
Nogueron, clarinetista ebrenca
de Sant Carles de la Ràpita en
nom de Sommeliers.

ME: A més del vostre grup
Sommeliers
també
heu
col·laborat amb diferents intèrprets i orquestres
TN: Cert, totes estem implicades
en altres projectes musicals, a més
de Sommeliers. Personalment, jo
he tingut el plaer d'acompanyar
J. M. Serrat, Sílvia Pérez-Cruz,
Noa, Miguel Poveda, Barbara
Hendricks, Pasión Vega i grans
del món de la clàssica com Josep
Carreras o Kiri Te Kanawa. Pel
que fa a Orquestres, he
col·laborat i col·laboro habitualment amb l'Orquestra Simfònica
del Vallès, l'Orquestra de Cambra
de Granollers, la GiOrquestra i
l'OBC, entre d'altres.

Més Ebre: Sommeliers naix a
principis del 2015, per tant sou
una formació recent. Com i per
què neix?
Teresa Nogueron: De la mateixa
manera que en el món del vi el
sommelier és l'encarregat de
mostrar, apropar i fer arribar el
producte al client, nosaltres
volem presentar i fer arribar la
música clàssica d'una manera
diferent a un públic més ampli.
ME: Us uneix una formació
clàssica de violí, violoncel,
piano, clarinet que combineu
amb una veu de jazz i òpera...
TN: Sí, això és el més curiós de
la nostra formació. De fet el més
característic del grup és el so
particular que ens defineix, un
so que es caracteritza per la unió
entre la instrumentació clàssica
amb la naturalitat i frescor de la
veu en tessitures modernes, un
so original que no estem acostumats a escoltar i que ens permet, tal com déiem abans, fer
arribar la música clàssica d'una
manera diferent.
ME: A part de fer versions sobre
grans temes internacionals
també teniu temes propis.
TN: La veritat és que tenim, com
bé dius, versions de temes internacionals com "My Way" de
Frank Sinatra, versions d'àries
d'òpera, standards de jazz i
temes propis molt característics
per aquest punt clàssic-modern.
ME: En menys d'un any heu
actuat a diferents mitjans de
comunicació com Els matins de
TV3, Enderrock TV-El Punt
Avui, Rac 105, Catalunya Ràdio
o Ràdio Nacional RNE-4, a més
d'actuacions i festivals en diferents municipis de Catalunya.

TN: Hem tingut molta sort amb
tota aquesta difusió, poder
difondre la nostra música en
mitjans tan importants com els
que esmentes és sempre un privilegi, i més encara essent un
grup tan jove i recent, només
tenim paraules d'agraïment cap
a aquestes persones que han
cregut, confiat i apostat per la
nostra proposta.
ME: També heu estat candidates a la cançó catalana de l'estiu
amb el vostre single «T'he trobat».
TN: Va ser una gran sorpresa
[riures], sobretot perquè érem
l'únic grup que formava part de
la llista de l'Acústik sense tenir
encara disc!! Òbviament, va ser
una notícia molt bona i a més,
quedar dins del Top 5 d'aquest
mateix ranking, encara més!
Aquest any també ens ha fet
molta il·lusió tornar a formar
part d'aquesta mateixa llista
amb el tema "Avui".
ME: Les vostres col·laboracions
amb diferents associacions solidàries com "Fibrosi Quística", "Down
Catalunya" o "Petits Somriures".
TN: Sempre hem pensat que si
amb la música podem ajudar les
persones, per què no fer-ho?,
per a nosaltres és fer el que fem
cada dia però amb el plus d'es-

tar ajudant. Vam començar el
projecte de Sommeliers amb un
videoclip per tal de donar un
cop de mà a l'Associació
Catalana de Fibrosi Quística.
Uns mesos després, vam presentar als Matins de TV3 la versió del My Way, de Frank
Sinatra, cançó amb la qual vam
poder treballar prèviament amb
els nens de Down Catalunya i
l'última associació ha estat
Petits Somriures, on vam organitzar un concert benèfic.
Seguint amb el nostre vessant
social, a finals d'aquest mes
d'octubre col·laborarem amb
una nova associació i estigueu
atents a les nostres xarxes
socials perquè allà ho farem
públic [riures]
ME: Miquel Àngel, prototipus
d'home universal del Renaixement,
va dir al tastar un vi de la regió
de Toscana: "Aquest vi besa,
pega, mossega, empeny i
punxa!" Sou conscients que la
vostra fusió musical també desperta aquestes sensacions?
TN: Mai no ens havien fet
referència a aquesta frase per
parlar de nosaltres! [riures]
Nosaltres ni peguem, ni mosseguem ni punxem [riures], però sí
que amb la nostra música intentem tocar varietats musicals,
estils i fer una mica de barreja

per tal d'estimular sentiments
en les persones.
ME: Bacus és el déu del vi i de
la vinya. Quin o quins són els
vostres referents dintre el món
de la música?
TN: Les nostres influències
musicals són molt eclèctiques i
de fet és fàcil que passe això en
un grup on les components provenim de diferents àmbits musicals com són el clàssic i el Jazz,
ens deixem influenciar igualment per la clàssica, com per
exemple es veu reflectit en les
àries de Puccini, i pel Jazz amb
standards com L.O.V.E o el My
Way de Frank Sinatra. Pensem
que no tenim massa influències
de grups actuals, ja que el producte que oferim és relativament nou, però sempre tenim
en ment bons artistes catalans
recents com la Sílvia Pérez-Cruz,
a qui jo mateixa he tingut el
plaer d'acompanyar en més
d'una ocasió.
ME: Parlem de la versió de
l'himne del Barça
TN: Aquesta versió ens va obrir
les portes a molts llocs i som
conscients d'això. Jo sempre he
estat culer, a casa hem viscut
sempre molt el Barça. La temporada passada vaig proposar al
grup fer aquesta versió, versió
que en part va ser possible grà-

ME: La fil·loxera és una plaga
que afecta la vinya. Un país
sense una base cultural, en el
sentit ampli del terme, no pot
anar endavant. El món de la
cultura avui, com el veieu?
TN: Pensem que la cultura està
arrelada a allò que som com a
individus i col·lectivament com a
país. La cultura ens recorda allò
que vam ser, manté viu allò que
som i només podrà indicar-nos
allò que serem si té el suport de
les institucions. Els impostos que
s'apliquen avui en dia a la cultura són excessius respecte al que
haurien de ser i més encara en
comparació amb altres països.
No ens ho estan posant gens
fàcil a tota la gent que ens dediquem al món artístic.
ME: Durant el repòs hivernal,
és el moment de plantar nous
ceps i d'adobar la vinya. Quins
projectes teniu?
TN: Hem aprofitat aquest mes
d'octubre per a perfilar el final
de gira del nostre primer disc
Quinze d'abril i estem enllestint
nou repertori de cara a l'any
vinent, repertori que es podrà
anar escoltant als propers concerts. De moment només
podem revelar que a finals d'octubre veurà la llum un nou videoclip molt important per a moltes persones, més enllà de
nosaltres.
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Arriba l’hivern, posa a punt la teva calefacció
Les llars catalanes podrien estalviar fins a 155 milions d’euros a l’any fent un bon manteniment i ús de la calefacció,
segons el desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la Fundació Gas Natural Fenosa.

Amb l’arribada de l’hivern i la baixada de temperatures, és necessari fer una revisió de les
instal·lacions de gas i els equips de calefacció per
tal que funcionin correctament. D’acord amb la
legislació vigent, les nostres instal·lacions domèstiques han de passar cada cinc anys una inspecció
periòdica obligatòria. Així mateix, un cop a l’any els
usuaris han de realitzar també un manteniment de
la caldera i instal·lacions de calefacció amb una
potència superior als 70Kw. Aquests controls ens
permetran estalviar energia, disminuir el cost
econòmic de la nostra factura i garantir una major
seguretat per a les persones.
Per posar a punt la nostra instal·lació de gas, de
cara a garantir-ne la màxima seguretat i eficiència,
hauríem de seguir una sèrie de consells: comprovar que les reixetes de ventilació funcionen correctament i que no hi hagi cap obstrucció; assegurarnos que qualsevol modificació de les instal·lacions
de gas sigui realitzada per un especialista seguint
la normativa; i instal·lar-se un dispositiu que impedeixi el funcionament simultani de la campana
extractora i la caldera de gas o escalfador. Així
mateix, és recomanable tancar la clau de pas en
cas d’una absència prolongada.
Els radiadors poden necessitar una purga, sobretot al començament de cada temporada d’hivern.
Per fer-ho, obre una mica l’aixeta situada a la zona
superior de cada radiador per treure l’aire i posa
un got a sota per recollir l’aigua que caigui. Però
vigila! Procura no treure’n molta per no baixar
excessivament la pressió del circuit. Llegeix les
instruccions del fabricant per conèixer la pressió
correcta i el mètode per afegir o treure aigua al circuit en cas que fos necessari.
Contingut elaborat amb la informació de Gas Natural
Fenosa

Consells per
ESTALVIAR en
CALEFACCIÓ
Segons el desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la Fundació Gas Natural Fenosa, les
llars catalanes podrien estalviar fins a 155
milions d’euros a l’any fent un bon manteniment i ús de la calefacció.
1.- Manté la teva llar entre els 19ºC i 21ºC. A les
habitacions on només dormim, la temperatura
hauria de ser entre 16ºC i 18ºC. Recorda! Per
cada grau més de calefacció s’augmenta el consum energètic un 7%.
2.- Purga els radiadors periòdicament, ja que
l’aire acumulat dificulta la transmissió de la
calor de l’aigua calenta a l’exterior.
3.- Tanca les claus dels radiadors i la porta en
aquelles habitacions que no facis servir habitualment.
4.- Per ventilar la llar a l’hivern és suficient amb
obrir les finestres uns 10 minuts totalment, ja
que estalvies més que deixant-les mig obertes.
5.- Realitza un manteniment periòdic de la caldera i l’equip de calefacció per part d’un professional per garantir un funcionament òptim.
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DEL BATEA

Lesió de Figo
El porter del Batea, Figo,
es va lesionar a la segona
part del partit contra el Tortosa, quan el seu equip
guanyava 2-1. Finalment, el
Batea va perdre 2-3. La lesió
de Figo és greu. Ahir dijous,
a l’espera de la resonància,
se li va diagnosticar un possible trencament del lligament
creuat anterior. Si es confirma, el Batea haurà de mirar
de fitxar un porter i per
aquest motiu ja ha començat
a fer gestions. Eloi, també
del Batea, té la mateixa lesió
que Figo. I cal recordar que
Agustí encara és baixa. Aleix
Muñoz, per la seua part, ha
marxat al M. Nova.

PROPERA JORNADA
3a DIVISIÓ
ascó-Cerdanyola diu. 12h

ESPORTS
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2-4, PER ALS DE GERMAN QUE ARA SÓN DESENS

Derbi pels rapitencs
Els locals es queixen del segon gol visitant
La Rapitenca va guanyar al camp del Jesús i Maria (2-4). No va
tenir-ho fàcil. Al primer temps, el Jesús i Maria, amb jugadors del filial a l’equip, va avançar-se amb gol de Ferreres i va fer sofrir als rapitencs. El gol, poc abans del descans, de Pachu, va igualar el derbi.
A la represa, l’1-2 va fer mal als locals. Gol polèmic. A més del gol
rebut, Ferreres, Raul i Sergi van haver de ser canviats per lesió. La
Rapitenca, després, va marcar el tercer gol. I el jove Jack Cid (a la
imatge), que quan surt sempre suma, va establir l’1-4 amb un toc
subtil. Adrià, de falta, va assolir el 2-4 poc abans del final. La Rapitenca creix i fa bons els tres empats anteriors. Diumenge rebrà el Vilanova. Segons Fernando Garcia, s’espera un o dos fitxatges.
Per la seua part, David Torres, director esportiu del J i Maria, va
mostrar el malestar local pel segon gol visitant. Segons Torres,
“quan Pachu havia topat amb el pal i estava a terra queixant-se, un company seu va dir que tiraven la pilota fora. I es va sentir. Per això van haver jugadors nostres que van quedar-se passius. La jugada va seguir i finalment va rematar Sam fent l’1-2. Creiem que no va ser un acte
esportiu i pensem que si l’haguéssim fet nosaltres, haguéssim sortit per tots els mitjans dient-se
que no som esportius. La Rapitenca va guanyar i res més a dir, però aquell gol va trencar el partit”.

TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE REBRÀ EL CERDANYOLA

Cinquè empat seguit de l’Ascó

PRIMERa CaTalaNa
Rapitenca-Vilanova diu 12h
Rubí-Jesús i Maria diu 12h
SEGONa CaTalaNa
Dissabte
Reddis-la Riera (16h)
Segur-Hospitalet (16.30h)
Cambrils U-Batea (18h)
Vendrell-amposta (18h)
Diumenge
Catllar-Roda (12h)
Gandesa-Camarles (16h)
Salou-Ulldecona (16.30h)
Valls-Torredembarra (16.30h)
Tortosa-la Cava (17h)
TERCERa CaTalaNa
Dissabte
Roquetenc-la Sénia (18.45h)
Diumenge
Flix-Godall (17h)
ampolla-Perelló (17h)
alcanar-Vilalba (17h)
R Bítem-aldeana (17h)
ametlla-Catalònia (17h)
S Bàrbara-Pinell (17h)
S Jaume-Jesús i Maria (16h)
a Camarles
Olimpic-Corbera (18h)
QUaRTa CaTalaNa
Dissabte
Tivenys-alcanar (16h)
amposta-Ebre Escola (17h)
Batea-Ginestar (17h)
Masdenverge-M Nova (18h)
Catalònia-ametlla (18.55h)
Diumenge
Camarles-Xerta (15.45h)
arnes-Fatarella (16h)
Deltebre-ascó (16h)
Bot-Benissanet (17h)
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Contra el Figueres i dimecres a la Pobla de Mafumet
L’Ascó va empatar dimecres a la Pobla en el derbi (0-0). Un partit igualat i amb poques ocasions en el que l’empat fou el més just. Es una setmana de tres partits. L’Ascó va salvar els mobles dissabte passat, a casa, contra el Figueres. Un gol de l’ampostí Víctor Bertomeu, de falta,
fou el 2-2. Amb aquests dos empats, l’equip de la Ribera ja n’acumula cinc de seguits. Es desè
amb 11 punts. Diumenge els ha de fer bons, a casa, contra el Cerdanyola.

SEGONA CATALANA. DIUMENGE VINENT, DERBI: TORTOSA-LA CAVA (17H)

El Batea va fer patir al Tortosa (2-3)
Gran partit del Batea que, no obstant, va veure altre cop com se li escapava un punt en
temps afegit quan Cristian Ventura marcava el 2-3.
El Tortosa es va avançar aviat amb gol de Virgili. I va tenir dues opcions. Però no va aprofitar-les. I, posteriorment, una contra local amb bona combinació del destacat Vilanova amb Miguel va comportar l'empat, obra del davanter ampostí, ràpid i hàbil. Amb l’1-1, el partit es va
obrir i fins el descans tots dos equips van gaudir de possibilitats, la més clara una del visitant
Cristian Ventura. A la represa, el Batea va seguir jugant amb molta intensitat. Adri, a la sortida d'un córner, va fer el 2-1. El Tortosa, que ja havia fet canvis al descans, va adaptar al central Raul de davanter. Figo, porter del Batea, es va lesionar. Oriol va debutar. Un llançament de
porteria local es va quedar curt i Virgili va aparèixer quan el Tortosa més el necessitava. Va acomodar-se i sabent que el porter local estava avançat, va aconseguir un gran gol. Amb el 2-2,
el duel va estar obert, amb opcions del Batea i també dels visitants. En temps afegit, pilota penjada a l'àrea local, Raül, a l'estil Alexanco, va posar-la i Cristian Ventura que va empènyer-la
marcant el 2-3. L'aposta de Raul com a davanter va acabar sent important. El Tortosa va patir
per la bona feina d’un Batea que si juga així, tirarà per amunt. Roca ha fet una plantilla, dins
de les possibilitats, competitiva amb jugadors locals i els fitxatges que s’han pogut fer. Els roigiblancs segueixen líders, amb els mateixos punts que l'Amposta, que també ha guanyat els
sis partits. El Tortosa va rebre el primer gol en la lliga. La plantilla que té ara el tècnic és de Primera catalana mínim. Diumenge, a Batea, a la banqueta estaven: Mochi, pichichi la temporada passada, Xavi Anell i Albert Arnau, amb joves que poden jugar com Vilarroya, Sorolla o
Cuenca. I Cristino era baixa....Aquest equip està obligat a pujar. Sino, serà un fracàs.

Plou sobre mullat
Ahir al migdia escoltava a les notícies
que havia sorgit una nova campanya entre joves àrbitres que xiulen futbol base
per conscienciar als aficionats, als pares
principalment, de tots els insults i totes les
incidències que viuen. Malgrat la popular
pancarta amb la que els àrbitres i els jugadors surten al camp abans del partit, els
conflictes continuen. La pancarta serveix perquè no es digui que no es fa res. És una campanya. Cert. Però als dos
minuts, ningú se’n recorda de la pancarta. La batalla comença. I els insults no cessen. No obstant, malgrat que les
incidències continuen, aquestes han baixat. En general, hi
ha aficionats que van a veure el partit i que no creen problemes. Però, tot i que menys, encara en queden que sí.
En qualsevol cas, el més preocupant són els pares. És un
problema social, d’educació i de no saber realment que és
l’esport. Hem d’intentar entre tots deixar-los en evidència
a veure si així aconseguim alguna cosa: que es quedin a
casa!!!

L’opinió de Joaquin Celma.
Amposta i Tortosa tenen un problema
Com era d'esperar el Tortosa és líder. La sorpresa és
l'Amposta que promet més de l’esperat. Aquests dos
clubs si segueixen aquesta línia la propera temporada
podrien ser de 1a catalana. La pregunta és: què faran en
aquesta categoria que tants maldecaps els ha donat?
L'Amposta patint gairebé cada temporada i amb canvis
continus d'entrenadors. I el Tortosa des que baixà de
Tercera divisió només ha incrementat dèficit per estar en
aquestes lligues. El futbol ha donat un gir de 180%. Hi ha
menys espectadors, patrocinadors... la 1a catalana no és
rendible per a aquests dos clubs i la Tercera divisió menys.
Allí, o tens molta money o baixes en un tres i no res. El
Tortosa i Amposta van viure temps de bonança i no es
van adequar-se a la nova època. Si aquests clubs fa set
anys haguessin decidit començar de zero a segona catalana, ara no tindrien dèficit, disposarien de més afició i no
haguessin descuidat la seva pedrera. Almenys l'Amposta
va fer filial. A Tortosa aquesta paraula està gairebé prohibida. Potser la propera temporada a Amposta o Tortosa
no continuïn els seus presidents. Aquests clubs tindrien
noves directives i si estan a 1a catalana les despeses augmentaran, i els especadores seran els mateixos o menys ja
que si l'equip va malament, l'afluència es reduirà. A la
segona catalana és tot el contrari, menys costos, menys
desplaçaments, més derbis i així es pot baixar el dèficit. A
1a. catalana tot són problemes. A 2a es guanya gairebé
cada setmana i el públic se'n va a casa content. Vostès
pensaran que no tinc ganes que l'Amposta i Tortosa
pugin. Només els diré una cosa: l’equip del meu poble, la
Sénia, potser aquest any pugi. I en el fons vull que no ho
faci. A Segona catalana tot seran problemes. Ascendir és
una alegria però en el 70% dels casos hi ha un cicle llarg
de problemes. L'Amposta quan va baixar de Preferent
(92/93) va estar deu anys a la primera regional. El
Tortosa, després del seu darrer descens, porta quatre
decepcions i si enguany puja és perquè té un pressupost
que alguns equips de Tercera divisió no el tenen. Jo
només em remeto a les dades que avalen que no és rendible estar ni en la 1a. catalana ni a la Tercera divisió.
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Èxit dels Tradicracks
Cada setmana, a les botigues Tradicionarius
La
campanya
dels
Tradicracks ficada en
marxa per aquest diari i la
cadena Tradicionarius, on
cada jornada se seleccionen els millors jugadors
de la UE Rapitenca, el CD
Tortosa i el CF Amposta,
està tenint una molt bona
acollida, generant cada
setmana molta expectació entre els seguidors
dels equips i entre els
propis jugadors per saber
qui serà el proper tradicrack.
Cada cap de setmana i
després d’analitzar els
partits, la redacció de
Més Ebre escull el millor
jugador de cada equip,
que s’exposa durant tota
la setmana a les botigues
que Tradicionarius té a La
Ràpita (C/ d’en Gorria, 79), Tortosa (C/ Sant Blai,
12) i Amposta (Av. La
Ràpita, 4).
Amb aquesta iniciativa,
es reforça el compromís
de Més Ebre i de
Tradicionarius amb el futbol ebrenc.
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NO HA REBUT CAP GOL, ÚNIC EQUIP A CATALUNYA

SEGONA CATALANA. 6 DE 6. VICTÒRIA A CAMARLES (2-3)

Felipe fa més gran a l’Amposta

El Gandesa, equip de rècord

Amb un gol de Felipe, en temps afegit, l’Amposta va guanyar el derbi a Camarles (2-3). Són
sis victòries en sis jornades. Segueix colíder. Del partit, segons Xavi Cid, tècnic local, “l’Amposta, als primers minuts, va sortir pressionant molt amunt i no ens va deixar fer el nostre joc. Va
estar ben col.locat tenint sortida amb velocitat per les bandes i aprofitant el treball per dins de
Felipe i Ivan. Així Quim va marcar el 0-1. Vam reaccionar, arribant amb més claredat, i tenint
diverses ocasions, a més del gol d’Edgar, que fou l’1-1. No obstant, arran d’una indecisió nostra, ells van traure una falta ràpida i Ivan va definir l’1-2. Un cop dur (44’). Vam rectificar un
parell de posicions i a la represa vam tenir més equilibri. Amb els canvis, vam tirar més amunt.
Gràcies al treball, vam fer el 2-2, obra de Marcos. Amb el 2-2, partit disputat de poder a poder, amb alternatives. Podia decantar-se cap els dos costats. A darrera hora, arran d’un llançament de banda, va venir una centrada per la dreta i Felipe, entrant de segona línia, va marcar
el 2-3. Penso que l’empat hagués estat el més just”. Per la seua part, Albert Company, tècnic
de l’Amposta, destacava “una victòria de fe, un premi no només al partit si no a la trajectòria
que portem, assolida per un col.lectiu que treballa molt dur i que, per això, s’ho mereix”.

El Gandesa va guanyar a l’Hospitalet (0-2) i és tercer, a l’estel.la dels dos líders. L’equip no ha
rebut cap gol en sis jornades i és, a hores d’ara, l’únic de tot el futbol català de la categoria que
té aquesta condició privilegiada. El tècnic, Rafel Navarro, admetia que “seguim amb la bona
dinàmica, satisfets per la feina i, lògicament, pels resultats. Una altra setmana sense rebre cap
gol i això és molt destacable, ja en sis jornades“. Del partit a l’Hospitalet, Rafel reconeixia que
“ha estat el que més ens ha exigit i el que més ens ha costat tirar-lo avant. L’Hospitalet és un
rival amb gent ràpida dalt i que ens va obligar a treballar molt. A la primera meitat, més control nostre però ells són molt verticals i així arribaven aviat a la nostra àrea. No obstant, vam estar molt bé en defensa. A més, Dilla va fer el 0-1 i vam tenir un parell de situacions per anar al
descans amb un marcador més ampli. A la represa, ells van sortir molt més forts. I van tenir 2
ó 3 ocasions molt clares per empatar. Rojas, en gran estat, va evitar-ho. Amb els minuts, ells es
van quedar en deu i el duel va equilibrar-se i vam recuperar el control. I ja en temps afegit, un
llançament de Frede el va rematar Gumiel”. Rafel afegia que “hem de seguir, en la mateixa línia, setmana a setmana, ja pensant en el proper rival, el Camarles, que sera molt complicat”.

INTERÉS EN IVAN PAEZ, DE LA RAPITENCA

ÀNGEL I CHIMENO (2) VAN MARCAR (3-0)

PORTER DEL GANDESA, DE 37 ANYS

L’Ulldecona cau amb el Reddis i
ofereix dubtes (1-4)

La Cava recupera confiança amb
el triomf contra el Catllar

El Zamora del futbol català:
David Rojas

L’Ulldecona va perdre amb el Reddis (1-4) i, com el Camarles, no acaba d’enlairar-se. Aquesta derrota i la golejada han
creat inquietud en el club faldut, des d’on es fan gestions per
reforçar l’equip. Entre altres, hi ha contactes amb el rapitenc
Ivan Paez. És un dels jugadors que interessaria.
Del partit, el tècnic Enric Alaixendri, comentava que “va ser
calamitós, per oblidar de part de tot l’equip. No ens va sortir
res des del primer minut. I ells amb les idees més clares i amb
actitud es van imposar. Penso que va ser aquell dia que tot et
surt malament, i que no pots reconduir-ho de cap forma. Ni
amb els canvis. Vam estar malament en tots els sentits”. Enric
afegia que “vam començar dominant però vam estar espessos
i, arran d’un penal infantil, ens van fer el 0-1. En els darrers
minuts del primer temps, una altra indecisió nostra propicia el
0-2. I el Reddis, amb poc, es va trobar amb molt. Buscàvem
reaccionar però una altra errada va generar una contra i el 03. Vam fer l’1-3 però, a la jugada següent, una nova errada i
va venir l’1-4. Vam donar facilitats i no hi ha res a dir. Fatal. El
pitjor partit que he vist des de fa molt de temps. Un accident
i en parlarem perquè no torne a passar i recuperar l’actitud de
jornades anteriors”.

La Cava havia de guanyar. I va fer-ho contra un feble Catllar (3-0).
Sergi Navarro, tècnic de la Cava, admetia que “el rival no
ens va crear motes dificultats. Però cal valorar que per nosaltres era un partit important per trencar la dinàmica negativa
i el començament tan dolent que hem tingut. Va ser positiu
que l’equip va estar ben posat, jugant amb bona actitud, treballant i no confiant-se malgrat que el Catllar no va inquietar molt. No obstant, podia ser un partit trampa i no va serho. Cal destacar que es va treballar amb responsabilitat
perquè tots érem conscients que necessitàvem guanyar a casa per la confiança i l’autoestima”. També fou important, en
aquest sentit, que els gols els van marcar Àngel i Chimeno
(2). El proper partit serà el derbi a Tortosa: “sabem que serà
un partit molt complicat per l’entitat del rival però nosaltres,
si estem ben posats i tenim confiança, podem guanyar a
qualsevol camp. Crec amb aquest equip i amb les seues possibilitats. Penso que a mesura que arriben resultat positius,
podem anar a més i oblidarem el mal inici que hem timgut
en el campionat”.

El porter del Gandesa, David Rojas, de 37 anys, és l’únic
porter que, en sis jornades, encara no ha encaixat cap gol en
tota Catalunya. 540 minuts d’imbatibilitat que fan que el
Gandesa tingui aquest rècord i estigui en la tercera plaça de la
Segona catalana grup 6, seguint els líders. Rojas, com és lògic, està molt satisfet de la trajectòria actual però destaca “a
tot l’equip. Es un mèrit compartit perquè jo sóc el porter però
el treball defensiu és de tots els jugadors. La veritat és que
hem començat força bé i la seguretat defensiva està sent clau.
Som conscients que algun dia ens faran un gol. No obstant,
seguirem treballant, setmana a setmana, per continuar la línia
i la bona feina col.lectiva de les primeres jornades”. El Camarles serà el rival diumenge i qui intentarà batre al Zamora del
futbol català. A la imatge inferior, David Rojas.

TERCERA CATALANA. XESCU LIDERA EL TRIOMF AMB DOS GOLS. EL ROQUETENC RECLAMA DOS PENALS

El Godall
assoleix la
primera
victòria de la
temporada

El Godall va sumar els primers punts, en guanyar el Roquetenc (2-1). El local Xescu va marcar l’1-0
(15’). Acte seguit, Jonatan, amb un gran gol, va empatar. I ja avançada la represa, arran d’una falta que
va traure Ramon, la pilota va anar al travesser i Xescu va aprofitar el rebuig per fer el 2-1. Segons Alfredo Fuster, tècnic del Godall, “va ser un partit, a diferència d’altres, en el que vam tenir més eficàcia,
més encert. Cal dir que el Roquetenc ens va pressionar molt en diverses fases, sobre tot en els darrers
minuts, quan hagués pogut empatar. Però vam estar segurs i vam assolir una victòria important per la
moral”. El Roquetenc, a l’inici de la represa i al final, va perdonar: “sembla increïble no puntuar amb
les ocasions que vam tenir”. Des de Roquetes lamentaven que “no es van xiular dos penals clars dins
l’àrea local”. El Godall, que també va reclamar un penal, està prop de concretar el fitxatge d’un porter.

TERCERA CATALANA. (5-3)

Vilalba-Sant Jaume, gran partit amb grans gols
El Sant Jaume va començar molt bé i es va avançar amb el 0-1 (Agusti). Quan més dubtes oferia el Vilalba,
Abdul es va traure de la xistera un tret enverinat que fou l'1-1. El Sant Jaume es va desconcertar i els locals
van crèixer. Jaafr fou el protagonista. Un gran tret des de la frontal va ser el 2-1. I, dos minuts més tard, Sisco Méndez, arran d'una gran acció individual, va marcar el 3-1. Però hi havia partit perquè el St Jaume va
reaccionar. I així Joan Marc va establir el 3-2. Abans del descans, els d'Anton es van quedar amb deu. Això
i el gol que aviat va aconseguir el local Sisco Méndez a la represa van ser claus. Malgrat el 4-2, un penal va
posar dins del partit als santjaumeros. El duel es va trencar amb el 4-3. Possibilitats visitants en les seues arribades i també dels locals que aprofitaven els espais que deixaven els d'Anton que, amb un menys, van arriscar. Quan el partit més emocionant estava, va aparèixer de nou Jaafr amb un gol espectacular per al Vilalba.
Era el 5-3. En la darrera fase del duel, els locals amb més espais van tenir altres ocasions. Amb el triomf, el
Vilalba s’impuls. El Sant Jaume va deixar bones sensacions d'equip que intenta jugar la pilota. Però en fases
puntuals va ser massa fràgil defensivament. Àngel Alvarez va debutar a la banqueta del Vilalba, com també
van fer-ho Xavi Royo (Deltebre) i Yassine (entrenava amb el R Bítem). El partit es va disputar a Batea en estar el camp vilalbí tancat.

JOAQUIN CELMA

Els 4 primers pateixen
Tortosa, Amposta i Valls van patir molt per guanyar però han posat la directa juntament amb un Gandesa que en sis jornades segueix amb la porta a
zero. Sinó hi ha cap contratemps, aquests quatre equips quedaran els quatre primers i aviat agafaran més avantatge. L’Amposta va marcar en
moments decisius 41 i 92, davant d'un Camarles que ha de ser més contundent. El Tortosa va patir de valent a Batea amb un tercer gol dubtós.
Amposta, Gandesa i Tortosa se’ls va aparèixer una mica la Verge.
Ulldecona va jugar pèssimament. Hi haurà un fitxatge segur. Va regalar els
quatre gols, la defensa va fer aigües. Sinó guanyava la Cava hagués hagut
alguna novetat. Però ull perquè encara no em convenç del tot. La categoria està igualada: dels cinc ascendits de Tercera només Salou i Batea estan
en descens. Difícil marcar-li gols al Cambrils, en el seu feu zero dianes, i al
Vendrell, que només en dos partits ha encaixat. Cada setmana desperta un
equip, l'últim el Torredembarra que va fer bona imatge a Gandesa i que li
va fer 4 gols al Segur. Una lliga molt aclarida per dalt. Per baix, molts
equips per a les sis places del descens. Sorprèn veure la Riera i el Roda en
les últimes posicions, un potser surti del sot, un altre baixarà. Batea,
Camarles i Ulldecona o s'espavilen o ho poden passar malament.
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EL PINELL POSA DIFICULTATS (2-1)

FLIX-S BÀRBARA (3-4)

Perelló-Alcanar, un partit vibrant i amb polèmica

Partit boig

El Cata fa bons els empats

Perelló i Alcanar van empatar a tres en un partit vibrant i també crispat per les protestes locals “per dos penals que no foren xiulats”. L’Alcanar va començar millor el partit i molt aviat,
Sergio Ruiz, amb una rematada amb el cap, va establir el 0-1. El duel tenia molt de ritme i alternatives. Alberto Cuenca, que debutava a casa, empatava. I abans del descans, Vicent,
arran d’una falta, aconseguia el 2-1 amb el que s’arribava al descans. A la segona meitat, de
penal, l’Alcanar va marcar el 2-3. Sergio Ruiz va transformar-lo. El partit es va escalfar. I l’ambient, també. Els locals van reclamar dos penals a l’àrea visitant. Per això les protestes i la tensió. Narcís Labòria, tècnic del Perelló, considerava que “l’Alcanar és un gran equip i, per tant,
l’empat és positiu. Però penso que a la segona meitat nosaltres vam tenir més possibilitats i
vam estar més posats i mereixiem la victòria. A més, van haver dos penals a la seua àrea, com
el que ens van xiular a nosaltres. Penso que l’àrbitre no va estar encertat”. Marc Bel, de l’Alcanar, valorava l’empat “vam fer un bon treball, duent a terme el que havíem plantejat. Únicament, vam fallar en les tres accions a pilota aturada que foren es gols en contra”.

Primera victòria del S. Bàrbara (3-4). Segons
Oleguer, tècnic local, “increible, però cert. Domini nostre tot el partit excepte el darrer quart
de la primera meitat. Però cometem errors
greus en sortida de pilota i els paguem cars. I
ells van aprofitar-ho. Amb el 3-3, el partit era
nostre amb opcions clares. Però del 4-3 va venir el 3-4. No mereixiem l’empat, mereixem
guanyar”. Segons Cantó, tècnic del Santa,
“quan pitjor ho teniem, jugàvem amb deu i el
Flix més apretava, l’equip es va refer a les adversitats i Gordo va marcar el 3-4. Triomf molt
important”. Nico (2) i Gordo (2) van marcar.

El Catalònia va vèncer el Pinell i segueix sense perdre (2-1). Segons Fernando Garcia, tècnic
local, “3 punts importants que fan bons els tres
empats anteriors. I ens dónen confiança. No
vam començar bé i el Pinell va saber aprofitarho i ens va fer el 0-1. I ens va crear problemes
amb una ocasió per fer el 0-2. Primera meitat va
ser molt dispuada. A la segona vam estar molt
millor. Prades i Cristian van remuntar i vam tenir diverses ocasions per sentenciar. No vam ferho però a nivell defensiu vam estar força bé.
Important remuntar altre cop”. El Pinell va cedir
a la represa, però va estar viu fins el final.

TRIOMF COMPLICAT A JESÚS I MARIA

ELS DE BARTOLO GOLEGEN L’OLIMPIC (4-1)

ELS CALEROS ES QUEIXEN DEL PENAL XIULAT

Marc Garcia lidera l’Aldeana

El R.Bítem, colider

Roger, referent del Corbera (2-2)

L’Aldeana va guanyar l’Olimpic i va sumar 3 punts valuosos per
crèixer. Marc Garcia va fer tres gols dels locals. Àlex Alegre, l’altre. Segons Bartolo, tècnic aldeà, “a la primera meitat, vam jugar
molt ben posats i, a més, van ser claus els dos gols de Marc. A la
represa, ells van dominar molt però vam treballar bñe en defensa, i, a la contra, vam sorpendre amb dos gols més”. Aleix Martí
va fer el gol visitant en temps afegit. Paco Muñoz, de l’Olímpic,
comentava que “la primera meitat fou igualada, amb alternatives. Arran d’una errada nostra va venir l’1-0. Vam seguir igual
però el gol clau fou el 2-0 (44’), precedit d’un clar fora de joc. A
la represa, vam sortir a pel partit. Vam dominar però ofensivament no vam tenir la claredat necessària. I ells foren efectius”.

El R.Bítem va guanyar a J. i Maria B (1-2). Els locals consideraven que “tot i les circumstàncies actuals (baixes i jugadors que havien jugat el dia abans), vam fer un gran partit.
A la primera meitat, un penal dubtós fou el 0-1. Agustí, arran
un córner, va empatar. A la segona, vam dominar i vam superar al R. Bítem. Ells van marcar l’1-2 i nosaltres vam tenir
ocasions però ara la dinàmica és aquesta. No tenim el que
mereixem”. Parra, del R. Bítem, deia que “a la primera meitat vam estar millor, fent dos pals i destacant el jove porter
local. A la represa, el partit fou obert i igualat. Arran d’una
contra vam marcar l’1-2, assolint un triomf complicat contra
un rival jove i lluitador i que tirarà avant, si segueix així”.

Corbera i Ametlla van empatar (2-2). Segons Joel Martorell,
tècnic local, “vam jugar contra un bon equip. Nosaltres, en una
contra, vam fer l’1-0, gol de Roger. Però amb l’1-0 ens vam acomodar i l’Ametlla va jugar amb molta intensitat i va tenir ocasions,
remuntant abans del descans. La represa fou del tot igualada i
també oberta, jugada amb molt de ritme. Vam empatar i, en la
recta final del duel, els dos equips vam treballar per guanyar”.
Marc Vilabrú, de l’Ametlla, deia que “va ser un partit que vam dominar des del principi sabent reaccionar al gol rebut i remuntant.
A la represa, vam seguir ben posats però un penal que s’inventa
l’àrbitre fou el 2-2. N’hi va haver un de clar a la seua àrea que no
fou xiulat. Penso que mereixiem guanyar. La victòries es resisteix
però si seguim així, arribarà”. Héctor, de falta, i Froi, van marcar.

AL CAMP DE LA SÉNIA 1-2

Victòria de líder de l’Ampolla
L’Ampolla va guanyar a la Sénia (1-2) i és líder,
amb els mateixos punts que el R Bítem. Juanjo Serrano, tècnic senienc, deia que “la primera meitat vam
tenir la possessió de la pilota però, d’entrada, sense
crear ocasions, un xic imprecisos. Amb els minuts i
fins el descans, si que vam aconseguir arribar, creant
4 ó 5 ocasions molt clares, mereixiem arribar amb
avantatge. A la represa, aviat, ens van fer el 0-1 però
vam reaccionar empatant David, a centrada de Capi.
Vam tenir molta possessió altre cop i vam disposar
d’algunes ocasions, però una contra visitant fou l’12. Vam insistir però no vam obtenir el premi pel joc
desplegat. Mereixiem més, però content pel joc”.
Segons David Burgos, de l’Ampolla, “la Sénia és
un gran equip i per això vam haver de fer un gran
treball per poder guanyar. Felicito a l’equip perquè
va saber adaptar-se al plantejament, cedint el dominia a la Sénia i jugant ben armat en defensa, sent
més directes i esperant les opcions a la contra. Gran
victòria davant d’un rival molt preparat i que té
grans jugadors. Per això té molt mèrit. A seguir”.

QUARTA CATALANA. DEMÀ DISSABTE, A LES 18 HORES

Masdenverge-Móra la Nova, el partit de la jornada
El Móra la Nova va golejar el Tivenys en
un partit en què ja guanyava 3-0 als deu minuts. Al final, 7-0. Lucas (2), Yassine (2), Genís, Rafik i Karpin van marcar. Els de Lizaso
han guanyat els sis partits. Demà dissabte
tindran una nova prova, visitant el Masdenverge. Els masdenvergencs van perdre a Xerta (1-0). Sisco Martí, tècnic del Xerta, considerava que “el Masdenverge va tenir la
primera ocasió però, després, penso que el
pes del partit el vam dur nosaltres. Fou molt
disputat i crec que nosaltres vam tenir més
ocasions davant d’un gran equip a qui potser i va costar-li adaptar-se al camp de terra”.
Faltant cinc minuts, Aleix Figueres va marcar
el gol. El Xerta progressa. El Deltebre, per la
seua part, va vèncer a la Fatarella (2-3).
Guiu, tècnic local, opinava que “fou un partit vibrant davant d’un gran equip, que és
candidat a pujar. Ho va demostrar. Cal dir
que nosaltres vam fer una gran primera mei-

Cins dels meus favorits encapcelen la lliga

tat, amb gran gol de falta del veterà Rius. I
enmig d’un gran ambient, amb molta gent al
camp. Però a la represa, amb una acció desafortunada, ens vam fer un gol en pròpia
porteria. Fase de dubtes i el Deltebre que va
crèixer, ben col.locat. Arran d’un córner, indecisió nostra i 1-2. Ho vam intentar però
ells, que van tenir més opcions, van marcar
l’1-3 que va decidir”. Al final, 2-3. “Hem de
seguir. Sabem que ens costarà. Tenim fins a
9 jugadors que eren juvenils l’any passat. I, a
més, tenim ocasions però ens costa fer gols i
ara més amb la baixa de l’Arnau Cugat”. El
Catalònia B va superar el Bot (2-0). Jordi Llobet, el seu tècnic, aclaria que “sabíem de la
dificultat del partit perquè el Bot, tot i venir
amb 13, necessitava puntuar. Ens vam
avançar amb un bon gol de Joel. Amb l’1-0,
el partit es va travar, no vam estar del tot
precisos. Ells van pressionar a la represa buscant l’empat, i a nosaltres ens costava i vam

haver de sofrir fins que Elies, arran d’una jugada de Toni, va marcar el 2-0 ja al final”. El
Catalònia va perdre dimecres a Arnes en partit de recuperació (4-2). Un Arnes que en la
jornada passada va vèncer a Alcanar amb gol
de Sergi (0-1) i que s’acosta a les primeres
places. L’Amposta B segueix en línia ascendent i amb dos gols de Rachid es va imposar
a l’Ametla B (0-2). El Ginestar va assolir la
quarta victòria seguida, contra el Benissanet
(2-0). Segons Poley, tècnic del Ginestar, “la
primera meitat fou nostra amb els gols de
Jordi Sabaté i més ocasions que va evitar Gallego, genial. A la represa, ens vam acomodar i el Benissanet va pressionar i va tenir opcions clares per entrar el partit i complicar-lo.
Seguim progressant. Content per això”. El
Batea B va vèncer a un Ascó B que s’ha estancat. Un partit que es va decidir a la represa, a favor dels de la Terra Alta (2-3). I l’Ebre
Escola es va imposar al Camarles B (3-0)

L’opinió de Joaquin Celma

En el meu inici de la lliga de Tercera tenia sis candidats: la Sénia, Alcanar i Ampolla, per a l'ascens, Flix, Jesús Catalònia i R-Bítem per a la promoció. De moment, sol una
decepció: el Flix (està esperant un nou davanter). Dels meus sis candidats, 5 encapçelar la classificació i segueixo pensant que Remolins-Bítem i Jesús Catalònia, un dels
dos, no pujarà o potser tots dos no ho facin. La Sénia punxa per segona vegada aquesta temporada al seu camp, va fer-ho davant l’Ampolla que només ha perdut un partit
i per la mínima a Alcanar. És el màxim golejador i només 6 gols en contra. Perelló i Alcanar van oferir un partit tens i dur. L’Alcanar només ha sumat un punt en dues jornades. Així està la lliga. El R-Bítem va guanyar in extremis a Jesús i Maria. M'agrada cada vegada més l’Aldeana. Gran treball el que està fent Bartolo. Va tornar Nico al
Santa Bàrbara i es va obrir el cel i es tanca la mini crisi. Vaig dir que el Godall donarà guerra en cada partit i així és. Primera victòria. El Vilalba va vèncer al St Jaume amb
el seu nou míster, Àngel Alvarez, un partit en què el S.Jaume va jugar malament. La lliga està molt clara per dalt i per als descensos esperem que aquest any només hi hagi
dos equips que baixin.
1A CATALANA. Igualtat total: primers 9 classificats separats per només tres punts. La Rapitenca, dels sis enfrontaments ha jugat contra cinc que estan per sobre d’ell a la
taula. El Jesús i Maria va plantar cara a la Rapitenca i el marcador hagués estat un altre si no es lesionen Raul González, Sergi i Ferreres. Potser s’esperaven més golejades
de escàndol contra el Jesús i Maria després de marxar 9 jugadors però els que s’han quedat i els joves del filial s’entreguen i, sobretot a casa, no seran fàcils de superar.
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HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (33-23).

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (73-90)

Victòria amb caràcter
La visita a l’Hospitalet de
Llobregat era la primera sortida de l’equip tortosí i també una prova de foc en
aquesta lliga. El primer
quart començava amb
avantatge per la mínima
21/20 per a l’equip local. El
segon quart Les Vinyes del
Convent CB Cantaires posava el peu a l’accelerador i va
treure una certa diferència
al marcador 18/28. Ja en el
tercer, i amb molta personalitat, els nois de roig van
aconseguir 10 punts més
d’avantatge 12/22. La renda va arribar a ser de +20.
Tot i que per tancar el darrer
quart, l’equip el perdia
22/20, però va aconseguir
controlar la renda obtinguda guanyant amb resultat
final 73-90. Un bon test en
intensitat, concentració i actitud de tot el grup. Diumenge a les 19 h visitarà el
C.B. Castellar.

D’altra banda, destacar la
victòria del CB Cantaires Senior B dirigit per Sergi Galera enfront al Basquet Reus
Ploms per 42-67.
El CB Cantaires Tortosa
també informa que ha donat la baixa del jugador Ervin Cogo. Després d'unes
setmanes de prova l'equip
tècnic l'ha descartat.

Derrota i partit per oblidar

Finalment, dir que Enric
Adell, president del Consell
Esportiu del Baix Ebre, i
Francesc Pepió, president
del Bàsquet Tortosa, han renovat el conveni de col.laboració que vincula a les
dues entitats per la promoció del bàsquet a les escoles
de la comarca (a la imatge).

Empat meritori del Tortosa Ebre, davant el Prat
El Tortosa Ebre va oferir la milor versió contra el Prat (1-1). Tot i no obtenir la victòria, les noies
de Xavi Subirats van millorar i van fer, segons el tècnic, “un gran partit, controlant-lo en tot moment excepte a l’inici de la represa, que fou quan elles ens van fer el 0-1. Malgrat quedar-nos
amb deu, vam reaccionar i, amb una gran falta que va traure Alba, vam empatar. Resultat que
era més just. Estic molt content de l’equip”.
‘FORMANT PERSONES ESPORTISTES’. S’INICIA DILLUNS
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Handbol
El
Amposta, en la seua visita al Puchi, en cap
moment va saber contrarestar la defensa 3-3 de
les eivissenques, de
vegades ratllant els limits
permesos, perdent moltes pilotes i amb molts
tirs fallats (en total més
de 40 entre pèrdues i
tirs). Les recuperacions i
contraatacs de les del
Puchi van fer molt mal,
amb unes grans Ana Ferrer (9 gols) i Patricicia Cañavera (7). En cap moment l’Amposta va poder
estar dins del partit i a la mitja part el resultat ja era de 15 a 9. A la represa, cada cop la diferència anava augmentat fins arribar al resultat final de 33-23.
“Ara nomes cal aixecar-se i pensar ja en el próxim partit al Pavelló Municipal de demà dissabte a
les 19h. contra el recent ascendit i una de les sorpreses del campionat, l’H.Sant Vicenç.
Necessitarem que vingueu tothom a animar al nostre equip”.

CLUB VOLEI ROQUETES

Triomf del sènior femení
El sènior masculí de primera catalana, va desplaçar-se al camp de l'Ametlla del Vallés. 2-3
amb parcials (25-15, 25-20, 19-25, 21-25 i 12-15). El sènior masculí de segona, en la seva
primera jornada de competició, no van tenir molta sort a Vilafranca, per 3-1 amb parcials
(25-14, 20-25, 25-16 i 25-20). El sènior femení va guanyar 2-3 amb parcials (25-21, 2729, 15-25, 25-19 i 9-15). El cadet femení, també inauguraven la temporada desplaçantse al camp del Bordils. 1-3 amb parcials (11-25, 6-25, 25-19 i 24-26). Per últim, l'equip
infantil femení visitava també el Vilafranca "verd". 3-0 amb parcials (25-21, 25-19 i 2516). Aquesta pròxima jornada, quasibé tots els equips juguen a Roquetes. Dissabte pel
matí, el cadet femení rebrà al Jaume Callis "B" i l'infantil femení al C.V.La Palma de La
Palma de Cervelló. Per la tarde, el sènior masculí de primera rebrà al Llars Mundet i el de
segona al Torredenbarra i el sènior femení a l'Alpicat (Lleida) El cadet masculí es desplaçarà
a la pista del Sant Pere i Sant Pau.

HANDBOL

DEMÀ DISSABTE

Centre tecnificació futbol

Centre Esports Tortosa

Milla urbana del Perelló

HORARIS I CAMP D’ENTRENAMENT
Data d’inici: dilluns, 17 d’octubre de 2016. Estadi Municipal Josep Otero de
Tortosa. Els dilluns de 17:30h a 19:00h.
EDATS: Pre-benjamins: 6-7 anys. Benjamins: 8-9. Alevins: 10-11.
PREU: 35€ mensuals.
COM CONTACTAR?
NACHO PÉREZ: 659431467
GUILLERMO CAMARERO: 625552694
JORDI VIDELLET: 676132658
OBJECTIUS
1.- Treballar els conceptes tècnic-tàctics individuals i col·lectius necessaris
per aconseguir ser un jugador més “complet” en tots els aspectes del futbol. 2.- Individualització de l’entrenament: Treballant en grups d’un màxim
de 6 jugadors, podent així rectificar i millorar tots els aspectes que siguin
neces- saris del seu joc. 3.- Entrenar els aspectes que l’ajudaran a percebre
millor el joc i prendre millors decisions i més ràpides dintre del terreny de
joc. 4.- Fer, mitjançant el mètode d’entrenament proposat, un jugador més
coordinat, fent que utilitzi les dues cames amb el mateix nivell d’eficiència.
ENTRENADORS: NACHO PÈREZ (entrenador nacional UEFA PRO). GUILLERMO CAMARERO (llicenciat CAFE + 2n nivell entrenador UEFA A).
JORDI VIDELLET (2n nivell entrenador UEFA A). DALMIR CASANOVA (2n
nivell entrenador UEFA A + Màster Alt Rendiment Esports Equip). PAU ALEGRIA (entrenador porters RFEF).
El Centre es constitueix com un procés de formació, amb caràcter lúdicesportiu i amb una orientació clara cap al joc. D’aquesta manera, l’aprenentatge i el perfeccionament de la tècnica específica del futbol es produirà de
manera contextualitzada.

Infantil Femení. C.E. Tortosa 24 (12)- H.C. Perelló 29 (12)
Segona jornada de la temporada 2016-2017 i primera
derrota de les noies del CE Tortosa. Partit a priori intranscendent, ja que l’H.C. Perelló té l’estatus d’SDE (sense
drets federatius) perquè alinea cada partit vàries cadets i
donava els dos punts a les jugadores locals. Les perollenques, a la represa, vam saber reaccionar i van remuntar
imposant-se.
Cadet Femení: C.E. Tortosa 28(15) - H.E. Castelldefels 29
(17). Segona derrota de l’equip femení cadet, en un partit en que li va faltar regularitat i en el que va haver-hi
una polèmica jugada final quan es va xiular el final amb
un llançament efectuat que acabà amb un gol que
hagués estat l’empat.
Sènior Femení: C.H. Móra la Nova 18 (11)- C.E. Tortosa
36 (21). Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa “B”41 (21) C.H. Martorell “B” 35 (14).
Sènior Mas.“A”. Tortosa 28 (18)- Mataró 24 (9). Primera
victòria del renovat equip tortosí. Primera meitat molt
completa, arribant-se al descans amb 18-9. A la represa,
els locals es van acomodar i el Mataró retallà distàncies,
situació que va esmenar la porteria tortosina amb un
altíssim nivell, evitant opcions visitants.

Franquet, novena en la
prova de la Copa del Món
Sònia Franquet acaba novena en la copa del món de tir de Bolonya i tanca la seua millor temporada. L’asconenca ha aconseguit un diploma olímpic i una medalla de plata a la Copa del
Món de Munic. Gran èxits, afegits a la seua brillant trajectòria.

Cursa 5/10K d’ATE, aquest diumenge
Aquest diumenge, dia 16 d'octubre, a partir de les 10 hores, al pavelló del Temple de Tortosa donarà inici la cursa
5/10k ATE que es desenvoluparà íntegrament pels carrers de la ciutat. Aquesta cursa forma part del circuit Running
Sèries de les Terres de l'Ebre. La cursa està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre (ATE), i compta amb el
suport de l'Ajuntament de Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre.
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

Radiografia del futbol ebrenc

DAVID ROJAS (Gandesa)

EQUIPS DE LA SETMANA: R BÍTEM I CATALÒNIA

JONATAN TOMÀS (Amposta)

BORRULL (Rapitenca)
ROGER (la Cava)
QUIM BRU (Ampolla)

MARC GARCIA (Aldeana)

Top Secret

ION (Alcanar)

*David Rojas, porter del Gandesa, ja és el número 1 de Catalunya, l'unic imbatut fins
ara del futbol català, des de 1a divisió fins la 3a catalana. Porta 11 temporades en
aquest equip i ja té un altre rècord: 540 minuts imbatut. Els secrets: entrena al màxim
sent un exemple de lliurament i sacrifici. És àgil i ràpid sota els pals, bon joc amb els peus
i així permet al seu equip jugar des del darrere. Porter complet i molt experimentat.
* Sempre he dit que és bo de vegades perdre perquè un equip jugui millor. Però no és
així per al Catalònia, únic equip imbatut en els sis partits disputats. En tots ha començat
perdent, i ha acabat remuntant. L'èxit d'aquest equip segons el seu míster: "humilitat,
treball i serenitat".
*Els jugadors del Pinell i el seu mister, en acabar el partit al camp del Catalònia, se’n van
anar a sopar a Vilaseca i després a una discoteca. Això si, són nois formals i no va fer
videos ni res estrany perquè no els passi l’afer dels jugadors de l’Eibar.
*Chapeu per al míster de la Sènia. Diumenge, al descans contra l’Ampolla, va posar a
tres juvenils i un xaval de 19 anys. Pocs entrenadors són tan valents.

CRISTIAN (Catalònia)
XESCU (Godall)
NICO (S. Bàrbara)
SISCO MÉNDEZ (Vilalba)
Jugadors també destacats: Jota (R Bítem), Puig (Tortosa),
Víctor (Camarles), Roger (Corbera), Igor (Ametlla), Sebas
(Jesús i Maria) i Jordi Vilanova (Batea).

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (5)
IVAN PÀEZ

ALEIX SALVADÓ

QUIM CARDONA

Jugador format al futbol base
del S. Bàrbara, Amposta i
Rapitenca. Fa tres temporades
va ser el màxim golejador del
primer equip rapitenc. Té
grans condicions i gol. Lluita
per fer-se amb un lloc a la
Rapitenca i està buscat per
altres clubs.

Jugador aldeà. En aleví va militar a la Rapitenca, després va
fitxar pel Nàstic on va estar cinc
campanyes. Va passar pel futbol base i el 1r equip del Tortosa
i ara ha fitxat per la Rapitenca,
a 1a catalana. Fort físicament,
bona esquerra, pot jugar en
diverses posicions.

WILLIAM NAVARRO

BOYER

Judador ràpid, combatiu i amb
gol. Es va iniciar a Benicàssim.
Sempre jugava amb els d'un
any més que ell. Arriba a
Camarles sent aleví, va
començar de porter i després
fou davanter. En cadet va anar
a l’Escola Delta i després a la
Rapitenca Div. d'honor. Ara
juga al juvenil del Camarles.

Format a l'Ametlla, va debutar
en el primer equip sent juvenil
de primer any. Jugador hàbil,
amb molta actitud. Molta projecció per davant.

ROGER GARCIA

TOMÀS SENTIS

PAU MONCLÚS

Es va iniciar al futbol base del
Tortosa. A més, ha estat 3
temporades al Reus, 2 a l’Ascó
i una al Mercantil. Jugador
molt ràpid, hàbil i que té molt
bona conducció. Milita a
l’Amposta en el seu primer any
d'amateur.

Porter, que des d’aleví que
juga al Roquetenc. Quan era
juvenil de tercer any va passar
al filial i al primer equip, sent
el porter titular aquesta temporada.

Jugador del juvenil del
Camarles. Ha militat a l’Ebre
Escola, Rapitenca, Tortosa,
Nàstic i Aldeana. Tambe juga al
primer
equip
camarlenc.
Migcampista creatiu, tècnic,
mentalment fort (és ballarí de
saló). Ha de millorar el caràcter
amb els adversaris i àrbitres.

Bona capacitat per jugar la
pilota. Jugador fort i amb visió
de joc. Se va formar al Tortosa.
En aleví va anar al Duesaigues
de Div. d'honor. Tornà al
Tortosa i l'últim any de juvenil
fitxà per la Floresta. Enguany
debuta en amatetur amb el
Camarles. Juga de central.

HUGO FORNÓS

FRAN SOROLLA

JORDI ESCOBEDO

IVAN CAPITAN

Es va inciar a l’Escola Delta, i
en cadet va fitxar pel Jesús i
Maria. Sent juvenil va anar a
l’Ascó i en tercer any al
Mercantil, categoria nacional.
Ara milita al Jesús i Maria.

Jugador fet al Tortosa des de
categoria aleví, ja debutant al
primer equip, on ara es troba,
sent juvenil. És un jugador
amb bon joc posicional, físic
notable i gran arribada de
segona línia. Gran futur.

Jugador de primer any d'amateur de la Sénia. La passada
temporada ja va jugar 13 partits de titular en el primer
equip. Intel·ligent, gran passador, bona visió de joc.

Jugador del juvenil de la Sénia
que ja porta dues campanyes
integrat en el primer equip. La
passada campanya va ser el
tercer golejador de l'equip i
només va jugar 16 partits.
Vertical, rematador i té velocitat.

20

diarimés
ebre

ESPORTS

www.mesebre.cat

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE DE 2016

LA BALA DE L’EBRE ÉS D’AMPOSTA

66

«Els diners no et donen la felicitat,
el futbol sí!»
AVUI: VÍCTOR BERTOMEU, JUGADOR DEL FC ASCÓ

Un jugador brillant
que enlluerna amb la
seua qualitat, com
dissabte passat a
Ascó quan, als pocs
minuts d’estar al
camp, va empatar el
partit arran d’un
llançament magistral
de falta, contra el
Figueres. Una perla
de la cantera ampostina que va marxar al
Nàstic on va arribar a
debutar al primer
equip al Rico Pérez
d’Alacant. La setmana vinent farà 24
anys. Li queden
molts gols per fer i
moltes coses per oferir.
Pregunta: D’on ve la
teua família?.
Resposta: La meva
mare és extremenya
(Montijo) i el meu
pare d'Amposta.
P: Què és una mare?.
R: El meu gran
suport, la meva fidel
amiga, la meva psicòloga, la meva cuinera, la meua cuidadora, el gran pilar de la
meva família.
P: Tens un ‘mote’?
R: La Bala de l’Ebre
em
cridaven
a
Tarragona, quan vaig
estar al Nàstic i a la
Pobla.
P: El teu lema?.
R: No hi ha mal que
per bé no vingui.
P: Què és la vida?.
R: Una lluita constant
en busca de la felicitat.
P: El futbol, per les
hores i els sacrificis
que fas i el que
guanyes...compensa?
R: Els diners no et
donen la felicitat, el
futbol sí.
P: Has plorat en un
partit de futbol?.
R: Moltes vegades i
sobretot quan era
petit. No m’agradava
perdre.
P: Els tres plaers?.
R: Menjar, estimar i

dormir.
P: Practiques un altre
esport?.
R: Bici de muntanya,
natació, pàdel, wakeboard...estimo l’esport!.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
experiència esportiva.
R: Una vegada, a
l’Amposta, en un
rondo en un entrenament, li vaig trencar
el nas a Nacho Pérez
(2n
de
Jordi
Fabregat) sense voler,
quan era juvenil de
primer any. Llavors
els companys de l'equip no paraven de
dir-me i fer-me bromes com: ara ja no
jugaràs més...el cos
tècnic
t’agafarà
mània...ja no tens res
a fer...jo tenia 16
anys i era molt innocent i m'ho vaig arribar fins i tot a creure.
P: Moment màgic de
la jornada?.
R: La dutxa al final
del dia.
P: Què t’hagués
agradat ser?.
R: Futbolista professional.
P: Hi ha crisis de
valors o econòmica?
R: Les dos per igual.
P: Els homes només
parlem de futbol,
cotxes i dones?
R: jejejejeje...el milor
de la vida.
P: El sexe és perjudicial abans d’un partit?
R: Depèn del tipus de
sexe! (jejejeje). És
més psicològic que
res.
P: On estan les dones
més guapes?
R: A Amposta, una és
la meua parella i l’altra la meua mare,
dues persones que
estimo molt i que són
molt importants pel
seu suport incondicional i la seua
paciència.
P: Una illa deserta

amb 50 dones. Què
faries?
R: (jejejeje) gana no
passaria.
P: Algú de la teua
família ha estat jugador?
R: El meu tio Hilario,
va arribar a jugar al
Nàstic.
P: Resumeix la teua
trajectòria futbolística.
R: Vaig començar a
l’Amposta fins a juvenil de primer any, els
altres dos anys de
juvenil vaig jugar al
Nàstic de Divisió
d'Honor arribant a
disputar una copa del
Rei. Els 4 anys posteriors vaig estar al
filial, la Pobla, alternant amb el primer
equip i arribant a
jugar uns pocs partits, aconseguint un
ascens a Segona divisió. I ara mateix sóc
jugador de l'Ascó.
P: El pitjor del futbol
són les lesions?
R: Segurament, a mi
em va tocar viure-ho
perquè em vaig fer la
tríada
al
genoll
esquerre. 8 mesos

Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 20 i a les 23 hores

apartat dels terrenys
de joc, va ser molt
dur tot!
P: Els teus millors
entrenadors?
R: Vicente Moreno,
Ivan Moreno, Jordi
Fabregat,
Miguel
Rubio i ara Santi
Castillejo.
P: Què és el que no
t’agrada dels entrenadors?
R: Que no vagin de
cara.
P: Una tàctica d’un
entrenador que va
sortir de fàbula?
R:
4-3-3
d’Ivan
Moreno,
jugàvem
com els àngels.
P: El millor record
d’un entrenador?
R: En tinc diversos
però el que més fou
el dia que em va fer
debutar
Vicente
Moreno
al
Rico
Pérez, amb el Nàstic,
va ser molt especial.
Em va dir surt i gaudeix que t'ho has
guanyat.
P: El millor consell
que t’ha donat un
entrenador?
R: Que intenti sempre gaudir mentre

estigui jugant, això
voldrà dir que estic
jugant bé.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?
R: N’hi ha uns quants
que destacaria però si
m’he de quedar amb
un
seria
amb
Gustavo, vaig apendre molt amb el seu
futbol a l’Amposta.
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?
R: Hi ha galons.
P: Si se t’acosta un
nen i et demana un
consell, què li diries?
R: No pretenguis ser
el millor, simplement
aprèn cada dia per a
millorar.
P: Com definiries el
que significa el futbol?
R: La meua vida, el
que li dóna sentit, el
meu tot.
P: El jugador de futbol neix o es fa?
R: Pot nèixer però és
evident que s’ha de
fer.
P: Què és el que t’ha
aportat el futbol?
R: Molts de valors i

XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

molt bones relacions.
P: La paraula més
bonica que t’ha dit
un rival?
R: Ets un crac.
P: Per què el futbol a
les Terres de l’Ebre es
viu amb tanta intensitat?
R: Crec que el caràcter de la gent de les
Terres de l'Ebre és
molt lluitador, ens
agrada defensar el
que és nostre. Aquest
tipus de caràcters
encaixen molt bé per
jugar a futbol. I entre
les aficions, per això
ho viuen tant.
P: Te cuides per ser
jugador?
R: Sí!. Entrenant
molt, menjant bé i
descansant el que es
deu.
P: Quin ritual segueixes abans d’un partit?
R: Me canvio sempre
començant per la
dreta.
P: Et prepares el partit individualment?.
R: Si, tracto de mentalitzar-me i visualitzar el partit, però això
no vol dir que ho faci
de forma individualitzada.
P: Quan perds 2-0
jugues millor?.
R: Moltes vegades sí,
perquè no tens res a
perdre i és més fàcil
jugar sense pressió.
P: Quan les pulsacions van a mil...
R: M’intento controlar cada vegada més
perquè fa uns any em
costava i és importantíssim controlar les
emocions.
P: Quan t’insulten en
un camp, et motives
més?
R: És curiós però et
dóna una força afegida per intentar callar
boques jugant bé o
fent un gol.
P: Com ho passes
quan perds?
R: Uf...pregunta-li a

la meva núvia o a la
meua família. Sóc
com un vinagre.
P: I com et relaxes
quan perds?
R: Conversant amb la
meva parella i amb
els meus amics sobre
el partit. Tracto d’exterioritzar el que
porto dins. I em serveix per a calmar-me.
P: El partit més dur de
la teva vida, el que
mai oblidaràs?
R: L’anada del partit
contra
el
San
Fernando, amb la
Pobla, quan ens jugàvem passar a la final
del play-off d’ascens.
P: T’han primat alguna vegada?
R: Sí.
P: Les emocions del
jugador...
R: Ja he dit abans que
cal controlar-les i,
dins del terreny de
joc, és el més difícil.
P: És bo que us apretin per ser millors?
R: I tant. Si no t’exigeixen no traus el
millor que pots arribar a donar.
P: Hi ha secrets per a
tirar penals?
R: Jo tinc el meu però
no el diré. Que després tot sé sap...(jejejejeje).
P: Què sents quan fas
un gol?
R: Satisfacció màxima. Les millors sensacions que pots tenir.
P: Per què protesteu
als àrbitres si mai
canvien la decisió?
R: Està clar, però qui
no plora, no mama.

PROPER:

JAN

També pots seguir a Canal TE els reportatges
dels partits del cap de setmana,
el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores
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Galta de vedella guisada al porto
amb mousse de foie

L'origen deL vi de Porto
Degut a les guerres amb França i Espanya al segle
17, va ser quan els britànics van començar a importar
grans quantitats de vi portugués. Per a que la beguda
resistís els llargs viatges per mar, els comerciants
britànics agregaven aiguardent als barrils. Els mariners es van adonar que, a més de preservar el vi més
temps, l'addició d'alcohol també en destacava el gust
(i augmentava el seu poder d'emborratxar) I es va
acabar creant, sense adonar-se'n, la fórmula de vi de
Porto. avui en dia, fins i tot sense l'ajuda dels mariners, el vi de Porto segueix rebent dosis d'aiguardent
durant la seua elaboració. Per assegurar els ingressos del monopoli, el 1914 el govern portugués va signar un contracte amb anglaterra que determinava que
el vi de Porto només pot ser produït a partir de raïms
de la regió del riu "Douro Valley" (la vall del Duero), al
nord-est de Portugal. Per mantenir la qualitat de la
beguda, es prohibeix l'ús de qualsevol raïm d'altres
regions i és l'Institut del Vi de Porto qui supervisa la
producció del vi.
INGREDIENTS PER 2 RACIONS:
• 2 o 3 galtes de vedella desossades i netes
• 1 ceba
• 1 porro
• 1 pastanaga
• 2 dents d'all
• 1 fulla de llorer
• 40 cl de vi de porto
• 1 litre de brou vegetal
• oli d'oliva, sal i pebre
• encenalls de mousse de foie (foie micuit)
PREPARACIÓ:
• Polim bé les galtes. Les salpebrem i les rossegem en una
cassola amb oli d'oliva, uns 8 minuts, fins que quedin daurades).

Són molts els tipus de vins de Porto que trobem, però
quatre els més importants:
Els blancs, White, que poden ser secs o semidolços.
Entre els negres, el més comú és el Ruby, un vi jove
que es diu així pel seu color.
També està el Tawny, envellit durant molts anys en
fusta (no menys de 6), que, per un tema d'oxidació, té
un color ambre fosc.
Finalment, el Vintage, el vi que ha donat fama a Porto,
que prové d'una collita excepcional, que s'embotella
jove, sense filtrar, per mantenir tota la seua estructura
i característiques de fruita.
Piquem la ceba, el porro, la pastanaga i els alls, ho posem en
una cassola, a sofregir amb oli d'oliva juntament amb una fulla de llorer.
Quan les verdures/hortalisses estiguin ofegades, hi afegim
les galtes de vedella i ho deixem coure un moment. Seguidament hi posem el vi de porto i ho deixem reduir més o menys
fins a la meitat. Hi afegim brou de carn que ho cobreixi i ho
deixem coure a foc mitjà fins que les galtes siguin ben cuites,
ben meloses, unes 3 hores. Si es redueix molt el líquid hi podem afegir aigua o brou. Quan ja estiguin cuites, passem la
salsa per la batedora i seguidament pel colador xinès. Posem
la salsa ja colada en una olla i hi afegim les galtes. Ho podem
tenir així fins al moment de menjar; només caldrà escalfarho. Per acompanyar la galta, hi posem uns encenalls de
mousse de foie que amb l'escalfor, es desfaran però li donen
un gust especial.

22

diarimés
ebre

serveis

20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE DE 2016

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Els teus innovadors amics et faran estar a l’avantguarda, però per això et veuràs obligat a
adaptar-te.

Has de dedicar més temps als teus fills, a les
teves obres, a la teva creativitat. A exterioritzat, en definitiva, les idees que et fan sentir
lliure.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

24º 14°
MATÍ

PASSATEMPS

MOLT ENNUVOLAT

Es presenten certs projectes en el sector professional que aportaran amb ell canvis importants de cara al futur.

La relació amb la llar familiar, la mare, el barri o
els amics de la infància t’aporta seguretat , però
ha arribat el moment d’abandonar el niu. Vola,
és el teu moment.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Serà un moment per aventurar-te a sortir de la
rutina i descobrir noves perspectives. T’interessarà
fixar-te en com treballen els demés i aprendre
d’ells.

Aquesta serà una jornada propícia per buscar
un lloc en el qual pots expressar les teves
idees sense que ningú no et molesti.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Aquesta és una jornada per centrar-te en tu
mateix. Analitza els teus canvis d’humor o la
característica que has heretat directament dels
teus progenitors.

Les recompenses que t’aporta la vida t’ajudaran a reafirmar la teva personalitat, i que
sentis molta més confiança amb les que penses i amb el que fas.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

La teva parella es pot mostrar massa imaginativa i probablement en alguns moments et
trametia la sensació que viu en un món
d’il·lusions. De totes maneres escolta-la.

Tindràs la possibilitat d’avançar a tots els teus
companys i obrir camí, però atenció que
aquesta sigui una opció compatible amb el respecte degut als que t’envolten.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Els serveis que durant el dia d’avui has realitzat et poden posar en contacte amb la gent
observadora i que té una forma de pensar diferent a la majoria.

Apareixerà en la teva vida, per la porta de l’amor,
una persona estranya, sorprenent i que et conquerirà a base de contar-te històries curioses
plenes de misteri.

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Estat del cel
Fins a mig matí estarà cobert o molt ennuvolat arreu. A partir de llavors, s'obriran clarianes al sud i oest, mentre que que es mantindrà cobert o molt ennuvolat al Pirineu i
Prepirineu i sobretot al quadrant nord-est.
Precipitacions
Al quadrant nord-est s'esperen precipitacions a partir de mig matí, si bé seran més disperses a partir de mitja tarda. De matinada no es descarten algunes precipitacions disperses
a d'altres punts del país. Seran d'intensitat feble o moderada, tot i que seran localment
fortes i aniran acompanyades de tempesta i calamarsa al quadrant nord-est. A més, a la
resta del Pirineu i Prepirineu s'esperen precipitacions de forma dispersa i feble al llarg del
dia. S'acumularan quantitats minses o poc abundants, i localment abundants al quadrant
nord-est.
Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa. La temperatura màxima serà
semblant o lleugerament més alta, tret del quadrant nord-est i del vessant nord del Pirineu
on baixarà lleugerament. La temperatura mínima oscil·larà entre 6 i 11 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre 8 i 13 ºC a la depressió Central i entre 11 i 16 ºC a la resta del país. La
temperatura màxima es mourà entre 13 i 18 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 19 i 24 ºC
al terç sud i entre 17 i 22 ºC a la resta del país.
Visibilitat
Visibilitat entre bona i regular en general, i dolenta als vessant sud de les muntanyes i en
moment de xàfec. Independentment, a Ponent i al terç sud millorarà i serà bona o
excel·lent.
Vent
A la meitat oest predominarà el vent de component oest, amb mestral entre fluix i moderat amb ratxes fortes a l'extrem sud sud. A la meitat est el vent serà més fluix i variable,
amb predomini del component nord i est. A partir de mitja tarda bufarà tramuntana
moderada amb ratxes fortes al litoral de l'Alt Empordà.

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!
Es ven local de
120m2, céntric, equipat per a bar-restaurant, Possibilitat de
lloguer o traspàs
659 728 249
(particular)

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES,
EDIFICI MERCADONA
TORTOSA"
Tel. 639 594 527
ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA
Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector
del Electrodomèstics
i Electrònica de consum
a Sant Carles
de la Ràpita.
Interessats contactar
via correu electrònic a
comecs@comecsonline.com

PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (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

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ

AGENCIA
MAISOL
t’agradaria trobar
una parella seria i
estable?
Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052

VARIS Ñ

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues (palmeres i altres),
optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, 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

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO
RELAXÑ

HABITACIÓN
POR HORAS
Cerca de
Tortosa
(WhatsApp)

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

PUBLICITAT

OCUPACIÓÑ

Tlf. 609 76 12 06

SE PRECISA
para importante
empresa en
Amposta
comercial con
experiencia llamar

642 811 128

ES PRECISA
PERRUQUERA
en experiència
zona Roquetes

645888266

SE PRECISA
para empresa
en Amposta
teleoperadoras
con experiencia
sueldo fijo más
comisiones
642811128

877 180 170
comercial@mesebre.cat

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

No t’ho pensis
més!

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

diarimés
ebre
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A TORTOSA DEL 6 AL 23 D’OCTUBRE

III Edició ATortosa Dtapes’16
ACTUALITAT
38 establiments gastronòmics repartits en quatre
zones de la ciutat (la zona
Centre, el Temple, el barri
de Ferreries i el Casc Antic)
oferiran una ruta des tapes
selectes i innovadores
amb el visiplau previ del
xef Fran López de Villa
Retiro
amb
estrella
Michelin. La proposta es
va estrenar amb força èxit
fa dos anys amb una mijana de 50.000 tapes servides i que aquest any degut
al augment d'establiments
participants podria arribar
fins a les 60.000. Els consumidors tindran la possibilitat de votar quina és la
tapa que més els hi ha
agradat de la ruta i entrar
en el sorteig del concurs
per premiar la millor tapa i
guanyar un sopar per a dos
persones al restaurant
Villa Retiro de Xerta o un
dels deu lots de productes
de les empreses patrocinadores.
Per consultar tota la informació sobre
ATortosa
Dtapes’16 s’han editat uns
llibrets de la ruta amb les
dades dels locals, un mapa
amb la seva ubicació
geogràfica i el nom i la
descripció de la seva tapa,
així com les bases del concurs. Així mateix, cada
local estarà identificat amb
una lona roll-up a l’entrada. La ruta també es podrà
seguir des del mòbil amb
una App de Atortosa dtapes, i arreu del territori
espanyol amb l'App de
Gastronosfera, l’aplicació
gratuïta permet accedir a
tota la informació de la
ruta, així com geolocalitzar
els establiments participants.

Restauradors, patrocinadors i col·laboradors de Atortosa Dtapes

Cada any hem anat millorant i incrementant els restaurants i les visites als mateixos. la bona predisposició, any rere
any, per part de restauradors, patrocinadors i col·laboradors del sector, ens demostra que aquesta ruta de tapes està
més que consolidada. la principal novetat serà la d'incorporar les noves tecnologies a la ruta. Estem treballant en una
aPP exclusiva de atortosa Dtapes que permetrà tenir tota la informació de la ruta, quina és la tapa de cada establiment, les adreces dels establiments, les zones on es realitza, etc. I permetrà poder interactuar, per exemple, amb la
gent que vulgui participar en el concurs d'escollir les millors tapes. Estem convençuts que enguany estarem a prop de
les 60.000 tapes per l'increment del nombre d'establiments respecte a les anteriors edicions, i pel gran nivell de les
tapes que s'oferiran, que un any més han estat supervisades per Fran lópez, xef amb del restaurant El Torreó de
l'Indià de Xerta amb una estrella Michelin.

Jose Mª Chavarria
President Cambra Comerç Tortosa

atortosa dTapes s'està convertint en quelcom més que una ruta de tapes, ja que es realitzen diferents activitats. Com per
exemple les dos magistrals Màster Class adreçades a tots els restauradors. aquestes classes van ser impartides per Fran
lópez, i una d'elles també va comptar amb la participació del xef Diego Campos, tots dos xefs amb estrella Michelin. El
Show Cooking que es va realitzar a la plaça Barcelona de Tortosa, va ensenyar al públic present, diferents formes i tècniques de fer tapes, i com presentar-les. Es van repartir 1.000 llibrets de la ruta, i va comptar amb la participació de llucià
Ferrer, el conegudíssim locutor de ràdio i presentador de televisió.
atortosa dTapes, també té un vessant solidari amb el Banc de Sang, premiant amb tapes, als donants que vulguin participar en la campanya de donació de sang. I una part més lúdica amb els diferents concursos que organitzem gràcies a
la col·laboració dels diferents patrocinadors. Ja ve sigui amb la fórmula de la butlleta segellada o per la nova app, que
premia la fidelitat de la gent que hi vulgui participar.

Francesc Minguell
Gerent Cambra Comerç Tortosa

