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L’empresa Jabil pretén que sigui el ‘hub’ tecnològic a Europa

Nou centre
d’innovació a l’Aldea
Avui és notícia

L'americana Jabil ha inaugurat aquest dimecres un nou centre tecnològic a l'Aldea i l'ampliació (amb un 30% més de superfície) de la
planta de producció de l'antiga companyia Plàstics Castellà, especialitzada en embalatge pel sector de l'alimentació. La inversió, propera
als 8 milions d'euros, suposarà la creació de fins a 80 nous llocs de treball a mig termini i ubica a les Terres de l'Ebre un nou centre Blue
Sky de recerca i investigació, –similar al centre que Jabil té a San José, Califòrnia, als Estats Units-.
P3

Tortosa. L’Ajuntament haurà de complir
amb la sentència del TSJC que l’obliga a
pagar 728.000 euros per la taxació dels
P4
sòls del complex esportiu de Jesús.

Ribera d’Ebre. Resposta massiva, dimarts,
en la primera jornada de vaga de les
empreses auxiliars de les nuclears d’Ascó i
P8
Vandellòs.

Esports. El Catalònia guanya el Falset (1-0)
i puja a la Segona catalana. De retruc, el
Masdenverge també assoleix l’ascens, a
P16
Tercera.

diarimés
ebre

OPINIÓ

2

Editorial

www.mesebre.cat

DIVENDRES 16
DE JUNY
DE 2017

Les temperatures pugen i pujaran

Unes temperatures pròpies del ple estiu han arribat abans d'hora i ja comencen les alertes i les campanyes per conscienciar la ciutadana a estalviar
aigua. Una conscienciació i solidaritat que l'actual president dels Estats Units sembla no tenir, ja que Trump, ara fa poques setmanes, va fer que els
Estats Units abandonessin l'acord de París en contra el canvi climàtic. Una bravatejada que demostra la seva ignorància i el perill que suposa aquesta
inquietant decisió per a la resta de països. Un dels arguments de Trump és que "el canvi climàtic és una invenció d'un grup de científics que només
afavoreix l'economia de països com la Xina"... Aquesta decisió ha estat titllada com una de les decisions més ignorants i perilloses preses per un president d'una nació. Però ell, s'ha quedat tan ample.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Un nou pla d’ocupació contracta cinc aturats per
fer treballs de manteniment

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Assemblees locals per presentar
l’Estratègia Territorial Montsià 2026
L'Estratègia Territorial Montsià 2026, el projecte de desenvolupament econòmic elaborat
per les institucions de la comarca, el sector
privat i la comunitat educativa, es va
començar a presentar ahir dijous 15 de juny
als diferents municipis del Montsià. Es faran
diferents assemblees locals en les quals assistiran, a més de l'alcalde del municipi, altres alcaldes de localitats
veïnes. La primera de les assemblees es va fer ahir al municipi
de Mas de Barberans. El dia 22 de juny la presentació es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita i, el 29 de juny a Masdenverge.
Les assemblees s'aturaran durant els mesos de juliol i agost i es
reprendran al setembre per fer-se, fins a la primera quinzena
d'octubre, a la resta de municipis del Montsià.
L'Estratègia Montsià 2026 és el resultat del procés participatiu
engegat l'any 2016 i vol augmentar l'ocupabilitat i fomentar
l'ocupació decent a la comarca. Per aconseguir aquest objectiu
es vol promoure un teixit empresarial diversificat que dinamitzi
els recursos del territori i que sigui inclusiu amb les persones.

PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA I RACIONALITZAR LA DESPESA

Cinc persones aturades s'han incorporat aquest dijous al Consell Comarcal del
Baix Ebre per fer treballs de manteniment a la Via Verda, el Camí natural de
l'Ebre i el GR-92 durant els propers sis mesos. Aquestes cinc contractacions
s'inclouen en el Pla d'Ocupació Baix Ebre 2017, que impulsa la Diputació de
Tarragona amb la col·laboració de l'ens comarcal. Les persones que hi participen rebran també formació complementària dirigida a millorar les seves habilitats personals i professionals i afavorir la posterior inserció al mercat laboral.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, en nom de la
institució, els ha donat la benvinguda i ha agraït el treball de la Diputació de
Tarragona per a la realització d'aquest pla d'ocupació que fa possible el manteniment d'entorns naturals del Baix Ebre. La Via Verda és actualment un dels
principals actius turístics i de lleure de la comarca, utilitzat setmanalment per
centenars de persones, que requereix un manteniment permanent.

DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL I BENCHMARK SANITARI 3.0

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta rep un reconeixement
Els premis en benchmarking CSC/ARQ reconeixen el rendiment i la qualitat als
hospitals de Catalunya que participen en la xarxa d'hospitals associats del projecte ARQ. En el marc de la II Jornada de Benchmarking CSC/ARQ, que ha tingut lloc a la sala Àgora del Cosmocaixa, el president del Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC), Manel Ferré Montañés, ha lliurat els diplomes als dos hospitals bàsics, als dos de referència i als dos d'alta tecnologia que han obtingut
millors resultats en cadascun dels indicadors analitzats.
En nom de l’Hospital de Tortosa, que ha estat premiat per l'indicador qualitatiu
de complicacions intrahospitalàries en la categoria d’hospital de referència, l’ha
recollit Carlos Tobar, gerent de l’ICS a les Terres de l’Ebre.
El projecte CSC/ARQ examina l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca
superar la limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres
que hi formin part puguin compartir quelcom més que dades i resultats
Durant la Jornada també hi ha hagut una conferència sobre Big Data i una taula
rodona amb les experiències en benchmarking d'hospitals que van emportar-se
premis CSC/ARQ en l'edició del 2016.

Alcanar disposa de 4 nous vehicles
L’Ajuntament d’Alcanar ha
adquirit 4 nous vehicles a
través del sistema de rènting, per un període de 4
anys, destinats a la Brigada
Municipal d’Obres i als
Serveis Tècnics. L’objectiu
d’aquest lloguer és reduir
les despeses de combustible i manteniment, alhora
que incrementar la seguretat dels treballadors i treballadores municipals. El procés de licitació es va iniciar a finals del 2016 i, posteriorment,
s’ha adjudicat a l’empresa Cronorent SL, que recentment ha
fet l’entrega dels vehicles al consistori. Ivette Fibla, regidora
responsable de l’àrea, ha explicat que “amb aquesta mesura
hem renovat gairebé la meitat de la flota i, en concret, aquells
vehicles més antics, que molt sovint estaven en reparació i consumien molt carburant”. El sistema de rènting actualment és
molt utilitzat per les administracions públiques, ja que, com ha
concretat la regidora, “permet tenir molt acotades les despeses
i millorar les condicions de seguretat i eficàcia dels operaris”.

EL 17 DE JUNY A MÓRA LA NOVA

Torna el concurs musical A XALAR! de JERC Ebre
Les JERC Terres de l’Ebre celebren per cinquè any consecutiu el
concurs musical A Xalar! L’objectiu d’aquest concurs és promocionar els grups novells ebrencs, de les comarques del
Matarranya, el Priorat i el Baix Maestrat, així com la nostra
música, llengua i cultura. El concurs es farà al Poliesportiu de
Móra la Nova demà dissabte 17 de juny a les 23.30 h.
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Jabil crearà fins a 80 llocs de treball amb
l'ampliació de Plàstics Castellà
I amb un nou centre d'innovació a l'Aldea
L'americana Jabil ha inaugurat aquest dimecres un nou centre tecnològic a l'Aldea i l'ampliació (amb un 30% més de superfície) de la
planta de producció de l'antiga companyia Plàstics Castellà, especialitzada en embalatge pel sector de l'alimentació. La inversió, propera
als 8 milions d'euros, suposarà la creació de fins a 80 nous llocs de
treball a mig termini i ubica a les Terres de l'Ebre un nou centre Blue
Sky de recerca i investigació –similar al centre que Jabil té a San José,
Califòrnia, als Estats Units-. Es tracta d'un centre tecnològic que serà
l'estendard del hub que la multinacional ha volgut impulsar a Europa
i que ofereix "innovació a velocitat digital", com ha destacat el director general de Jabil Packaging Solutions, Erich Hock.
Dani Andreu, alcalde de l'Aldea i president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, indicava que "aquesta aposta pot significar una oportunitat
per incentivar la implantació de més empreses, completar serveis i
proporcionar més competitivitat a la superfície industrial que L'Aldea
i Tortosa comparteixen en una estratègica ubicació prop de les millors
vies de comunicació i amb la espectativa de la connexió al reclamat
Corredor del Mediterrani. La instal·lació es modèlica i de repercusió
internacional, el millor desig de treball i prosperitat".
Andreu afegia que “per a l’Aldea, Tortosa i per a les Terres de l’Ebre
la ubicació d’aquesta empresa que treballa amb tecnologies d’última
generació és tot un somni per a un teixit industrial que vol crèixer
sobre la base de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació, concentrant tots els condicionants per ser un motor del Polígon
Catalunya Sud”.

Acte d’inauguració, dimecres passat.

La inversió ha estat propera als 8 ME
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Piraguada de la
PDE
La
Plataforma
en
Defensa de l'Ebre donarà
protagonisme a la campanya pels sediments en
la seva piraguada que
enguany canvia de dates
i es farà diumenge, 18 de
juny. Sota el lema 'Més
aigua, més sediments',
els
antitransvasament
volen vincular la necessitat que a més d'aigua, cal
que pel riu baixin sediments per evitar la constant regressió que pateix
el delta de l'Ebre. La piraguada s'ha avançat al
mes de juny per evitar la
forta calorada que feia a
meitat juliol quan, habitualment, se celebrava. El
recorregut serà l'habitual
de Xerta a Tortosa, amb
aturada per esmorzar a
Aldover. A l'arribada a
Tortosa es farà l'acte reivindicatiu que enguany
reivindicarà més aigua
per al riu però també més
sediments.

Guardiola: "apel·lem a tots els demòcrates del
món a fer-nos costat" per poder votar l'1 d’octubre
Les entitats sobiranistes surten al carrer per donar suport al referèndum
L'entrenador del Manchester City, Pep
Guardiola, ha llegit el manifest conjunt
de l'ANC, Òmnium i l'AMI, durant la
mobilització d'aquest diumenge davant
les fonts de Montjuïc de Barcelona, que
ha aplegat unes 30.000 persones,
segons la Guàrdia Urbana. L'exjugador i
exentrenador del Barça, aclamat per les
desenes de milers de persones que
s'han concentrat sota el lema
'Referèndum és democràcia', ha reclamat el suport de la comunitat internacional per fer possible la votació de l'1
d'octubre: "Demanem que ens ajudi.
Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa

i del món a fer-nos costat en la defensa
dels drets avui amenaçats a Catalunya
com el dret a la llibertat d'expressió
política i el dret a vot. A fer front dels
abusos d'un estat autoritari", ha afegit
Guardiola, que ha assegurat que "quan
el Govern compleixi amb el mandat
democràtic no estarà sol". Dalt de l’escenari, al costat de Guardiola, va haverhi presència ebrenca com és el cas de
Montse Castellà, portaveu de la
Plataforma Trens Dignes.
Les manifestacions de Guardiola no han
passat desapercebudes i han donat molt
que parlar durant la setmana.

Montse Castellà, entre les personalitats encarregades de la lectura del manifest, amb Guardiola al capdavant, i
amb les urnes a les mans.

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR

Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d’aprovació inicial de la modificació del mapa de capacitat acústica d’Alcanar

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 25/05/2017, va aprovar inicialment la modificació del Mapa de Capacitat Acústica del Municipi
d’Alcanar, amb els següents canvis:

•
1.- Del plànol – Nucli de les Cases d’Alcanar – la urbanització més propera a la Fàbrica del ciment i que toca a la CN-340 es vol
canviar de la classificació A4 (predomini d’ús residencial) a B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitat i/o infraestructures de transport existent).
•

2.- Afegir el Port de la fàbrica del ciment, que no està classificat, com a C2 (predomini d’ús industrial).

•
3.- Del plànol – Nuclis Serramar – la urbanització més propera a la Fàbrica del Ciment, i que toca a l’antiga CN-340, es vol canviar la classificació A4 (predomini d’ús residencial) a B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitat i/o infraestructures de transport
existent).

Se sotmet a informació pública la proposta de modificació del Mapa de Capacitat Acústica del Municipi d’Alcanar, pel termini d’un mes a
comptar des de l’última publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, en un dels diaris de major circulació de la província, amb exposició al web de l’ajuntament i al tauler d’edictes, a fi i efecte que les
persones interessades puguin examinar-lo als Serveis Tècnics Municipals, en horari laboral, i presentar-hi les al•legacions i/o suggeriments
que consideren escaients..
L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 9 de juny de 2017

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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El TSJC obliga a pagar 728.000 euros
a l'Ajuntament de Tortosa

www.mesebre.cat

Tortosa també reclama el
desmantellament de la
plataforma Castor

Per la taxació dels sòls del complex esportiu de Jesús

Amb el PP a favor

L'Ajuntament de Tortosa
ha de pagar 728.000
euros pels terrenys del
complex esportiu de
l'EMD de Jesús. Així ho
resol la sentència del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) sobre el preu just
de taxació dels sòls que
va expropiar el consistori
per fer els actuals equipaments públics esportius.
Segons
l’ACN,
els
terrenys van costar uns
130.000 euros però la
L’alcalde Ferran Bel va informar que es complirà amb la sentència.
resolució judicial basa la
taxació en l'aprofitament
urbanístic dels terrenys que preveia l'anterior POUM, qualificació que van perdre
en la planificació urbanística posterior. Com ha explicat l'alcalde Ferran Bel, els
terrenys, uns 10.000 metres quadrats, es van expropiar per cedir-los a l'EMD i construir-hi les actuals instal·lacions esportives i es van taxar tenint en compte que el
POUM havia canviat la qualificació i no els considerava sòls d'aprofitament urbanístic, un criteri que sí els atorgava l'anterior plantejament general. Bel ha apuntat
que els 728.000 euros es podrien pagar amb el romanent disponible, "perquè la
situació de l'Ajuntament ho permet", però s'optarà per contractar un nou préstec
del mateix valor amb un tipus d'interès més baix que les operacions financeres
actuals del consistori i ampliar l'amortització anticipada per aplicació de romanent,
que es preveia d'1,08 milions d'euros i serà incloent el pagament d'1,80 milions
d'euros. "Complirem la sentència, reduirem més del previst l'endeutament i el tindrem més barat, tot i que m'hauria agradat no pagar", ha apuntat l'alcalde.

Caritas Tortosa presenta la memòria

El Ple aprova la distribució del superàvit 2016
i l’operació d’endeutament a llarg termini per
finançar la sentència del TSJC

Vuit ferits en un xoc entre tres turismes
A l'N-340 a Alcanar, ahir dijous

L'any passat es van destinar més de 2 MEUR
Càritas Diocesana de Tortosa ha presentat la memòria
del 2016 on les xifres continuen mostrant que la situació
de crisi econòmica encara no s'ha superat. Durant l'any
passat, Càritas ha atès 3.648 famílies que representen
10.720 persones, una seixantena menys que l'any anterior. D'aquestes, 350 famílies són noves incorporacions
d'aquest 2016, un gruix que representa el 10% de les
atencions de l'entitat. Malgrat tot, més de la meitat de
les persones que necessiten de l'assistència de Càritas
són famílies que reclamen l'ajut des de fa més de tres
anys. De les noves famílies que han reclamat l'ajuda, el
perfil és el d'una persona amb fills a càrrec i que no té
feina o amb un sou que no li permet arribar a fi de mes.

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat en sessió plenària una moció de PDECAT i d'ERC en què es demana
al Govern de l'Estat que "es reforci l'actual estructura
judicial, basada en els jutjats i tribunals de tots i
cadascun dels partits judicials de Catalunya, i de
forma especial del partit judicial de Tortosa". En la
mateixa sessió plenària s'ha aprovat, també per unanimitat, una proposta impulsada pel Partit Demòcrata
i Esquerra Republicana en què es reclama al Govern
de l'Estat la clausura immediata del magatzem de gas
Castor així com el posterior desmantellament de les
instal·lacions i reversió dels terrenys als antics propietaris. Un cop més es van rebutjar totes les propostes
de l’oposició. En l'apartat de Serveis Centrals, el Ple
ha aprovat una modificació pressupostària, amb
inversions diverses, la distribució del superàvit de
2016 i l'operació d'endeutament a llarg termini per
finançar la sentència del TSJC com a conseqüència de
la fixació del preu just del projecte de taxació conjunta dels sòls destinats a equipaments públics esportius
a l'EMD de Jesús.
Entre les inversions diverses, en altres, està la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, l'adequació del Balneari del Porcar o la creació d'un carril bici
per connectar el passeig de Ribera amb el camí del
Mig i el Grup El Temple.

Vuit persones van quedar ferides
ahir dijous a la tarda en un xoc entre
tres turismes a l'N-340 a Alcanar,
segons va informar el Servei Català
de Trànsit.
L'accident es va produir poc després
d'un quart de quatre de la tarda a
l'altura del quilòmetre 1.059,5 on,
per causes que es desconeixen, els
tres vehicles van col·lidir.
Segons el SEM, els vuit ferits són

lleus.
Restabliment del transit
Arran de l'accident la via va quedar
tallada durant mitja hora i a dos
quarts de cinc de la tarda ja es va
poder reobrir.
Fins al lloc s'hi van desplaçar tres
ambulàncies del SEM, a més dels
efectius dels Mossos d'Esquadra.

Agricultura subvenciona amb 700.000 euros el Grup d'Acció Local Pesquer
Permetrà gestionar ajuts per més de 2,8 MEUR al territori
El director general de Pesca i Afers
Marítims, Sergi Tudela, i el president
del Grup d'Acció Local Terres de
l'Ebre (GALP Mar de l'Ebre), Eusebio
Rosales, han signat aquest dimecres,
a Sant Carles de la Ràpita, un conveni de col·laboració mitjançant el qual
es formalitza l'atorgament d'una
subvenció de 714.636,40 euros. A
través d'aquesta subvenció es gestionaran, per a tot el període de programació, les despeses de funcionament
i animació que permetran implementar l'Estratègia de Desenvolupament
Local Participatiu del GALP Mar del

Ebre, dissenyada mitjançant un procés participatiu pels agents del territori i aprovada el passat 28 d'octubre. La Generalitat destinarà a la
implementació de les operacions vinculades a l'estratègia del GALP 2,8
MEUR, amb un cofinançament del
85% del fons europeu marítim i de
pesca (FEMP).
A més, es destinaran 500.000€ a
actuacions de cooperació que desenvolupin els GALP catalans prioritzant
les actuacions de cooperació amb
GALPs del Mediterrani Nord occidental.
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Més notícies
*UN ESTUDI dut a terme
per
Movem
Tortosa
apunta que a la ciutat hi
ha, almenys, un centenar
de punts de llum per sota
de la normativa i per sota
del que estipula el contracte municipal d’enllumenat. El primer grup de
l’oposició s’ha fet servir
d’un luxòmetre, i han
mesurat la intensitat lumínica de 129 punts de la
ciutat.
D’altra banda, L’anunci
de la construcció d’un
nou hospital Joan XXIII a
Tarragona ha indignat al
grup
municipal
de
Movem Tortosa que ha
acusat al govern de la
Generalitat de menystenir
les Terres de l’Ebre al
prioritzar la construcció
d’hospitals a Tarragona i
també a Girona, mentre
deixen de banda el projecte de nou hospital als
terrenys de la farinera de
Tortosa.

*CENTENARS DE CICLISTES DE LES TERRES DE
L'EBRE –gairebé 500,
segons
l'organitzacióhan recorregut aquest
diumenge el tram entre
Tortosa i Amposta per
reclamar més seguretat a
les carreteres.
*L’AMETLLA DE MAR:
l’activitat frenètica als
carrers de la Cala torna
aquest cap de setmana
amb una nova edició de
les Catifes de Corpus. Tot
i que el dia de lluïment és
diumenge, que és quan es
mostren amb tota la seva
esplendor, la nit anterior
hi ha un intens treball per
confeccionar-les, a càrrec
dels veïnes i veïns de la
població.
*ELS SERVEIS SOCIALS
DE L’AJUNTAMENT DE
LA RÀPITA incorporen un
educador social contractat pel Consell Comarcal
del Montsià per reforçar
el servei municipal d’atenció a la infància i l'adolescència, que a hores
d’ara supera la ràtio de
professionals per a garantir l'accés a les prestacions
de la població que les
necessiti.
*PROP DE 2.900 ESTUDIANTS del Camp de
Tarragona i l’Ebre han fet
les proves de Selectivitat
amb normalitat aquesta
setmana.
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*AMPOSTA: el consistori ha signat el conveni de col·laboració amb
sis entitats socials que
treballen al municipi,
aquesta col·laboració
inclou una dotació
econòmica que les ajudarà a desenvolupar les
seves activitats durant
aquest 2017.
En concret, Creu Roja
ha rebut una aportació
27.000
euros,
de
l'Associació Catalana
d'afectats de fibromiàlgia (ACAF) un total de
1.600
euros,
l'Associació de Famílies
de
Persones
amb
Discapacitat Intel·lectual
i
del
Desenvolupament de
la
comarca
del
Montsià-APASA una
aportació de 8.000
euros,
la
mateixa
quantia per Siloé,
Càritas ha rebut un
total de 17.000 euros i
l'Associació
de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer
del
Montsià i Malalties
Neurodegeneratives
(AFAM) un total de
6.500 euros.

www.mesebre.cat
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Isabel Ferré presentarà una
querella contra Adam Tomàs
L’alcalde es manté ferm: ‘ni he rectificat, ni penso fer-ho’

L'exregidora d'Urbanisme i actual portaveu
del grup municipal de
CiU a l'Ajuntament
d'Amposta, Isabel Ferré,
ha defensat la seva actuació en l'autorització
d'una factura de 15.000
euros a pocs dies de les
eleccions per una direcció d'obra en la urbanització del nucli d'Eucaliptus que, finalment, el
consistori no haurà de
pagar
segons
una
sentència judicial. Ferré ha assegurat que va actuar d'acord amb les
prescripcions dels informes tècnics municipals. "Jo no he firmat mai res
que no estigui validat pels tècnics de l'Ajuntament i sempre ha estat
molt escrupolosa en tot allò que envolta el meu treball", ha argumentat. La cap de l'oposició, en aquesta línia, ha exigit a l'alcalde Adam
Tomàs, que rectifiqui o, en cas contrari, presentarà una querella.
Tomàs va insinuar que el pagament de la factura, suposadament, podria haver servit per finançar irregularment la campanya electoral de
CiU. "S'ha passat, ha llançat una acusació inadequada i falsa en contra
meva i la del meu partit. Potser va ser fruit d'un moment d'èxtasi, però
va fer una afirmació exagerada i d'una gran baixesa política. Adam
Tomàs remarcava aquesta setmana que “tenint en compte el model de
finançament de CiU, a mi em generava molts de dubtes que una factura d'obres de l'any 2011 s'autoritzes dues setmanes abans de les
eleccions del 2015, i el jutge ens ha donat la raó en que no s'havia de
pagar”. Isabel Ferré ha presentat una acta de conciliació al jutjat.

diarimés
ebre

Presentació del nou Inspector de la
Policia Local d'Amposta
Josep Massana va explicar les línies del cos policial

El dimarts 13 de juny es va realitzar la presentació del nou
Inspector en Cap de la Policia Local d'Amposta, Josep Massana
al Casal d'Amposta. Un acte on va assistir l'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, així com diferents cossos policials com la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra o els Bombers
de la Generalitat. L'acte també va comptar amb la presència de
diferents autoritats territorials, com Joan Juan Aixa, Director
dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre. A més la presentació va servir perquè la ciutadania i diferents associacions i entitats del poble poguessin conèixer de primera mà el que serà nou
Inspector en Cap de la Policia Local d'Amposta. El cos de la
Policia Local està format actualment per un total de 34 membres i el nou Cap, Josep Massana, prové dels Mossos
d'Esquadra, on durant 19 anys va estar exercint com a sergent
a l'àrea policial de les Terres de l'Ebre. Massana ha estat elegit
entre diferents candidats.
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Deltebre celebra les
Festes de l’Arròs

Proposta dels
Regants per a
protegir el Delta

Aquest cap de setmana

L’objectiu és consolidar el model d’èxit de l’any anterior.

L’espectacular Finca de Bombita, ubicada al bell mig
del Delta de l’Ebre, tornarà a ser l’escenari de les
Festes de l’Arròs que organitza l’Ajuntament de
Deltebre aquest cap de setmana del 17 al 18 de juny.
Dos dies amb un programa d’activitats complert que
compta amb la col·laboració de diferents entitats i
associacions del municipi.Més enllà de les activitats
tradicionals, un dels plats forts d’enguany és la celebració del concert de Joan Rovira que presentarà el
seu darrer disc el dissabte a la nit a partir de les 22
hores, després d’un sopar elaborat per alguns dels
restaurants associats a la Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre (FECOTUR). L’altre punt àlgid
de la festa serà el diumenge (11.30 hores), amb l’exhibició de les tasques tradicionals de plantar que,
enguany, comptarà amb la participació i assistència
del conseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila.

Sandra Zaragoza es
proclamada nova
alcaldessa de Camarles
És la primera en la història del municipi

www.mesebre.cat

Marató a benefici
de la leucèmia infantil
A la Ràpita, demà dissabte

El mar guanya mil·límetres any rere any al Delta.
Més enllà de mobilitzar els
sediments retinguts als
pantans, els regants proposen un dic perimetral
entre Sant Carles de la Ràpita i l’Ampolla. Asseguren que així es protegiria
el Delta del nivell de l’augment del mar pel canvi
climàtic. Aquesta mesura
s’ha posat sobre la taula al
Congrés Nacional de
Regs, en el què s’ha debatut sobre la modernització
del regadiu. El nivell del
mar puja entre 1 i 3 mil·límetres
anualment.
Paral·lelament el Delta es
va enfonsant . Cada vegada són més les veus que
clamen per actuar ja per
frenar aquesta regressió.
Les dues comunitats de
regants estan treballant en
un avantprojecte per
construir un dic o camí perimetral des de la Ràpita
fins l’Ampolla. Creuen que
seria una forma de protegir el Delta.

Demà dissabte 17 de juny tindrà lloc a la Ràpita la I
Marató a benefici de la investigació de la leucèmia
infantil, coorganitzada pel Centre Esportiu Johnny
Montañés i la regidoria d'Atenció a les Persones de l'
Ajuntament de La Ràpita. Aquestes són les activitats
previstes, entre les 18.00 i les 22.00 hores, a la plaça del
Cóc: a les 18:00 hores: inauguració. De 18:20 a 19:50
hores Màster-class de Zumba. De 19:50a 20:30 descans. Es farà un sorteig d’una escapada de cap de setmana per a dos persones i una samarreta de la lluita
contra el càncer. De 20:30 A 22:00 hores: Màster-class
de Ciclo-Indoor amb mes de 160 bicicletes. Totes les
aportacions que es recapten durant aquesta Marató es
donaran a la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia (www.fcarreras.org), creada el 1988 amb la
intenció de contribuir a la investigació per trobar una
curació definitiva per a aquesta malaltia.

Primers pressupostos participatius
A la Ràpita. La consulta serà al juliol
L’Ajuntament de La Ràpita durà a terme al juliol una consulta per desplegar els
primers pressupostos participatius al municipi. Amb aquest procés, la ciutadania
podrà proposar i decidir en què es destinen 100.000 euros del pressupost municipal vigent. La consulta que se sotmetrà a la consideració del veïnat inclourà tres
propostes concretes, aportades per consens de tots els grups municipals, però
també deixa una resposta oberta per tal que els votants puguin aportar la seva
pròpia proposta. Les tres opcions explícites són un aparcament d’autocaravanes,
la peatonalització del carrer del Pou de les Figueretes i la remodelació de l’avinguda dels Esports. La consulta es durà a terme entre el 12 i el 16 de juliol i hi
podran participar les persones que hagin complit setze anys a data 12 de juliol i
que estiguin empadronades al municipi de manera continuada com a mínim des
de fa un any.
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Més notícies
*AMPOSTA va acollir el
tretzè sopar solidari per
recaptar fons contra el
càncer. La Lira Ampostina
de la capital del Montsià
fou l’escenari del sopar
solidari.
*ULLDECONA: han tornat
les Jornades Musicals a
l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona. I com és tradició, nou disc de Pepet i
Marieta ‘La revolució dels
somnis’ que va encetar el
camí d’una nova edició
còsmica de les Jornades.
D’altra banda, també a
Ulldecona, es va represetar dimarts l’obra de teatre
‘A foc lent’ davant una
vuitantena d’alumnes del
CEIP Ramon y Cajal del
municipi del Montsià, en
el marc de la campanya de
sensibilització ‘Revetlles
amb Precaució’ que organitza la Direcció General
de Protecció Civil del
Departament d’Interior.
*MEL MURIA: nou reconeixement internacional a
la qualitat. A Brussel·les,
la Mel de Romer Bio i la
Mel de Bosc Bio amb all
negre han aconseguit
dues estrelles daurades en
l’edició 2017 dels premis
“Superior Taste Award”.
*AVUI DIVENDRES i
demà dissabte tindrà lloc
a la Galera la 14ª MOSTRA DE LA TAULA DEL
SÉNIA. Avui a les 19
hores i al saló de plens de
l’Ajuntament de la Galera
es farà l’acte d’inauguració
de
l’exposició
“Oliveres
mil·lenàries
Territori Sénia” i a continuació la Xerrada i degustació d’olis i textures de
varietats
tradicionals
Territori Sénia.

Solé defensa els models de cogestió per a resoldre els
problemes de sobrepesca al Mediterrani
La primera alcaldessa de la història de Camarles pren el
relleu de Ramon Brull per dos anys més. El canvi a l'alcaldia és fruit del pacte de govern entre el Partit Socialista i
el Partit Demòcrata al municipi del Baix Ebre.
Camarles i els Lligallos ja tenen la primera alcaldessa de la
seva història. La fins ara regidora d'Urbanisme,
Governació i Hisenda, la convergent Sandra Zaragoza, va
prendre possessió del càrrec oficialment aquest dimarts a
la tarda en una sessió del ple municipal. El dia anterior, en
sessió extraordinària, havia dimitit el socialista Ramon
Brull, que ha estat alcalde els dos primers anys de mandat.

L’eurodiputat d’Esquerra Republicana Jordi Solé ha defensat
aquest dilluns al plenari del Parlament Europeu que els models
de cogestió que impliquen administració, pescadors i comunitat
científica són la millor manera per restablir l’equilibri al
Mediterrani, que pateix una sobreexplotació de moltes de les
seves espècies. “Qualsevol iniciativa per a posar fi a la sobreexplotació ha de tenir en compte la singularitat i la diversitat de
l’activitat pesquera en el mar Mediterrani”, ha reclamat Solé
durant el debat a Estrasburg sobre un informe de l’Eurocambra
sobre el sector pesquer al Mediterrani, que també ha recordat
que el sector acumula anys de dificultats degut a “l’augment
dels costos de producció el deteriorament de les poblacions, la
reducció de les captures i una baixa constant dels ingressos”.
“Cal prendre consciència de l’estat d’un mar amb mala salut i
que pateix els efectes d’una gran pressió humana”, ha alertat
l’eurodiputat.
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Més notícies
*AVUI finalitza el termini
per escriure un final al
relat d’Andreu Carranza
per a Llibresebrencs.org.
De moment ja hi ha 223
internautes que han llegit
el relat on-line i 13 finals
proposats. Serà el mateix
Carranza qui escollirà els
tres finals proposats que li
agradin més i els premiats
podran gaudir d’un sopar
amb l’escriptor asconenc,
compartint
tertúlia
literària.
*RIBA-ROJA busca generar noves oportunitats per
al municipi a través del
Pla estratègic Impulsa
20.30.Una proposta en
què les empreses i entitats, i els veïns en general,
busquen generar una
dinàmica de treball i
orientar el futur del poble
d'una forma compartida.
*EL CONCERT DEL DIA
DE LA MÚSICA que organitza el Consell Comarcal
de la Terra Alta serà el dia
25 de juny (19h) a la pista
d'estiu de Caseres, a
càrrec de la Banda de
Música Comarcal de la
Terra Alta.
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Resposta massiva en la primera
jornada de vaga
De les empreses auxiliars de les nuclears d'Ascó i Vandellòs

Participants a la vaga a la nuclear d'Ascó, dimarts passat.
La primera jornada de vaga convocada
pel sector de les empreses auxiliars de
les nuclears d'Ascó i Vandellòs es va
desenvolupar sense incidents i va tenir
una ‘resposta massiva’.
Segons han informat CCOO i la UGT, la
vaga va tenir un seguiment del 100%
en el torn de matí.
La valoració definitiva de la protesta fou
"satisfactòria".
Els empleats de les empreses col·labora-

dores van muntar piquets informatius
als accessos de les plantes nuclears que
es va dur a terme amb "normalitat",
uns piquets que busquen la complicitat
dels empleats de la propietat.
El Consell de Seguretat Nuclear (CSN)
va establir els serveis mínims necessaris
per garantir la protecció física, radiològica i contra incendis a les tres unitats
nuclears en funcionament.
Foto: ACN.

2n fòrum formatiu a la Ribera d’Ebre
Organitzat pel COPATE
Aquest dimarts 13 de juny,
l’ens gestor de la Reserva de
la Biosfera, el COPATE, ha
dut a terme el segon fòrum
formatiu per a les empreses
acreditades amb la marca
pròpia de la Reserva, “Terres
de l’Ebre, Reserva de la
Biosfera”. L’objectiu d’aquests fòrums és establir un
espai
permanent
de
col∙laboració público‐privada, un espai de trobada
entre les empreses acreditades a la marca i l’ens gestor de la Reserva, el COPATE, per tal que les empreses estiguin informades del dia a dia de la Reserva i poder identificar sinèrgies de treball conjuntes, entre empreses i la Reserva i entre les pròpies empreses. També, per formar
a les empreses en temes concrets i crear una xarxa entre tots els acreditats.
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Esquerra Republicana i les JERC
retiren plaques franquistes
De diversos edificis de Móra d’Ebre
El passat dissabte 10 de
juny, les Joventuts
d’Esquerra Republicana
de les Terres, acompanyats del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana
de Móra d’Ebre, van
enretirar diverses plaques del Ministerio de la
Vivienda de l’època
franquista que encara hi
havia a les façanes d’alguns edificis. La portaveu del grup municipal
republicà, Cinta Agné,
va recordar que, a l’inici
de la legislatura, Esquerra va presentar una moció al Ple de
l’Ajuntament demanant que s’enretiressin les plaques,
però l’equip de govern de CiU i PP la va rebutjar.
Recentment, el grup republicà va registrar una instància i
una nova moció en què en tornava a demanar l’enretirada,
arran de la normativa aprovada pel Parlament , del 28 de
març i la Llei 18/20, on es fa referència a l’enretirada de les
plaques dels habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits. Davant del fet que l’equip de
govern de CiU PP no va admetre portar a debat al darrer
Ple la nova moció sobre les plaques franquistes presentada
per Esquerra, els republicans i les JERC van decidir fer un
gest simbòlic i treure les plaques. Abans de l’acció, havien
informat els veïns dels habitatges de la nova normativa i
se’ls havia demanat el seu parer sobre la retirada.

Aclariments de l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol
En relació a una notícia que indica que la Fiscalia l’està examinant
Dimecres, Diari de Tarragona, publicava que la Fiscalia examina Joan Piñol Mora
per cobrar un sou d'Activa Mútua 2008 tot i tenir dedicació exclusiva a la Diputació.
La notícia al.ludia, a la vegada, una publicació d’El País, en la que s’indicava que el
cas s'inicia per la denúncia de dos extreballadors de la mútua per la seva “mala gestió dels diners públics”.
Joan Piñol, el mateix dimecres, va fer un comunicat: “davant de les informacions
publicades en alguns mitjans de comunicació durant les últimes hores, jo, Joan Piñol
Mora, vull aclarir que: 1. En aquest moment estic en dedicació exclusiva a la
Diputació de Tarragona i en excedència total a Activa Mútua 2008, per tant cobrant
sou només de la Diputació. 2. Durant el temps que vaig combinar la meva activitat
a Activa Mútua 2008 (empresa privada) i a la Diputació (ens públic) entenia, i
entenc, que la situació era absolutament compatible. Sempre he presentat les
meves declaracions de béns i incompatibilitats on figura tota aquesta informació,
entenent que tot era correcte, mai ningú m'ha dit el contrari. Per tant, mai he amagat res. 3. Donats els dubtes que han sorgit sobre aquesta situació he adreçat un
escrit a la Diputació per tal que les àrees corresponents ho analitzin i se m'informi
dels passos a seguir, si escau”.
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*ELS SERVEIS TERRITORIALS D’INTERIOR
A LES TERRES DE L’EBRE, en col·laboració
amb
els
Serveis
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a
les Terres de l’Ebre, van
fer ahir dijous una sessió
informativa
a
Tortosa per explicar als
Ajuntaments i Consells
Comarcals les mesures
de prevenció, els recursos disponibles del dispositiu d’extinció d’incendis i l’organització
interna i procediments
operatius municipals
per fer front a un episodi d’incendi forestal,
així com les pautes per a
la difusió de les accions
de prevenció i autoprotecció en urbanitzacions
i cases aïllades, en el
marc del Pla INFOCAT.
*EL DIRECTOR GENERAL d’Ordenació del
Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, va participar ahirdijous, 15 de
juny, a la sessió informativa
de
l'Avantprojecte de llei
de territori.
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El Senat admet a tràmit la
comissió d'investigació
Pel fiasco del projecte Castor

La Mesa del Senat ha admès a tràmit la petició de crear la comissió
d'investigació del projecte Castor que van reclamar recentment 39 senadors d'ERC, Units Podem-En Comú Podem-En marea i diverses formacions del Grup Mixt –Compromís, PDeCAT i EH-Bildu-. Un dels
impulsors d'aquesta comissió, el senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha manifestat la seva voluntat que la mesura serveixi per "esclarir tots els interrogants, ombres i llacunes jurídiques" al voltant del
magatzem de gas submarí, així com les "omissions, responsabilitats"
i la necessitat d'abordar "de manera efectiva" el desmantellament
d'unes instal·lacions "que s'han demostrat perilloses". Paral·lelament,
la formació ha anunciat la presentació d'una esmena reclamant que
sigui l'Estat espanyol, i no els consumidors, qui es faci càrrec dels prop
de 100 milions d'euros anuals per cobrir el cost de l'operació financera
per indemnitzar Escal UGS i el manteniment d'un projecte l'execució
del qual no va ser ben tutelada per l'administració estatal.

L'Ampolla trasllada la plaça de bous
del port pesquer al nucli urbà
Les Festes de Sant Joan s’inicien demà dissabte

L’Ampolla dona el tret de sortida a les Festes Majors de Sant Joan
dissabte. La principal novetat es produirà en els festejos taurins.
Després de tres anys sense poder celebrar bous a la mar, el consistori ha decidit reubicar el recinte, que deixarà l’històric emplaçament al port pesquer per sumar espai en uns nous terrenys, dins
del nucli urbà. El nou emplaçament, prop del passeig de l’Arenal,
és més ampli i accessible. Per promocionar la nova ubicació, s’ha
organitzat un concurs de ramaderies i un altre de retalladors
durant el cap de setmana que ve. D’altra banda, avui, al poliesportiu municipal, es disputarà el XIII Torneig 24 hores de Futbol
Sala de Sant Joan. L'equip guanyador del primer premi s'endurà
1.000 euros; el segon, 600 euros; i el tercer, 300.
Les Festes Majors de Sant Joan 2017 se celebraran del 17 al 25 de
juny. Podeu consultar els actes i els horaris que hi ha programats
al següent enllaç: http://bit.ly/2srjVi0.
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Més notícies
*JESÚS: avui, a les 22
hores, Jesús inaugura
l’Espai ImmArt un nou concepte cultural al Claustre de
l’Edifici de la immaculada.
Conscients que la cultura és
un dels eixos que vertebra
l’activitat d’un poble i de
tota una comunitat, des de
l’EMD de Jesús s’ha vetllat
sempre per fomentar-la
amb activitats molt diverses
que omplen el calendari
festiu. El primer pis de
l’Edifici de la Immaculada
compta amb un Espai
d’Exposicions consolidat
que ha donat cabuda a
nombroses
exposicions
d’artistes jesusencs i del
territori que han volgut
donar a conèixer el seu art.
Ara, però, l’equip de
govern fa un nou pas i una
nova aposta per la cultura a
Jesús amb l’habilitació
d’ImmArt, espai artístic del
Claustre de la Immaculada.
Amb aquest concepte,
s’engloba la planta baixa i
la primera planta de l’Edifici
de la Immaculada om un
espai on es representina
diferents vessants de l’art:
pintura,
escultura,
ceràmica, poesia, música,
teatre de petit format...
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Més de 1.500 persones gaudeixen de
les activitats de la Festa del Mar
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Delta Blues Festival i
Fira de Cervesa Artesana
A Amposta, aquest cap de setmana

De forma gratuïta, a la Ràpita, el cap de setmana passat

Sant Carles de la Ràpita
ha acollit aquest passat
cap de setmana 10 i 11
de juny la novena Festa
del Mar, que ha permès
apropar al públic en
general l’oferta nàutica i
aquàtica de la destinació, de la mà dels socis i
empresaris de l’Estació
Nàutica Sant Carles de la
Ràpita - Delta de l’Ebre.
Així, entre dissabte i diumenge, 1.500 persones
han pogut gaudir de
forma gratuïta de diverFesta del Mar, a la Ràpita.
ses activitats com kitesurf, windsurf, paddelsurf, submarinisme, cable esquí, sortides amb embarcació, visites a les muscleres i
degustacions gastronòmiques, a més de tallers artesanals, mercadets, i una fira d’ocasió de material nàutic, entre d’altres.
La novena Festa del Mar es concentrà dissabte al port de la Marina Sant Carles,
coincidint amb el Marina Day.
Segons l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, la Festa del Mar “és un exemple de
la suma d’esforços entre el sector públic i el privat per convertir la Ràpita en un referent turístic des del punt de vista nàutic, ja que disposem d’un entorn privilegiat com
és la badia dels Alfacs i d’unes instal·lacions de primer nivell, amb el Club nàutic i la
Marina Sant Carles, que ens permeten treballar de manera estratègica el desenvolupament nàutic del nostre municipi”.

Aquest dimarts es va presentar, a l’Ajuntament
d’Amposta (a la foto), una nova edició del Delta Blues
Festival i, a la vegada, la 2a Fira de Cervesa Artesana.
Dues activitats que se celebraran aquest proper cap de
setmana, i que formen part del que l’alcalde Adam Tomàs
ha definit com a "activitats que dinamitzen la ciutat", ja
que segons ell "no és tan sols que l'actual ajuntament
realitzi més activitats, sinó que aquestes tenen més èxit i
per tant més ressò públic". Tomàs ha comentat que "ens
sentim satisfets de liderar la cultura del territori, per això,
creiem que estem marcant el ritme, i ens agrada".
D’altra banda, segons el regidor de Festes i Mitjans de
Comunicació, Ramon Bel, les dues activitats, que coincideixen en un cap de setmana,"no competeixen entres sí,
sinó que les hem fet coincidir perquè pensem que és positiu, perquè es complementen”.

Acte de graduació dels estudiants
de la promoció 2013-2017
Del Campus Terres de l’Ebre

Avui divendres tindrà lloc l’acte de cloenda del curs acadèmic 2016-2017 amb el lliurament de les orles als estudiants dels quatre graus que s’imparteixen al campus Terres
de l’Ebre de la URV: Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Educació Infantil,
Educació Primària i Infermeria. L’acte serà a les 19:30 i es celebrarà com s’ha vingut fent
els últims anys a l’exterior del campus. D’altra banda, dins de la informació de la URV,
més d’un 62% dels ingressos a urgències per intent de suïcidi a l’Ebre van ser de dones
i majoritàriament casades o amb parella. Aixó ho constata una tesi del campus Terres
de l’Ebre realitzada per la infermera de la unitat d’hospitalització de la Fundació Pere
Mata Terres de l’Ebre, Georgina Casanova després d’analitzar prop d’un miler de casos
atesos en aquesta unitat de salut mental del territori. L’objectiu de la recerca és desenvolupar un programa de prevenció eficaç per a les conductes suïcides a la zona.

X Trobada de tubes i bombardins de Catalunya
A Jesús
El passat diumenge 11 de juny, Jesús va
ser el lloc escollit per dur a terme la 10a
Trobada de Tubes i Bombardins de
Catalunya, una activitat que va nàixer
l’any 2008 i que enguany ha comptat amb
la participació rècord de 108 músics, molts
d’ells professionals. Després d’haver passat per diferents localitats catalanes com
Ulldecona, Tarragona, Barcelona, Reus,
Amposta o Cardona, entre altres, la trobada ha tornat enguany a les Terres de l’Ebre
i per primera vegada s’ha celebrat en una
localitat del Baix Ebre.
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Un dia a Zorlentu Mare,
una boda Romanesa

Edward Carter

GENT D'UNA GRAN QUALITAT HUMANA
QUE EM VA FACILITAR MOLTÍSSIMES COSES AMB LA SEVA PRESÈNCIA
ACTUALITAT
El passat sis de maig vaig
assistir a una boda celebrada en un petit poble
del
Banat
romanès:
Zorlentu Mare. Era la primera vegada que presenciava una celebració d'aquestes característiques
després de nou anys visitant Romania, i la veritat
és que no solament no
em va defraudar, tot i el
sermó del popa (sacerdot) que va dirigir la
cerimònia hora i mitja
parlant fins a quedar-se
afònic, sinó que em va
semblar un espectacle
insòlit
i
fascinant.
D'entrada, al mateix
poble, s'ha d'anar amb
molta cura si vas en cotxe
a causa dels nombrosos
clots de l'estreta carretera. Els nuvis van rebre la
salutació dels invitats i
van servir un refrigeri a la
casa del noi acompanyats
de tres músics que interpretaven música tradicional romanesa per després
anar a casa del padrí on
es fa el mateix: menjar,
beure i música a però,
aquest cop, acompanyats
de molta gent gran i del
veïnat. El nuvi, el meu
amic Alin Cilnicianu, va
tenir la dignísima idea de
convidar gent d'Almeria i
Granada, on ell treballa a
un cortijo de la ciutat
d'Iznalloz. Gent d'una

gran qualitat humana
que em va facilitar moltíssimes coses amb la
seva presència. Ho vam
passar fantàsticament bé
sobretot Pedro, el metge
del grup andalús, amb un
accent català més que
perfecte perquè de petit
va viure durant cinc anys
a Barcelona, ciutat que
estima i freqüenta sovint
per motius familiars. Tot
seguit la cerimònia nup-

cial es va desplaçar a la
ciutat de Resita, la capital
de la província de Caras
Severin, on la celebració
nupcial és completament
diferent de la manera en
què ho celebra l'església
catòlica. No oblidem que
ells són en la seva majoria
cristians ortodoxos. Els
romanesos són gent profundament religiosa i no
és estrany trobar a qualsevol poble dos o tres

esglésies i una creu en
qualsevol
muntanya.
M'explico: tot aquell
romanès o romanesa que
ha comès un acte delictiu
o atemptat contra la dignitat d'una altra persona i
aleshores té mala consciència, per a resoldreho, va a la muntanya,
acompanyat de familiars i
amics i un popa i planta
una creu. D'aquesta
forma obliden pecats i

ressentiments i obtenen
el perdó de Déu. És interessant saber que la religió de Transsilvània i el
nord de Portugal són
considerats els territoris
més religiosos d'Europa.
Seguint en la boda, a la
nit, a un hotel de Resita,
es va celebrar la part festiva i gastronòmica. És
costum
a
Romania
començar qualsevol àpat
amb sopa. En aquest cas

van servir "chorba de
burla mamaliga" amb
pollastre i el plat més
conegut de la seva cuina,
el "sarmale". La cuina
romanesa està fortament
influenciada per la turca a
causa del llarg i lamentablement temps del domini de l'Imperi Otomà. La
nit va seguir, animada
amb la mateixa música i
dos cantants que, de
vegades, improvisaven,
talment com els nostres
cantadors, cançons dedicades a la parella i assistents. Però el que em va
cridar l'atenció va ser
veure al popa ballant
tranquil•lament amb la
resta de convidats i vestit
de paisà, això sí, després
de dedicar unes paraules
als nuvis i beneir els convidats. Vet aquí la
influència que té l'església ortodoxa romanesa.
Ignoro si en el temps de
la dictadura de Nicolas
Cesucescu, el dictador es
va aprofitar de l'Església
com Franco ho va fer a
Espanya. En tot cas, política i església a part, va
ser un espectacle curiós,
bonic i seductor, sobretot
el ball ... S'assemblava
força a la sardana on els
balladors, entrellaçades
les mans, anaven donant
tombs lentament. A les
quatre de la matinada
s'acabava tot i me n'anava a dormir, no sense
pensar quines serien les
sorpreses que encara em
té reservades Romania.
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ESPORTS
‘VA POR TI, CHICHARRO!’

Homenatge a Juan Tomàs Ballano
Al camp de la Santa Creu de Jesús, diumenge (18h)
Diumenge, 18 de juny, al camp municipal de la Santa Creu de Jesús, es
farà un homenatge a Juan Tomàs Ballano, que fou jugador i entrenador i
que ens va deixar el passat mes de gener als 53 anys. Tomàs va arribar de
Soria a Tortosa l'any 87 per fitxar amb
el club roigiblanc, on va estar 5 temporades. Posteriorment, va jugar amb
un bon nombre d’equips. Entre ells, la
Cava, Rapitenca, Perelló, R Bítem, Vinaròs, Gandesa, Deltebre, Ginestar,
Ampolla i el Catalònia on va acabar
superats els 40 anys i on jugava amb
els veterans. També fou entrenador de
l’Horta, Godall, Deltebre i el Perelló.
A Jesús va conèixer a Dolors, la seua
esposa, i va tenir dos fills, Jordi Tomàs,
actual jugador del primer equip del
Catalònia, i Noèlia. Els seus gols i, sobre tot, el seu carisma, van fer-lo ser
molt estimat per alli per on va estar.
Va deixar emprenta. Per aquest motiu,
diumenge, a Jesús, se li retrà un homenatge.
L'acte començarà a les 18 hores i en
acabar, sobre les 18.30 h. hi haurà un
partit entre veterans del Catalònia i jugadors de Jesús contra un combinat
de jugadors veterans de les Terres de
l'Ebre format per companys que van
coincidir amb Tomàs en els anys que
va jugar al nostre territori, en els clubs
en els que va estar. Serà, una altra vegada a la Santa Creu, una tarda d’emocions.

La veritat sempre ens
allibera
D’entrada he de fer un agraïment per totes
les mostres de suport que he rebut durant la
setmana, després de l’aclariment que vaig fer
dilluns a la televisió. Moltes gràcies a tots. La
meua intenció no va ser caure en cap victimisme. Però si que em veia amb l’obligació de fer un comunicat després de la ‘humiliació’ de diumenge, pel linxament verbal que vaig rebre mentre baixava de la teulada
del bar del camp del Catalònia on, com sempre, gravo els
partits. Diversos jugadors del Falset m’esperaven. Hi havia
un testimoni, que va escoltar tot el que es va dir, i se’m va
recomanar anar més lluny i presentar denúncia. No cal, tot
i que els fets van ser desagradables i no van acabar aquí.
Afortunadament, la incidència només va ser aquesta. I així
ha de quedar. Dilluns matí em vaig assessorar per averiguar
qui de la Federació havia dit que jo els havia passat unes
imatges del partit d’anada indicant un moment en concret
del video per, d’aquesta forma, perjudicar un jugador del
Falset. Vaig rebre respostes que em van clarificar que jo no
tenia res a veure. És que no era cert i ningú pot dir que jo
vaig passar un video a la Federació. Està clar que es buscaven culpables i la recerca acabava amb Michel, el de la tele.
Puc entendre el malestar del Falset, però no que el tinguessin amb mi. De totes formes, enmig de tota aquesta
història, d’alguna manera, tinc clar que se m’ha utilitzat.
Potser també amb un altre jugador afectat, la Federació
no hagués estat tan ferma. Però amb aquest es va aprofitar
la circumstància.
Bé, gràcies de nou. És una anècdota més. No obstant, és
una més que fa plantejar si tot això és necessari passar-ho.
Per sort hi ha un estiu per mig per acabar de pensar-ho.

L’opinió de Joaquin Celma.

Catalònia, un ADN especial

VA GUANYAR A LA CANONJA (0-3) I HAVIA DE JUGAR A LES BORGES

El Tortosa no pot seguir a la Copa Catalunya
Les múltiples baixes i el fet de no poder canviar la data del partit en són els motius
La junta directiva del Tortosa va fer un comunicat ahir dijous per informar que el primer equip no podrà anar a jugar
la següent elimintaòira de la Copa Catalunya, a les Borges
Blanques, campió del grup 5 de Segona catalana. El Tortosa
arribava a aquesta eliminatòria després de guanyar dissabte
a la Canonja (0-3). La junta explicava que “es tracta d’una
decisió dolorosa i presa a contracor, però que des de la Junta
Directiva assumim sense defugir responsabilitats, per bé que
volem explicar-la perquè sabem que molta gent se sentirà
dolguda”. El comunicat indicava que “el motiu és la manca
d’efectius. Els únics jugadors disponibles eren Mochi, Cristian Ventura, Aleix Cuenca, Víctor Calsina i Marc Vilarroya
(a qui agraïm la seua dedicació i esforç). La resta eren baixa
per lesió (fins a 4 jugadors), per motius laborals, per viatges
d’oci a l’estranger, per boda (fins a 2 jugadors), mentre que
un jugador tenia permís del club. Per tant, per al cap de setmana del 17-18 de juny, el CD Tortosa únicament disposava, en el millor dels casos, de 5 jugadors de la primera plantilla per poder-se desplaçar a Borges Blanques dels quals cap
no és porter. Situació a la qual calia afegir que tampoc la
plantilla del juvenil disposava de cap porter, ja que el juvenil
A del CD Tortosa va haver d’acabar la lliga amb un del cadet
A. Per tot l’exposat, el CD Tortosa considerava que aquestes
circumstàncies fortuïtes i imprevisibles constituïen un acte de
força major, ja que les lesions i les obligacions inexcusables
d’alguns futbolistes (estudis i motius laborals) havien estat
les causants d’aquesta situació desgraciada”. Des del club es
lamentava “la manca de col·laboració demostrada pel CF
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Borges Blanques que, per bé que en el legítim exercici dels
seus drets, ha desoït les reiterades peticions per trobar una
solució satisfactòria per a ambdues parts”. El club, per tal
que la FCF intervingués d’ofici, va contactar amb el seu president, Andreu Subies, “a qui vam exposar de nou la situació
i vam sol·licitar que intervingués en l’assumpte. Subies ens
va atendre gentilment però va al·legar que ell no podia posposar el matx si l’equip lleidatà no accedia a fer-ho”.
Per tant, el Tortosa no seguirà competint a la Copa Catalunya i acaba aquí la temporada.

Aquest és l'ADN d'aquest club: "sacrifici, amistat, unió al
vestidor, humilitat, gran treball físic, amor al club i una
afició 10". Com diu un jugador, resumint l'esperit d'aquest equip: "l'important no és tenir grans jugadors sinó
tenir el millor equip". En molt poques ocasions es veu
tres aficions en un camp. Partit de promoció CatalòniaFalset, amb tres aficions, les dels dos rivals i la del
Masdenverge que si guanyava el Cata pujava de categoria. I ho van aconseguir. Aquest equip en un any ha
aconseguit reprendre la competició i fer-ho amb un
ascens, recuperant la categoria en què ja va estar la
2010/11.
L'ascens del Jesús Catalònia genera una bona notícia i és
que la propera temporada hi hauran vuits equips de les
nostres Terres a Segona, un més que la passada campanya, tot i l’ascens del Tortosa.
El Jesús Catalònia va ser just subcampió i almenys aquest
cop la sort li va somriure la promoció, ja que la última en
la temporada 2008/2009, per l'ascens a la Preferent, la
Federació no va deixar als aficionats estar al camp en el
partit de tornada. Aquest equip, entre el període
2003/2007, va passar d'una Segona regional a la preferent, tot en 4 campanyes. Després de 9 temporades a 2a.
catalana, va baixar l'any passat per compensació. Tot i
les baixes d’Isaac Casanova, Fran Reolid, Toni Ondozabal
Cristian Regolf i Iniesta, es va fer un nou projecte amb
l'ADN d'aquest club que és gairebé una família. De l'equip bàsic van continuar sis jugadors: Carlos Ferreres,
Dani Benaiges, Juanjo Rovira, Cosido, Cristan Arasa i Pau
Diez i es van unir els jugadors revelació Sergi Escoda,
Jordi Tomàs, Victor més els fitxatges de Xavi Gisbert,
Javi Asin, Serret, Marc Prades i Carlos Panisello que va
donar la consistència final. Només 4 partits perduts i tres
per la mínima, 14 jugadors van marcar i 6 d'ells més de
7 gols. Gran treball en el seu debut del míster Nando.
L'altra bona notícia és que la propera temporada tindrem
a 1a catalana 4 equips de la província: Rapitenca, Valls,
Tortosa i Vila-seca. Amb l’ascens del Valls, el Roda se
salva i enguany no hi ha compensacionss.
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VA GUANYAR EL FALSET (1-0) EN EL PARTIT DE TORNADA DE LA PROMOCIÓ

El Catalònia torna a ser de Segona catalana
Una jornada d’emocions i d’orgull jesusenc, amb un camp que va viure una tarda històrica amb més de 700 espectadors

Formació inicial del Catalònia.

El Catalònia va guanyar el Falset (1-0), amb gol de Cristian
Arasa i, d'aquesta forma, amb l'1-1 del partit d'anada, consuma l'ascens a Segona catalana. L'equip, tècnics, directiva i
l'afició van celebrar l'ascens. Va ser una tarda d’emocions,
amb un ambient extraordinari. Sentiment i orgull jesusenc. La
Santa Creu va bategar més que mai. Va ser una autèntica
‘Bombonera’. El Catalònia va haver de patir però va saber
fer-ho. Aquesta va ser la clau. Va tenir ofici. El Falset cal dir
que, tot i les baixes importants que tenia per sanció, va ven-

Jugadors celebrant l’ascens amb els joves de la ‘Curva Verda’.

dre cara la derrota. Va ser atrevit i va anar a pel partit, no li
quedava una altra. Va ofegar el Catalònia a la primera meitat
i va assumir riscos. Però la seua escletxa defensiva al primer
temps va suposar-li un gol poc abans del descans. Cosido,
llest, va traure de banda mentre la defensa visitant replegava
sense mirar. Cristian va marcar l’1-0 (40’). A la represa, els
riscos visitants van augmentar. El Cata va poder decidir. No
va fer-ho i per això els sofriments. L’agonia va acabar amb el
xiulet de l’àrbitre. Era el final. Emoció indescriptible. Un any

que havia de ser de transició s’ha convertit en un ascens gràcies a la perseverància i el sentiment que ha existit. I a la unió
de tots plegats. Xavi Gisbert i Javi Asin s’acomiadaven. El
Masdenverge, agermanat amb els jesusencs, celebrava el seu
ascens gràcies al del Cata. El Catalònia recordava a Tomàs
Ballano i el Masdenverge al seu porter, Manel. Més emoció
impossible. Va ser una tarda de passió. Per no oblidar. Amb
un gran final per al Catalònia. Merescut.
FOTOS: Jesús Cardona/Imatges Catalòniques

Jordi Tomàs, amb una samarreta en record al seu pare, abraçat amb Cosido.

El Masdenverge no va deixar d’animar el Catalònia i també va celebrar el seu ascens.

Xavi Gisbert i Javi Asin pengen les botes i van rebre un homenatge.

Ja de nit va haver-hi la rua. A la foto, arribada al camp, després de visitar la plaça Corona d’Aragó.
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SETENA EDICIÓ

Torneig d'handbol platja de l'Ampolla

Dos dies i més de vuitanta partits. Aquestes són les xifres de la setena edició del torneig
d’handbol platja de l’Ampolla, organitzat pel Centre d’Esports Tortosa, que aquest cap de
setmana va donar el tret de sortida al calendari de la competició estival.
Hi van participar una cinquantena d’equips i uns 300 jugadors. En sènior masculí va
guanyar l’Amposta que es va imposar al Tortosa en la final i en femení el Tortosa es va
imposar al cadet del seu club. L’Escola de Ferreries va guanyar en prebenjamí i aleví femení, mentre que en benjamí i Aleví masculí el triomf va ser per l’Escola Cinta Curto. En
infantil femení i masculí la victòria va ser pel Centre d’Esports Tortosa i en cadet masculí
per al Balonmano Vinaròs (ebredigital.cat).

AMB LA GALA D’ENTREGA DE PREMIS

'Tots els Gols' posa punt final a la temporada
Imagina Ràdio va fer, divendres passat, el lliurament dels premis que anualment concedeix
als jugadors i equips que han destacat durant l’últim any. També van haver-hi mencions especials com la del tenista Albert Montañés i moments emotius amb records als esportistes
que han mort en els últims mesos, tres dels quals, en accidents de trànsit.

FUTBOL FEMENÍ. SELECCIÓ CATALANA SUB-16. JUGADORA DEL TORTOSA EBRE

Emma Martin, campiona d’Espanya marcant
un gol a la final contra Euskadi (3-0)
La selecció catalana sub-16
ha revalidat el títol aconseguit l'any passat i s'ha proclamat Campiona d'Espanya
per segon any consecutiu.
Les de Natalia Arroyo van
superar
el
combinat
d’Euskadi per un contundent 3-0. El tercer gol el va
fer Emma Martin, jugadora
del Tortosa Ebre i representant ebrenca i de la demarcació tarragonina en la
selecció catalana. Gran partit d’Emma, que referma la
seua progressió amb un
altre èxit per afegir a la seua
trajectòria.
La jugadora apareix a la
fotografia amb la copa de
campiones estatals.

ESPORTS
DISSABTE PASSAT

Torneig Ebre Escola

Dissabte passat, l’Ebre Escola va organitzar el Torneig
Solidari que va comportar una nombrosa presència d’aficionats a l’estadi Josep Otero per gaudir de futbol 7
amb equips com el València, Llevant, Elx, Lleida o
Manresa. Durant la jornada es va anar recollint material
esportiu i es va procedir a la rifa de camisetes i pilotes signades dels clubs de la Lliga de Futbol Professional.
Al moment de la cloenda i entrega de trofeus van ser-hi
presents les autoritats municipals i federatives i en representació de la Xarxa 6/16, la regidora Anna Algueró.
Abans de procedir al repartiment dels mateixos, el president de l'EEE va lliurar el "xec simbòlic" a la regidora
Anna Algueró (a la foto), on constaven la qüantitat de
material esportiu recollit, així com els 150 € fruit de la rifa
solidària. Els trofeus es van distribuir de la següent manera: l'ex porter del Saragossa i del Real Madrid César
Sánchez, que es trobava entre els acompanyants, va ser
qui va fer l'entrega del trofeu al millor porter.
La classificació dels equips va quedar de la següent
manera. Grup Diamant: València, C.F., E.F. Valls, Elx,
C.F.
Ebre Escola Esportiva A. Grup Rubí: C.F. Amposta,
Llevant U.E., Lleida Esportiu, U.E. Bordeta.
La resta d'equips participants van rebre una medalla
commemorativa del IV Torneig Solidari EEE.
El torneig va tornar a suposar un impacte extraordinari
per hotels i restaurants de la ciutat.

XX Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla
L’1 i 2 de juliol es celebrarà a la platja de les Avellanes el
20è Open Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla.
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EN UN MINUT

Més notícies
*EL GRUP D’ATLETISME DEL PERELLÓ, AMB
EL SEU ENTRENADOR
JUANJO ACCENSI, van
viure un cap de setmana
intens amb diferents proves d'atletisme i molts
podis perellonencs en els
campionats Catalunya
d’atletisme federat.
Els resultats foren els
següents, a Castellar del
Vallès:
Anna Rebull de la Vega
campiona 2000 m marxa
cat. aleví femení.
Max Valencia Piñol,
subcampió 1000 m ll cat.
benjami masculí.
Bernat Figueres Maronda, 10è clas. Llargada,
cat benjamí masculí.
Núria Boyer Margalef,
campiona de llançament
de pilota, cat benjamí femení.
Abril Calvano Sorribes,
campiona llançament de
pes i llançament de pilota. cat. aleví femení
Ainoa Caballé Escribà,
10a clas llançament pes i
3a llançament pilota. cat.
aleví femení.
Martina Mauri Galve,
10a llançament pilota,
CICLISME. DIUMENGE
Cat. aleví femení
Resultats del campionat Catalunya atletisme
escolar a Sabadell:
Queralt Casacuberta
Ferré, campiona amb 600
m ll i subcampiona salt
llargada.
Final Nacional de bàdminton a la Garriga
Joan Callau Labòria, 5è
clas. cat benjamí masc
Mar Marti Pallarès 3a
clas, cat. aleví fem
(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ebredigital.cat/)
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AVUI ES DESPLAÇA UNA DELEGACIÓ, ENCAPÇALADA PER L’ALCALDE FERRAN BEL, PER REBRE EL TESTIMONI DE LA PROPERA ORGANITZACIÓ

Una trentena d’esportistes participen a Riga en
els CSIT World Sports Games 2017
Trenta-tres esportistes de
Tortosa i Terres de l’Ebre
han sortit aquest dilluns
amb
destinació
Riga,
Letònia, per participar en
els CSIT World Sports
Games 2017. Els joves
practiquen diferents disciplines esportives, entre les
quals natació, bàsquet,
atletisme, tennis, tennis
taula i judo, i seran a la
capital letona durant tota la
setmana. En l’expedició
també viatgen el regidor
d’Esports, Joaquim del
Pino, i el gerent de
Tortosasport, Xavi Nadal.
L’alcalde,
Ferran
Bel,
acompanyat de la diputada
tortosina, Meritxell Roigé, i

de la representant a l’Ebre
de la Secretaria General de
l’Esport, Cinta Espuny, van
acomiadar dilluns els
esportistes (a la foto). Avui
divendres es preveu que
una delegació encapçalada
pel mateix alcalde, s’afegirà en el desplaçament a
Letònia amb l’objectiu de
conèixer de primera mà la
dinàmica del funcionament
d’aquests jocs esportius i
per rebre el testimoni en
l’acte institucional de relleu
de seus, moment en què
s’iniciarà simbòlicament el
compte enrera per a l’organització dels CSIT World
Sports Games Tortosa
2019.

VA LIDERAR LA FASE FINAL CELEBRADA A GODALL

El Club Bitlles la Galera,
campió de Catalunya

Cursa Nocturna
Lo Balcó del Delta

DIVENDRES 16
DE JUNY
DE 2017

EN UN MINUT

Més notícies
*EL CAP DE SETMANA PASSAT va celebrarse la vintena edició de la
cursa nocturna per muntanya Fredes a Paüls. En
aquesta edició van haver-hi 600 participants,
amb victòria final de Daniel Colom, de Benicarló,
de la corredora de Morella, Estefania Barreda. La
travessia FREDES-PAÜLS
és la clàssica del Port que
seguint el GR7 s'efectua
es feia en dues jornades.
Però ara es fa d'una sola
tirada i a la llum de la lluna. La travessa clàssica
de Port Fredes-Paüls
2017 està organitzada
com cada any per la UEC
de Tortosa i va comptar
un altre cop amb un entramat extraordinari per
dur-la a terme. Una
apassionant aventura
que va tornar a ser un
èxit en tots els aspectes.
*JORDI TOMÀS s’imposa en en campionat de
Catalunya de Motonautica en la prova disputada a Deltebre, a Riumar
el cap deDIUMENGE
setmana pasCICLISME.
sat.
*SILVIA
MESTRE
guanya el campionat
d’Europa de Culturisme.
La tortosina (a la foto inferior) s’imposa en l’europeu celebrat a Salamanca el dissabte passat.
(Notícies de Canal Terres de l’Ebre/ebredigital.cat/)

El Club Bitlles la Galera va proclamar-se, diumenge a Godall, campió de Catalunya en liderar la classificació amb 790 punts. Alls Secs Piquen fou segon i el Benavent de Lleida tercer. El Godall, l’altre representant ebrenc en aquesta fase final en la que competien 16
equips, va acabar 14è. Un èxit més de l’equip galerenc, a sumar als que ja ha aconseguit en
els darrers anys. Ja en són cinc títols el que té a les seues vitrines.
L’equip campió de Catalunya està format per: Gerard Albiol, Joan Lleixà, Tomàs Farnós,
Jordi Gilabert, Roser Cherta i Vicent Albiol (a la foto, d’esquerra a dreta).

L’Handbol Amposta cau a les semifinals de Copa
Després de la remuntada contra el Vilamajor, l’Handbol Amposta va perdre a les semifinals
de la Copa Catalana ‘Gonzalo Usero’ contra l’O.A.R. Gracia. Ara ja és temps de preparar la
próxima temporada, sota les ordres de Mateu Castellà. D’altra banda, dir que Andrea Guerrero Peris, jugadora de l’infantil del C.H. Amposta, ha estat convocada per la Federació Catalana per participar a l'entrenament de la Tecnificació Infantil femenina que es durà a cap el
próxim diumenge 18 de juny a Santa Margarida de Montbui i d'on sortirà la Selecció Catalana
Infantil que disputarà el prestigiós Torneig Granollers Cup.

LA CURSA NOCTURNA LO BALCÓ DEL DELTA és una
cursa urbana que es realitza al municipi de Camarles i els
Lligallos el dia 1 de juliol de 2017. Aquesta compta amb les
modalitats de 5k, 10k i com a novetat d’aquesta setena edició, també tindrà la modalitat marxa que es realitzarà a través del recorregut 5k.
Juntament amb nou poblacions més, aquesta carrera està
dintre del circuit Running Series de les Terres de l’Ebre sent
una de les primeres que en va formar part.
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NOVA SECCIÓ. L’ESTIU I
ELS FITXATGES DEL FUTBOL EBRENC

*Ascó. Primeres baixes: Sergi Fuertes, Blasi, Marc, Gerard Roigé,
AMADO
EDGAR SAMPER
SERGIO RUIZ
Barrufet i dubtes de jugadors que poden seguir: Osado, Jonatan,
Es retira. Ha marcat
Tenia una oferta
Tenia propostes
Jordi Martí i José Ramon (té oferta per renovar).
amb
gols
169
del Vinaròs i una
del Camarles, el
*Rècord total a l'Amposta, dels 12 jugadors que més van jugar,
equip,
Tortosa, Amposta,
altra del Santa
seu
Deltebre, R.-Bítem,
Bàrbara, amb qui
Amposta i alf inal
11 han renovat, només no va renovar Eduald per motius d'estudis
Ampolla, Camarles i
ha fitxat..
ha decidit fitxar
Alcanar.
amb el Tortosa.
i Andreu Arasa que ha fitxat pel juvenil del Mallorca. Bona feina
del mister Beto.
POL BLADÉ
SAM
NARCÍS LABÒRIA
*La Rapitenca comença a perfilar-se. 10 segueixen de la passada
i
la
a
d’estar
Gandesa
Ex
Baixa
Després
campanya: Josué, Pachu, Sergi José, Marqués, Oriol, Forés, Raul
R a p i t e n c a .
Rapitenca i ha fitcom a mister a
Recuperat de la
xat al Tortosa.
l’Ametlla, Deltebre,
Istoc, Gasparin i Brayan. Pugen del juvenil: Gerard Bes,
seua lesió, torna a
Ofertes: la Cava,
Olimpic i Perelló,
Matamoros, Paulino i Buera. I, de moment, sis fitxatges: Denis
Ulldecona,
l’Olímpic.
Batea,
entrenarà el Flix.
Denís Coch fitxa per a la Rapitenca.
Camarles i Ametlla.
Coch (Europa), Brayan (La Cava), Saddik (Tortosa), del Vilaseca
Uri Benito, Cristian Diaz i Joan Sabaté, jugador del Pinell que fa dues temporades va estar a Amposta.
ALBERT ARNAU
VILLARROYA
RAFEL NAVARRO
I estan a punt de tancar dos fitxatges més un de Tarragona i un altre ebrenc. El dubte és si segueix
la
de
Portava 5 anys a
S’incorpora a l’esOfertes
Gerard Verge que té ofertes d'altres equips. Les baixes van ser Vilarroya i Sam (Tortosa), Jack Cid i
la Rapitenca i
tructura tècnica del
Rapitenca, Tortosa,
renovar.
podia
Reus Deportiu.
Ulldecona, Amposta
Nacho (Ulldecona) i el dubte si seguira Pau Ripoll (té oferta del Batea) i Aleix Salvadó (té 4 ofertes).
Però ha fitxat amb
i d’un altre equip.
el Tortosa.
*El Gandesa comença a planificar la propera temporada. Segueixen David Rojas, Gumiel, Josep
Domènech, Pedraza, Ubalde, Genís, Cristian, Vives, Robert Costa, Marc Domènech i Jaume Guerola.
Puja del juvenil, Enric Domínguez. Primer fitxatge: Gerard Roigé (Ascó) i interessen també José Ramon
AGUS
MOHA
ÀLEX CABALLOS
(Ascó), Galera (Tortosa) i a l'espera d'un juvenil de Tortosa. L'única dubte és si seguirà Dilla, un 75 %
L’estrella del Batea
Tenia 4 propostes.
18 gols al Catllar.
de possibilitats. Té propostes, una d’elles del Tortosa.
pel
(109 gols en 3 anys),
Fitxa
Té diverses ofermotius
per
D’altra
clubs
marxa
de
Camarles.
tes
*Dels equips punters d'aquesta comarca qui està trigant més en confeccionar la plantilla és el Tortosa.
laborals al M. Nova.
banda,Campanals
ebrencs.
Escola)
Tenia propostes de
(Ebre
Potser la decisió del seu míster de seguir unes setmanes després d’assolir l’ascens ha influït. Baixes: Marc
Tortosa i Perelló. Barru (Ascó)
torna al Camarles.
Vilarroya, Calsina, Albert Arnau, Galera, Cristino, Escoté, Saddik i dubtes amb Mochi i Raül Garcia. Les
també va al M. Nova.
renovacions estan en marxa i podrien ser: Eudald, Cuenca, Ike, Virgili, Dani Bel, Cristian Ventura, Sorolla
XESCU
PEPE
ÀLEX ALMESTOY
i Puig. El Tortosa ha contactat amb jugadors de la Rapitenca i dos han fitxat: Sam i Vilarroya. També
la
la
estrella
Jugador de
Segon ‘killer’ de
Fitxatge
fitxen Edgar (Camarles), Cristian i el porter R`Ródenas del Cambrils Unió. S'ha parlat amb Dilla
Cala, té ofertes de
lliga. Té propostes
per a l’equip del
Segona catalana i
de l’Aldeana, R.
seu poble: l’Arnes,
(Gandesa), Monfort (S. Barbara), Ion (Alcanar), Brayan (de la Cava i que va a la Rapitenca) i Agus (Batea
una de Tercera.
Bítem i S. Bàrbara.
on jugarà amb el
que ha fitxat amb el M. Nova). S’està pendent de les baixes del Reus B i Ascó.
seu germà. Àlex
estava al Batea.
*L’Ulldecona ja ha confeccionat la seva plantilla. Segueix l'equip bàsic de la passada temporada a
excepció d'Ivan Abad (fitxa pel J i Maria) i Amado (va a S. Bàrbara). Cinc fitxatges fins ara: Rafa Ribera
(Amposta i Benicarló), Johan (J i Maria), Òscar Benet (S. Bàrbara), Jack Cid i Nacho (Rapitenca).
*El Batea d’Àlex Curto comença la seva nova etapa. Renovats: Jordi Vilanova, Eric Suñé i Adrià. Altes: Carlos Llarch (Ascó B), Aubanell (filial) i Sergi Prats (Corbera). Baixes: Miquel
Adria (deixa el futbol), Agus (Móra la Nova), Raül Jiménez (Rapitenca), Borrull i els germans Almestoy (Arnes). S'espera en aquests dies poder renovar a Miguel Reverté i Gustavo.
*L'equip revelació, el Camarles, vol tornar a fer història. Gairebé tot l'equip renovat. Vilanova, Cristian Bertomeu, Pujol, Sansaloni, Carlos Kader, Sergi Cid, Aitor, Teixidó, Arnau Beltran,
Rosales, Robert Cabrera, Gerard Estorach i Ferreres continuen. Pujaran dos juvenils. Podrien ser baixa José Luis Leon i Ionita a més d'Edgar (Tortosa). Hi ha tres fitxatges, de moment: Marc
Vilarroya i Calsina (Tortosa) i Moha (R Bítem).
*El Móra la Nova pretén fer un bon equip per al retorn a la tercera catalana, així es veu amb els primers fitxatges: Barrufet (Ascó), Frede (M Nova), Agus (Batea), Oriol Perna (Falset juv),
Andreu Torres (Ascó juv) i Joan Batiste (Gandesa).
*L’Arnes ha renovat a tot el seu bloc i tindrà 4 fitxatges, els germans Almestoy del Batea, Eloy i Àlex i el tercer de tercera catalana d'un equip capdavanter.
*Assemblea calenta a Alcanar, va durar dues hores. No es van aprovar els comptes. Va haver-hi debat i va parlar-se, entre altres temes, del futbol base. És possible que desaparegui el filial.
*Fumata blanca a Ametlla, Quintana va fer un gir de 180 graus, segueix per tercer any i i té intenció de renovar a tota la plantilla. S’espera ajuda de l'ajuntament. És possible que desaparegui
el filial.

1A CATALANA

Nº

EQUIP

2A CATALANA

EQUIP

TÈCNIC

3A CATALANA

EQUIP

TÈCNIC

4A CATALANA

EQUIP

1

ALMACELLES

AMPOSTA

ALBERT COMPANY

ALCANAR

EDU AGUILAR?

AMPOSTA B

3

BALAGUER

CAMARLES

XAVI CID

AMETLLA

SUBI?

BATEA B

2

4

5

6

7

8

9

ALPICAT

BORGES B

CAN VIDALET
IGUALADA
LLEIDA B

RAPITENCA

SAN CRISTOBAL

10 SAN ILDEFONS
11 VALLS

12 TORTOSA

13 VILADECANS
14 VILASECA

15 VISTA ALEGRE

16 UNION BELVITGE
17 SANTS o REUS
18

BATEA

CAMBRILS U
CANONJA

GANDESA

HOSPITALET

ÀLEX CURTO
AMORES?

DIEGO REYES
CAMARERO

LA CAVA

ISAAC

MORELL

ALBERTO LOPEZ

LA SENIA
POBLA B
REDDIS

TORREDEMBARRA
TORREFORTA
ULLDECONA
VENDRELL

RODA BERÀ
CATALÒNIA

JUANJO SERRANO
SERGIO PAZ
AMBRÓS
KIKI

TEIXIDÓ
CHACÓN
NANDO

ALDEANA

AMPOLLA
ARNES

CORBERA
GODALL

JESÚS I MARIA

MASDENVERGE
MÓRA NOVA
OLIMPIC

PERELLÓ
PINELL

BARTOLO

ENRIC ALEXANDRI
ROGER

JOAN SUBIRATS

JOSÉ MARI ALIAU
LIZASO

PACO MUÑOZ /XAVI
PEREZ

MOLINOS
HILARIO?

ASCO

TÈCNIC

CRISTIAN

FAMÍLIA EBRENCA

JORDI ROCA

BENISANET
BOT

CAMARLES B

SANTI

EBRE ESCOLA

EULOGIO

GINESTAR

POLEY

DELTEBRE
FLIX

J CATALONIA B
LA FATARELLA
RAPITENCA B
XERTA

NARCIS LABORIA
LLOBET?

ÀNGEL GUIU

JOTA/SANCHO
SISCO?

REMOLINS- BITEM PARRA
ROQUETENC

VALLES

S JAUME

ANTON FLORES

S BARBARA
VILALBA

ROBERT CANTÓ
JOEL

XAVI GISBERT I JAVI ASIN es van acomiadar diumenge. Han decidit
penjar les botes després d’una llarga trajectòria. Tots dos van fer-ho
amb un ascens a Segona catalana, amb el Catalònia, club que els va
veure nèixer esportivament. Xavi amb els planters i Javi, sent molt
petit, quan anava a veure el seu pare a la Santa Creu.
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HA ASSOLIT UN ASCENS A SEGONA CATALANA, EL PRIMER ANY COM A PRIMER TÈCNIC

El mister miracle del Catalònia

By: Joaquin Celma

AVUI: NANDO GARCIA
Pregunta: La teua trajectòria.
Resposta: Com a
jugador, aleví de 2n
any fins a juvenil de
1r al futbol base del
CD Tortosa i 2 temporades al Benifallet
amb un ascens de 3a
a 2a regional. Vaig
jugar fins als 23 anys.
Com a entrenador,
futbol
base
del
Tortosa i segon entrenador
RemolinsBítem,
Tortosa,
Rapitenca i ara primer
entrenador del Jesús
Catalònia.
P: Vas treballar colze
a colze amb Nando
Crespo.
R: Sí. Crec que el treball de Nando a la
Rapitenca i Tortosa
no es valorar com es
mereixia. Nando es
prenia molt seriosament tota la feina i la
dedicació era molt
gran per millorar cada
dia i cada setmana.
Però per desgràcia els
entrenadors estem
exposats al resultat i
al fet que tothom
pugui opinar sobre el
que fem o deixem de
fer. I no es valora tot
el complex que és
estar dirigint un equip
i tot el que l'envolta.
Per a mi el treball va
ser excel·lent i he
estat un priviligeiat de
poder formar part del
seu cos tècnic durant
3 anys.
P: Quina gran tempoada, culminada amb
un ascens?.
R: Estic en un club
amb nom i un carisma
considerable a les
Terres de l'Ebre. Som
una gran família i
molt propers a les
persones i és un orgull
aportar el meu granet
de sorra a l’entitat
ajudant amb el que
em demanen i en el
que es pugui a nivell
del 1r equip. La temporada ha estat molt
satisfactòria, i amb el
gran treball que han
fet els jugadors hem
pogut aconseguir una
fita històrica.
P: Els aficionats saben
de futbol?.

R: El futbol és l'esport
rei (com diuen molts)
i saber no sé, però
opinar tothom opina.
Hi ha gent que sabrà
molt i una altra que
parla per parlar o perquè és tema fàcil de
conversa. En altres
disciplines esportives
els aficionats potser
no fan tant èmfasi ja
que el domini d'aspectes tàctics o tècnics no és tan gran.
Hem d'assumir que el
futbol està en tots els
debats diaris de mitjans de comunicació i
arriba molta informació. Però moltes
vegades (o sempre)
és només l'entrenador el que estudia tot
el
que
succeeix
durant la setmana i
hores prèvies al partit
perquè ell amb la seva
gent de confiança
pugui valorar i prendre unes decisions
que mai deixaran
indiferents a ningú
per bé o per malament que puguin
anar.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Com a entrenador
de futbol base el
saber motivar els
xavals perquè puguin
progressar com a persones a partir del futbol, a part de tots els
conceptes futbolístics
que els puguis ensenyar. Dins el món amateur estar al dia pel
que fa a metodologies i noves tendències que et puguin
permetre millorar com
a entrenador per
donar el millor als
teus jugadors i que
tinguin un ampli ventall de possibles solucions en l'entrenament i partit (el continu estudi del relacionat amb el futbol).
P: T’agrada jugar un
bon partit o guanyar?.
R: M'agrada veure
com el procés d'aprenentatge dels jugadors i l'entrenador
durant les moltes
hores d'entrenaments

i preparació dels partits es pot veure
reflectida durant els
90 '. De vegades amb
més èxit i altres vegades amb menys però
que l'equip pugui
tenir solucions als
problemes que se li
plantegen durant el
partit. És clar que a
tots ens agrada guanyar però a vegades
perdre amb la teva
forma o idea de treballar et reforça més
que una victòria sense
gaudir per això que
treballes i inverteixes
temps.
P: Què has après de
l’esport en aquests 40
anys?.
R: Com a jugador
volia gaudir en cada
entrenament, tenint
clar que cal treballar
cada setmana perquè
els jugadors puguem
millorar a nivell individual i col·lectiu. I com
entrenador
saber
transmetre
d'una
manera coherent les
idees a un grup de
treball sense que sàpiguen en cada entrenament el que els
toca fer i que ho gaudeixin al màxim.
P: Els teus millors
entrenadors.
R: Com a jugador de
futbol base em quedo
amb Xavi Cid, per

molts aspectes i no
només futbolístics.
I si parlem de treballar
al costat d'entrenadors no em voldria
deixar-ne a cap: he
tingut la sort de treballar en el món amateur al costat de
Miquel Bes, de Nando
Crespo, que m'ha servit per créixer molt
sobre aspectes que es
relacionen en la direcció d'equip. Els dos
veuen el futbol ofensiu d'una manera
molt interessant.
I en el futbol base
vaig començar a ajudar a Miquel Alegre, a
Guillermo Camarero,
Guillermo Camarero
Lopez i vaig tenir la
sort de treballar en el
mateix club al costat
d'entrenadors com
Julià Rubi, Enric i
Mauro
Alaixendri,
Javier Chaverri, Pepe
Balart .... amb els
quals moltes xerrades
eren enriquidores.
P: Per què et vas fer
entrenador?
R: Des de ben petit
m'ha agradat l'esport
gràcies al fet que a
casa vèiem els esdeveniments esportius i
els meus pares em
portaven a veure el
futbol de 3a divisió
del CD Tortosa. I a
veure també el bàs-

quet del Cantaires
Sabor d’abans que va
arribar a ser un gran a
Europa. A part de
practicar i observar
també m'agradava
veure coses que passaven per les zones
tècniques
i
vaig
començar amb 16
anys a entrenar a
l'institut, els esports
extraescolars a més
d'estudiar
cursos
bàsics. Després va
coincidir que et coneixen
i
proposes
començar amb els
menuts del futbol
base i a partir d'aquí
vols anar creixent poc
a poc i assumint reptes. M'agrada transmetre coneixements i
transmetre coses que
a mi no m’explicaven
perquè els jugadors
tinguin recursos en les
diferents situacions
tècnic-tàctiques
i
donar un ventall
d’imputs perquè qui
vulgui aprendre i progressar els tingui com
a eina en la seua
ment. Com jo no vaig
destacar com a jugador, m'agradaria que
tot el jugador que
passi per les meves
mans pugui intentar
ser alguna cosa en el
futbol o que almenys
ho intenti.
P: Com prepares els
partits?.
R: Amb molta il·lusió i
entusiasme. Buscant
solucions o reforçant
coses de l'últim partit
per poder portar
aquesta millora al
següent a partir de les
dades que tinguem
del contrari per poder
atacar als seus punts
febles i reforçar els
nostres punts forts
per explotar-la al
màxim.
P: El dia més trist d’un
entrenador?.
R: Quan no es valora
l'esforç, treball i
temps que s'utilitza
perquè tot surti bé.
P: T’agrada entrenar?.
R: Per descomptat,
has de desenvolupar
moltes
habilitats
comunicatives, i tran-

XX

By: Joaquin Celma

metre coneixements
al teu equip; a més de
tractar d'organitzar-te
perquè sigui atractiu
cada entrenament,
has d'innovar, pensar
en crear exercicis.. etc
...has d'estar viu el dia
a dia i actualitzar i
aprendre.
P: La xerrada de
dimarts després d'un
partit, què els dius?
R: No m'agrada
extendre’m molt en
les xerrades, potser
ne faig qualsevol dels
3 dies d’entrenament
o els tres dies amb
diferents missatges;
no tinc un patró fix
per donar les xerrades. No vull que
siguin molt llargues.
Durant la setmana es
reforcen coses positives i es es rectifiquen
diferents aspectes.
P: Te poses nerviós en
els partits?
R: Cal tenir l'aparença
tranquil·la per no
transmetre nerviosisme al terreny de joc.
Hi ha dies que ho
estic més que d’altres.
P: Entrenadors que
admires?
R: Paco Jémez, Unay
Emeri,
Joaquin
Caparrós, Marcelo
Bielsa,
Manuel
Pelegrini i Marcelino.
P: Què ès cou en un
vestidor en els descansos?.
R: Doncs depèn de les
circumstàncies, poden
haver diferents estats
d'ànim. Cada vestuari
i cada situació és diferent i cal estar preparat per entrar i gestionar emocions i sentiments de tota la plantilla i les d'un mateix.
P: Quins consells
donaries a una persona que se t’acosta i et
diu que vol ser entrenador?.
R: Que tingui ganes i
il·lusió perquè és difícil. En segon lloc que
estudiï i tingui un
mínim de formació i
preguntar-li si ha
estat jugador, ja que
això ajuda molt per
ser entrenador. Com
més lluny arribi com a
futbolista més coses

podrà
transmetre
com a entrenador ja
que hi ha moltes sensacions i emocions
que es viuen dins el
rectangle de futbol i
no s'ensenya a cap
classe. Jo no he jugat
molt com amateur i és
una cosa que em
pesa. Alhora estar
amb altres cossos tècnics per veure de
forma global idees i
formes de treballar.
Per acabar si pot ser
que vegi entrenaments d'altres entrenadors i intercanviï
opinions per poder
millorar el seu aprenentatge.
P: Has aconseguit
l’ascens quines han
estat les claus?
R: L'ajuda de Marcos,
Jordi el fisio i Juanito
el delegat pel que fa
als entrenaments i
partits, la junta amb el
treball setmanal i
estar al costat nostre
sempre atents i preocupant-se. Donar les
gràcies també a tots
els jugadors del juvenil i filial que han fet
possible fer entrenaments de qualitat
amb volum de gent
cada setmana. També
agrair als jugadors del
primer equip la seua
professionalitat. I per
a l’afició...no tinc
paraules. És increïble
el sentiment que
genera el Catalònia. I
la il.lusió amb la que
s’ha viscut la temporada i la promoció. Ha
estat
inoblidable.
Només tinc paraules
d’agraïment.
Tots
junts ho hem fet possible, amb esforç, treball, compromís i
dedicació extrema.
(Entrevista completa
al web de Més Ebre).

PROPER:

JOSEP GOMBAU
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«He d’agrair l’aposta i la confiança
de la junta directiva»
AVUI: NANDO GARCIA (2)

Pregunta: Una temporada amb molts
sacrificis per la teua
part i moltes hores
lluny de la família...
Resposta: Sí. Fora del
tema futbol, l'ajuda
de la família és indispensable i la valoro
per comprendre les
hores de dedicació i
no poder estar per ells
i per venir a tots els
partits que podien a
veure l’equip.
P: Amb qui vas pensar
després del partit de
diumenge passat?
R: Després del partit
vaig pensar en la
meua dona, filla pares
i germà que són a qui
més escolto les seves
opinions sobre els
partits i m'ajuden a
fer autocrítica.
Però també vaig pensar que si no fos per la
junta que va apostar
per mi fa un any l'experiència de l'ascens i
la
promoció
no
hagués estat possible
(una emoció molt
bonica la viscuda
aquest cap de setmana).
P: Com has passat la
setmana?
R: La setmana l'he
passada més tranquil
que el que imaginava
tot i que dissabte i
diumenge al matí
estava molt nerviós (a
més vaig rebre moltes
mostres i missatges
de suport que encara
m’autoexigia més per
al partit ja que vam
notar que havíem
creat una il·lusió a un
poble i a una afició
que ha estat genial
amb nosaltres tot
l'any, i sobre tot en
els darrers partits i la
promoció.
La setmana prèvia
vam treballar tranquils i sense pressió ja
que la feina de treball
ja estava feta des de
feia temps i era
moment d'arribar de
forma òptima i en
bones
condicions
mentals més que físiques. Cal destacar el
treball dels jugadors
que de l'1 d'agost a
l'11 de juny han estat

al
professionals
màxim i ho han aconseguit amb lliurament
i compromís.
P: Seguirà Nnado
entrenant
a
Catalònia, i serà a
Segona catalana?
R: Estic parlant amb
jugadors per veure
que en pensen i si
segueix el bloc i
podem fer un parell
d’incorporacions en la
línia fixada ja des de
l’any passat, segur
que seguiré. Dec molt
a aquest club i si em
necessita, faré tot el
possible per seguir
ajudant-lo.
P: Tornant a temes
generals, quines qualitats ha de tenir un
jugador per ser professional?
R: Esforç, treball, perseverança
i
intel·ligència futbolística.
P: Parli'm dels valors
del futbol, cinc que
segons la seva opinió
haurien
de
ser
imprescindibles?
R: Esforç, treball en
equip, honest, ambició, disciplina, humilitat, compromís.
P: S’ha de tenir molt
de caràcter per dominar a 18 egos al vestidor?.
R: Més que caràcter
tenir mà dreta per ser
coherent amb les
decisions que es prenen pel bé del grup i
intentar ser el més
just possible dins de
les possibilitats, tenint
en compte tots els
paràmetres
que
envolten a un grup i
un vestuari i el club.
P: Segons la teva
experiència, en quin
moment un jugador
ha de saber que no
jugarà un partit o si
que ho farà?
R: A mi particularment m'agrada donar
l'alineació abans del
partit al camp encara
que moltes vegades
per diferents circumstantias esportives o
extraesportives
es
pugui fer una excepció perquè el jugador
es prepari.

P: Quan un mister
s’equivova com aconsella afrontar-ho?
R: El primer és assumir l'error i analitzarlo per buscar la solució i, si cal, demanar
ajuda i opinió al teu
cos tècnic i jugadors
per veure diferents
punts de vista. Crec
que els jugadors des
de dins ens han d'ajudar quan els demanem la seva opinió
P: Què has après com
a entrenador de coses
que abans no veies
com a jugador?
R: Tenir paciència.
P: Al descans, què els
dius?
R: Intento reforçar els
jugadors en allò que
han fet bé, comentar
aspectes tàctics grupals i individuals i
donar solucions al
que ha succeit durant
els 45 minuts inicials.
Solen ser xerrades
constructives i de
reforç positiu. A més
d'intentar minimitzar
els punts forts del
contrari.
P: Quan perds 1- 0
jugás millor?.
R: Cal competir des
del xiulet inicial fins al
final i dur a terme tot
el que s'ha treballat
pel grup es perdi o es
guanyi es marqui o
no.
P: Quan canvies un
jugador i et posa mala
cara o t'insulta, què
fas?.
R: Durant el partit hi
ha mes coses importants que analitzar, un
cop acabat el partit
aquests gestos o
paraules s'han d'analitzar i prendre mesures dins el vesturari i
no davant del públic
ni el contrari.
P: Com van les teues
pulsacions en un partit?.
R: Com he dit anteriorment, el visc bastant però de forma
calmada i tranquil·la
per no transmetre
nervis des de l'exterior.
P: Com dorms després
d’una derrota?.
R: Cal analitzar moltes
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XX
By: Joaquin Celma
By: Joaquin Celma

Fernando Garcia amb la presidenta del Catalònia, Cinta Querol, el dia que fou presentat, l’any passat.

coses després del partit. No només en la
derrota si no també
en la victòria. De
vegades millor amb
una victòria...Penso
que depèn ja que
sempre vols buscar
millorar i tenir solucions per treballar i
transmetre-les
els
següents dies d'entrenament. Quan hi ha
una derrota has de
mantenir sempre la
calma de cara a l'exterior i la plantilla. A més
de transmetre confiança i seguir treballant per canviar dinàmica.
P: Sense directius, hi
hauria futbol?.
R: Sense directius no
hi haurien clubs...per
tant no hi haurien lligues.
P: Com veuen el futbol els directius?.
R: Hauries de preguntar-ho a ells. Hi ha
directius que dominen
la faceta esportiva,
altres la social i altres
l'econòmica.
Cada

directiu és bo en la
seva faceta i com a
dirigents tenen l'obligació de preocupar-se
de tot el que envolta
el club, a més d'opinar
i demanar explicacions que per això
dediquen de manera
altruista moltes hores
de la seva vida.
Darrere d'ells hi ha
una massa social a la
que es deuen.
P: Quins són els
millors jugadors de les
Terres de l’Ebre que
has entrenat?.
R: Estant de segon al
futbol base he tingut
la sort d'estar ajudant
al cos tècnic a jugadors com. Víctor
Curto, Àngel Rangel
Zaragoza,
Gerard
Badia, Alfonso Povill,
Javi
Asín,
Marc
Alegre, Jota, Efren,
Raga o David Garcia.
De 2n entrenador en
futbol amateur a
alguns dels anomenats anteriorment i
Xavi Marquès.
P:
L’entrenament

invisble?.
R:
L’entrenament
invisible és obligat
perquè un jugador
estigui en condicions
per evitar lesions i
tenir un estat de
forma i mental adequat.
L'alimentació,
les
hores de descans, la
hidratació, els estiraments, el fer esport els
dies que no hi ha
entrenament
de
forma més relaxada,
...Tot això és necessari
per completar.
P: Consells per a un
jugador?.
R: Que li agradi el futbol i s'ho prengui molt
seriosament,
no
només per a jugar el
partit si no també en
els entrenaments, l'alimentació, el descans,
la
prevenció
de
lesions...avui en dia la
societat està perdent
molts valors i no perdre’ls és bàsic. Els
pares també tenen
molta influència. Els
meus, amb humilitat i

treball, m'han ensenyat molts valors per
poder fer les coses
que m'agradin amb
entusiasme i esforç. I
aquesta és una de les
claus.
P: Què ha canviat del
futbol d’abans al
d’ara?.
R: A nivell del jugador
el tema de la velocitat
en el moment de pensar i executar.
P: Amb qui et recolzes
més de l’equip?.
R: Ara mateix amb
Marcos Garcia, el meu
ajudant, després a tots
els intento tractar de
la mateixa manera tot
i que amb els capitans
de vegades parlo més.
P: Es bo pegar canya
els jugadors perquè
siguin millors?.
R: Que entenem amb
pegar canya? Si és
perquè millorin cada
dia i que s'esforcin per
progressar
s'ha
d’estrènyer però des
de la tranquil·litat i no
des de la desídia o el
càstig.
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Espaguetis al Pesto

Ara que comença a fer calor!
Un plat lleuger, econòmic, bo, de bon pair i que es prepara
en un tres i no res.
INGREDIENTS

PREPARACIÓ:

·
·
·
·
·
·
·
·

Netegem l'alfàbrega i la posem dins un bol amb
els pinyons, les nous, el formatge, la sal i l'all.
Piquem la mescla amb el robot de cuina. Afegim
l'oli d'oliva i remenem bé perquè s'integri a la
salsa. Posem una olla al foc amb aigua abundant i
sal. En bullir, hi aboquem els espaguetis i els coem
fins que estiguin al dente. Ara només ens cal servir els espaguetis acompanyats amb la salsa pesto
i formatge parmesà ratllat.

400 g d'espaguetis
40 g de fulles d'alfàbrega
25 g de pinyons
25 g de nous
1 all
50 g de formatge parmesà ratllat
Sal
200 g d'oli d'oliva verge

Nota: El pesto es pot guardar durant molt de
temps dins un pot de vidre a la nevera. Si voleu
conservar-lo així, o aprofitar el que us ha quedat,
alliseu la superfície i aboqueu una cullerada d'oli
d'oliva damunt. Així es conserva perfectament i
l'alfàbrega no s'ennegreix ni es fa crosta a
damunt. Guardeu el pesto a la nevera per utilitzar-lo qualsevol dia que vulgueu improvisar un
dinar o un sopar.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

SECCIÓ PATROCINADA PER:

22/9 al 22/10
Avui és un magnífic dia per obrir-te al món.
La teva vida social pot donar més d’una sorpresa . Ho tens tot a favor teu sempre que
no sobrepassis certs límits .

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
En assumptes d’amor la teva autoestima
passarà per alts i baixos. Hauràs de controlar els teus canvis d’humor .Avui estaràs
amb les piles molt carregades.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui manifestes sentiments càlids, comunicatius i de plena fusió amb la teva parella o
amb el teu entorn més íntim. No t’obsessionis amb els teus assumptes de treball.

Respecte a l’amor , vés amb compte de voler
viure somnis utòpics o t’enduràs una
desil•lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina i cuidar-te més.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

SOLUCIÓ

ROBA

Avui tindràs l’habilitat de rectificar una conducta que en el fons perjudica la teva vida
sentimental. Has de viure d’acord amb les
teves creences i valors.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables sentiments. Tracta per tots els mitjans d’alimentar-te de la manera adequada.

L’amor et pot donar noves sensacions i experiències. Les coses estan canviant. Respecte
a la salut , avui pots viure petits problemes
relacionats amb el cansament acumulat.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Tracta d’evitar que la teva vida sentimental
és transformi en una cosa problemàtica.
Respecte a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d’idees.

Avui la teva vida sentimental nos serà precisament un bassa d’oli .Respecte a la salut,
pensa que de vegades les tensions te les
crees tu mateix.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

MÉS EBRE RECOMANA

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Avui plantejaràs els teus assumptes sentimentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

En assumptes d’amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a
un signe gaire donat als canvis. Intenta conèixer el teu control pel que fa a les emocions.

diarimés
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Balança

20/3 al 19/4
És probable que avui et sentis més susceptible del normal i visquis coses amb la teva
parella que et produeixin malestar. Si evites
l’ansietat emocional seràs més feliç.

serveis
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·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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IMMOBILIARIAÑ

COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
totalment
COMERCIAL
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx
bany.
Tel:
670516520

classificats

SOLAR EN VENTA
RIBARROJA
CON PROYECTO

C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7
VIVIENDAS
10 PARKINGS
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2
P.V. : 65.000 € con
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net
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LLOGUER PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527
Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado.
Detrás
estación autobuses.
645 888 266
BUSCO PIS
A BARCELONA
que tingui 2 habitacions
Tel. 600 311 857

SERVEISÑ

RELAXÑ

L’ONADA
SERVEIS
selecciona
professionals
de la geriatria:

UNIVERSITARIS
Llogo pis a Tarragona
tot renovat.
Costat estació autobusos
Tel. 657375616
Es lloga pis al Raval
de Crist, Roquetes.
Planta baixa, 60m2, 2
1bany,
habitacions,
moblat amb cuina equipada i pati.
320€ mensuals.
Tel 686 52 48 14.

www.mesebre.cat

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

· Auxiliars de geriatria
· DUI
· Educador/a Social
· TASOC
· Personal de neteja.

TORTOSA

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27

VARIS Ñ

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

612 569 430
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Fundació Ajuntament de Deltebre, nova proposta
que ja ha obert el debat al municipi
El consistori planteja unir el futbol base de l’escola Delta i la Cava i el del Jesús i Maria, fins la categoria juvenil

El projecte uniria el futbol base del CD la Cava, de l’escola i el de la UE Jesús i Maria. En principi, fins la categoria juvenil.

A Deltebre torna haver-hi
debat. Ha sorgit una
nova proposta d’unió
entre dos clubs de la
població. L’Ajuntament
planteja crear la Fundació
Ajuntament de Deltebre
que seria un projecte de
futur que agruparia el
futbol base de l’Escola i el
CD la Cava i el del Jesús i
Maria, des de patufets
fins a cadets. Els juvenils
ja serien independent.
Cada club (la Cava i Jesús
i Maria) tindria el seu
igualment.
D’aquesta
forma, es busca crear un
entramat potent d’equips

i rendibilitzar recursos
amb la unió dels planters
de les 3 entitats, canalitzant les subvencions dels
equips base en una direcció. Cal aclarir que l’escola, vinculada al CD la
Cava, té equips fins a
infantil. El cadet ja és del
CD la Cava.
La proposta és seriosa i
de fet ja han hagut reunions entre l’alcalde, Lluís
Soler, i els clubs afectats.
Des del CD la Cava i l’escola Delta, segons fonts
consultades, es va acordar per unanimitat que la
unió és una bona solució

per crèixer en tots els
àmbits i crear una estructura amb uns grans fonaments. No obstant, parlariem d’una primera valoració. En cap cas definitiva.
Des del Jesús i Maria, el
plantejament està previst
que es porti a votació i
que sigui el soci qui acabe
decidint el que més interessa. Hi ha opinions
diverses, després de la
reunió amb l’alcalde.
El temps dirà. Enmig de
tot això, el futur de la UE
Deltebre torna a ser una
incògnita i caldrà veure si

es manté o no i com pot
influir en els nous plantejaments. L’Ajuntament
també ha parlat amb el
club.
En les darreres setmanes
també es va sentir que
podia existir una fusió
entre el Deltebre i el Jeús
i Maria. Però d’entrada
només han estat rumors.
La Fundació Ajuntament
de Deltebre és un projecte que no correspon a cap
rumor. És seriós.
Falta molt per concretarho.
Però el primer pas ja s’ha
fet.

El temps dirà
Després de les
primeres
reunions, al
CD la Cava i
l’escola Delta es
va acordar per
unanimitat unir
el futbol base de
les 3 entitats.
A Jesús i Maria
poden haver-hi
votacions per
decidir-ho.

No és la primera vegdada que es comenta
o es planteja una
fusió de clubs a
Deltebre. No obstant,
pel que fa el futbol
base, si que ho seria i
aquí és on està la
incògnita de si aquesta vegada pot tirar
avant o simplement
és un plantejament
que acaba sent inviable i que no es porta
a terme. El temps
dirà.

