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Tot a punt per la celebració de la Nit de Sant Joan

Avui és notícia

La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, se celebra arreu dels
Països Catalans i d’altres indrets durant la nit entre el 23 i 24 de juny. O sigui, aquesta nit. Diversos municipis ebrencs es troben en festes
i d’altres han organitzat activitats per celebrar l’inici de l’estiu. A gaudir-ne!
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Tortosa. El president Puigdemont inaugura,
a l’Ampolla, la nova planta d’ozó, que
substitueix el clor en el procés de
P3
potabilització.

World Sports Games. Tortosa i Terres de
l’Ebre agafen el relleu de Riga, per
organitzar la propera edició dels jocs
P8
esportius, al 2019.

Jesús. Homenatge multitudinari al camp de
la Santa Creu en record a Juan Tomàs
Ballano, que fou jugador i entrenador
P16
ebrenc.
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La Cançó de l'Estiu

L'any 2014 Pepet i Marieta, un grup de músics de banda i banda del riu de la Sénia, com els agrada definirse, van ser els guanyadors de la cançó de l'estiu amb «Corre l'estiu».
Enguany, la cançó més mediàtica i enganxosa que ballarem durant l'estiu serà «Ballar descalç», del camarlenc
Joan Rovira. Unes cançons ideals per la nit de Sant Joan. Desconnecta, balla, somnia, que dilluns tornarem,
gairebé tots i totes, a la quotidianitat. Però mentrestant... comença l'estiu!

A BARCELONA, EL 17 DE JUNY

Centres educatius ebrencs s’enduen
3 primers premis als Jocs Florals Escolars

ES VA CELEBRAR A MÓRA LA NOVA

SETRILL guanya la cinquena edició del
concurs musical A XALAR!
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El passat dissabte, dia 17 de juliol, va tenir lloc l’acte de lliurament dels IV Jocs
Florals Escolars de Catalunya a la seu de l’INEFC de Catalunya.
L’acte va estar presidit per la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, qui va
fer lliurament dels premis als guanyadors de les diferents categories del concurs. La directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament,
Manolita Cid, va poder felicitar directament als centres i alumnes guardonats,
encoratjant-los a continuar en aquesta línia de treball, que una vegada mes ha
demostrat el bon nivell educatiu que s’imparteix a les Terres de l’Ebre.
Els guanyadors i les guanyadores han estat: Categoria A. Alumnat del cicle inicial d’educació primària. Marc Benavent Pellicer del Col·legi Santa Teresa de
Móra d’Ebre, per l’escrit titulat “Els invisibles”. Categoria D. Alumnat d’educació especial d’educació primària. Míriam Fernández Abal de l’Escola Sant Jordi
de l’Ametlla de Mar, per l’escrit titulat “La meva petita caseta blanca”.
Categoria H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tots els alumnes de primària.
Grup de 5è d’educació primària de l’Institut Escola Daniel Mangrané de
Tortosa, per l’audiovisual titulat “Nesela i Naim”. Els bon resultats obtinguts,
demostren una vegada mes el bon nivell dels nostres centres i alumnes, estimulant-los per a millorar l’expressió escrita i visual”.

DIES 21 I 22 DE JULIOL

L’Ajuntament d’Ascó presenta en roda de premsa una nova
iniciativa per aquest estiu: l’Ascó Jazz Festival
L’Ajuntament d’Ascó ha presentat aquest dijous en roda de premsa una nova
proposta per aquest estiu, es tracta de l’Ascó Jazz Festival, un cicle de dos concerts que tindran lloc el divendres 21 i dissabte 22 de juliol al Casal Municipal
d’Ascó, a partir de les 21h. L’alcalde de la població, Josep M. Buixeda i la regidora de Cultura, Montserrat Lerma (tots dos a la foto), han donat tot tipus de
detalls sobre aquesta nova activitat que pretén posar en el calendari de l’agenda
cultural i musical catalana el municipi d’Ascó; així com oferir als habitants de la
zona, i en definitiva a tots els amants de la bona música, una proposta cultural
i lúdica de primer nivell per aquest estiu. En aquesta primera edició s’ha apostat
per un cartell de molta qualitat amb dues de les bandes amb més renom i més
seguidors del Jazz en el panorama català. Estem parlant de La Vella Dixieland,
que vindrà acompanyada per dos grans artistes com són la vocalista Marian
Barahona i el trompetista Josep M. Farràs, i que obriran l’Ascó Jazz Festival el
divendres 21 de juliol. L’endemà serà el torn del grup de Falset, la Soul Machine,
qui va interpretar la cançó de l’estiu de l’any passat de TV3 “Fes-te l’Estiu”.
L’Ascó Jazz Festival comptarà, a més, amb un espai gastronòmic.

El passat dissabte dia 17 es va celebrar la cinquena edició del
concurs A Xalar a Móra la Nova organitzat per les JERC
Terres de l’Ebre. Els grups participants del concurs, BEAC i
Setrill, van portar la seua música a la localitat riberenca, i els
dos grups convidats Mascarats i Xeic, els plats forts del concert, van fer ballar als més de 600 assistents que van desplaçar-se des de diferents punts de les Terres de l’Ebre per
gaudir de la festa. Els guanyadors van ser els riberencs Setrill,
que ja són uns grans coneguts del concurs. Setrill va convertir-se en el primer grup a guanyar el concurs dos cops; a la
tercera i a la cinquena edició. Així que seran ells els encarregats de representar a les Terres de l’Ebre a la final de tots els
concursos de Música Jove organitzats per les Joventuts
d’Esquerra Republicana arreu dels Països Catalans dintre de
les activitats que es fan a l’Acampada Jove a Montblanc els
dies 13, 14 i 15 de juliol. Els militants de les JERC Ebre des de
l’escenari van llegir un manifest contra les agressions masclistes recordant que a la barra s’hi havia establert un punt lila
en cas que algú necessités atenció en aquest aspecte.
Després, durant la cançó de Xeic “Tornarem”, la militància
ebrenca va pujar a l’escenari amb una pancarta amb la pregunta del referèndum per demanar que s’anés a votar i que
es votés sí a la nova República Catalana.
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Puigdemont lloa la «gestió» i el «tractament exemplar»
de l'aigua que fa el Consorci d'Aigües de Tarragona
El president inaugura a l’Ampolla la nova planta d'ozó, que substitueix el clor en el procés de potabilització
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, ha inaugurat aquest dimecres la
nova planta d'ozó del Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) a l'Ampolla, on ha lloat la gestió i el tractament "exemplar" que en fa de l'aigua. Puigdemont ha recordat l'origen de CAT,
nascut per abastir d'aigua de l'Ebre el Camp de
Tarragona, i de com "de la necessitat extrema"
n'ha fet "avantguarda" sense renunciar a les
exigències.
El president ha destacat la captació "responsable" que fa el CAT d'un recurs essencial com és
l'aigua, i del qual en fa un tractament responsable i amb totes les garanties. Segons l’ACN, la
planta d'ozó és la primera del país que substitueix el clor en el procés de potabilització i que a
més de millorar la qualitat de l'aigua, redueix
l'impacte en el medi ambient i suposa un estalvi
econòmic de fins a 200.000 euros anuals.
D’altra banda, Puigdemont també ha parlat d’altres qüestions d’actualitat, indicant que obre la
porta a canviar la data de la Junta de Seguretat
però avisa que no acceptarà "cap dilació".
El president de la Generalitat celebra que “el
govern espanyol “hagi rectificat sobre la necesFoto: ACN
sitat de celebrar la reunió”.

El president aplaudint mentre mira la placa commemorativa que acaba de descobrir al CAT a l'Ampolla.

La planta d’ozó és la primera del país que substitueix el clor en el procès de
potabilització. Suposarà un estalvi econòmic de 200.000 euros anuals

Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Planificació territorial

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-la i adduir contra la mateixa les reclamacions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble subàrea d’imatge de poble podrà examinar-se el projecte de què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 16 de juny de 2017

Major eficiència
El president Puigdemont
ha estat acompanyat en
aquesta acte inaugural
pel delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès; del director de l’Agència Catalana
de l’Aigua, Jordi Agustí, i
del president del CAT,
Albert Abelló. També hi
ha assistit el gerent del
CAT, Josep Xavier Pujol, i
els alcaldes de l'Ampolla,
Francesc
Arasa;
de
Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros; i de Reus,
Carles Pellicer.
La nova planta d’ozó del
CAT, que consta de tres
instal·lacions diferenciades, s'ha construït en
terrenys de l'Estació de
Tractament
d'Aigua
Potable
(ETAP)
de
l’Ampolla. Amb una
capacitat de tractament
de 4 metres cúbics per
segon (345.600 m3/dia),
donarà servei a tot el sistema
del
Consorci
d’Aigües de Tarragona.

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha fet una actuació a la dàrsena
pesquera del port de l’Ampolla per recuperar el calat, millorar l’accés dels
vaixells i conscienciar usuaris i ciutadans en el bon ús de les instal·lacions
portuàries. L’acció que forma part del Pla d’inversions 2014-2017 de
l’Administració portuària ha tingut un cost de 7.000 euros i s’ha executat en
un dia. Aquesta actuació té un doble objectiu millorar el servei i l’operativa
dels vaixells, i conscienciar a usuaris i ciutadans en el bon ús de les
instal·lacions portuàries. En aquest sentit, el gerent de Ports de la
Generalitat, Joan Pere Gómez ha dit: ”continuarem impulsant aquestes
neteges per vetllar pel llegat portuari que deixarem a les futures generacions”. Aquesta neteja del fons marí a l’Ampolla ha servit per extreure fangs
acumulats per la pròpia operativa dels vaixells quan accedeixen al port i pels
temporals. Així mateix, s’han recuperat pneumàtics, cordes, àncores, envasos de plàstic i fustes, entre altres materials. Aquests residus s’han col·locat
en contenidors i s’han portat a centres autoritzats per a la seva gestió.

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 15 de juny de 2017, el projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de l'edifici de la "Germandat de Jesús i Maria", redactat per l’arquitecte superior Ramon
Castell Monfort, amb un pressupost IVA inclòs de cent seixanta-mil quatre-cents trenta-nou euros amb cinquanta-set cèntims
//160.439,57.-//€.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

POTABILITZACIÓ

Al port de l'Ampolla

Una barrera flotant evitarà que circulin riu avall
minar les plantes subaquàtiques que proliferen al llarg de la conca no pot treballar. Això
ha obligat el govern català a habilitar l’embarcació antiga -amb menys calat-, que tallava els macròfits però els deixava anar riu
avall. Aquest fet va provocar les protestes
d’alguns municipis i, ara, per evitar-los, el
govern ha previst un sistema per retenir
aquestes plantes. Una barrera flotant evitarà
que les plantes aquàtiques, un cop tallades,
circulin riu avall. Es recolliran manualment,
evitant les molèsties als municipis. El reforç
en l’actuació per mirar d’intensificar esforços
per combatre el creixent nombre d’algues del
riu, semblant catifes, es va aprovar en el
darrer consell rector de l’Idece.

3

Ports de la Generalitat promou
una neteja del fons marí

Més recursos contra els macròfits
de l'Ebre, pel baix cabal
El cabal del riu Ebre fluctuava ahir entorn els
100 metres cúbics per segon. Només uns 20
metres cúbics més del mínim que l’Institut
per al Desenvolupament de les comarques de
l’Ebre (Idece) té en compte a l’hora de declarar tancat el canal navegable. Segons l’ebredigital.cat, és una nova dada que evidencia
la tensió mediambiental que pateix el riu,
sobretot en el seu tram baix. “Estem vivint
una situació dramàtica”, resumeix el delegat
del Govern de la Generalitat a l’Ebre, Xavier
Pallarés. A més de comprometre la navegabilitat, el baix cabal dificulta les tasques per
netejar l’Ebre de plantes aquàtiques. Com a
conseqüència, l’embarcació que l’Idece va
adquirir la temporada passada per tallar i eli-
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David Torres Fabra
Secretari acctal.

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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Presentació del cartell de la
XXII Festa del Renaixement
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Tortosa i les Terres de l'Ebre
agafen el relleu de Riga
Amb el repte d'atreure més participants

A Tortosa, entre els dies 20 i 23 de juliol
Un cabaret d'època, a
càrrec d'una colla de
noies saltimbanquis molt
destres en música, circ i
malabars, un torneig de
cavallers a les avançades
de Sant Joan, i el misticisme de la dansa del dervitx són algunes de les
novetats de la XXII Festa
del Renaixement, que
aquest dijous ha presentat cartell i ha avançat els
principals espectacles de
producció pròpia i externa. El cartell de la Festa,
obra de la dissenyadora
Marta Viladrich, reivindica enguany un programa
d'actes no només centrat
El regidor Domingo Tomàs i la dissenyadora Marta Viladrich.
en els espectacles de nit,
segurament els que porten més màgia, sinó també en les activitats dirigides a tots
els col·lectius i que poden fer-se durant tot el dia. Enguany, la Festa del
Renaixement se celebra entre els dies 20 i 23 de juliol. El regidor de Festes,
Domingo Tomàs, ha explicat que la imatge de la Festa és un homenatge als anteriors cartells i una proposta que pretén explicar com la Festa del Renaixement s'adapta a les necessitats de tothom. La Taverna d'Enrico, els abanderats, la gastronomia local, les famílies nobles, els personatges fantàstics i l'exotisme que impregna
Tortosa durant aquests dies protagonitzen el cartell. Tomàs ha dit que a partir de
l'1 de juliol es podrà consultar la nova pàgina web festadelrenaixement.cat, que
millora continguts i usabilitat, fent-la adaptable a tot tipus de dispositius.

Baixen un 5% els fets delinqüencials

El CSIT, l'organisme que gestiona i promociona els
World Sports Games, van signar a Riga (Letònia) amb
la Unió de Consells Esportius (UCEC), en presència de
la delegació catalana, encapçalada per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el president de la UCEC, Jaume
Domingo, i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarés, el conveni per a la celebració dels jocs
esportius de 2019 a la capital del Baix Ebre. La signatura es va produir en el marc de la celebració dels jocs
a Riga, que es van fer durant la setmana passada i que
van comptar amb la participació d'una trentena d'esportistes ebrencs. I en el marc de la cerimònia de clausura dels jocs, el president del CSIT (Confédération
Sportive Internationale Travailliste et Amateur), Bruno
Molea, va lliurar la bandera dels jocs a l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, fent-lo dipositari a partir d'ara de
l'organització de la propera edició dels WSG, “amb el
repte d'atreure més participants i assolir un bon nivell
organitzatiu per als jocs esportius de 2019”.

Cau una banda que robava caixers automàtics

Durant l’any passat, a l’Ametlla de Mar

Després de fer-los explotar. Una de les bases estava a Gandesa

Cauen els delictes contra la propietat al terme de
l'Ametlla de Mar. Durant l'any passat es van registrar un
5% menys de robatoris amb força a domicilis, una dada
que constata la reducció progressiva de fets delinqüencials al municipi. És una de les qüestions que s'han tractat
en la Junta de Seguretat Local, reunida aquest dimarts.
La davallada és tant en les denúncies recollides pels
Mossos d'Esquadra com per les diligències obertes per la
Policia Local. Asseguren que la bona coordinació entre
ells permet seguir baixant els índexs de criminalitat. Tot i
això, els cossos de seguretat expliquen que les estadístiques no contemplen aquells delictes que no es denuncien.

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en
robar caixers automàtics i caixes de trànsit d'entitats bancàries fent-los
explotar amb barreges de gasos inflamables. En total han detingut quatre
persones acusades d'atemptar contra dues entitats, una de Pals i l'altra de
l'Hospitalet de Llobregat, on haurien sostret més de 100.000 euros. Després
dels robatoris, la investigació va permetre identificar els integrants. El dia 13
de juny es va establir un dispositiu per detenir els autors i realitzar les entrades i escorcolls als seus domicilis ubicats a la ciutat de Barcelona i en una
finca rural de Gandesa. Els agents van recuperar elements utilitzats per a la
fabricació casolana d'artefactes explosius. Els quatre homes van passar a disposició del Jutjat de l'Hospitalet i tres han ingressat a la presós. L’altre té llibertat amb càrrecs.

Horta de Sant Joan recupera els cellers de la mà de Vinyes del Convent
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat l'encarregat d'inaugurar el celler
L'empresari i viticultor, Elies Gil, ha
recuperat els cellers al poble d'Horta
de Sant Joan amb el seu projecte Les
Vinyes
del
Convent,
unes
instal·lacions a l'entrada del municipi
que reten homenatge al cognom Gil,
amb més de quatre generacions
dedicades a la vinya. Tal com informa l’ACN, el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, que
anteriorment havia estat a l’Ampolla,
ha estat l'encarregat d'inaugurar el
celler, que disposa d'una sala museu,
on s'exposa tota una col·lecció d'estris relacionats amb la viticultura de

diferents èpoques, i que ha estat
concebuda per fer divulgació de la
cultura del vi entre els futurs visitants
del celler. Als voltants del celler,
s'han plantat algunes de les vinyes
que donen tipicitat a la zona, entre
elles, cinc tipus de garnatxa: blanca,
negra, peluda, tintorera i alta. A la
foto, el president Carles Puigdemont
amb l'empresari Elies Gil, i el president del Consell Comarcal de la Terra
Alta, Carles Luz, en primer terme,
mirant el paisatge de Vinyes del
Convent, a Horta.
Foto: ACN.
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EN UN MINUT

Més notícies
*EL GRUP MUNICIPAL DE
MOVEM
TORTOSAENTESA, a través del seu
portaveu Jordi Jordan, ha
presentat els resultats
obtinguts dins la campanya “Movem els barris” que
durant els mesos de maig i
juny s’ha realitzat al barri
de Ferreries.
En aquest sentit, Jordi
Jordan, ha destacat que
dels 8 aspectes que es preguntaven cap d’ells ha
assolit un aprovat. La mitjana obtinguda per la gestió del barri per part del
govern municipal ha estat
un 3’7.
*ELS CONSERVATORIS
DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA celebraren
el Dia de la Música amb
concerts
gratuïts.
Coincidint amb el Dia de la
Música, aquest 21 de juny,
els centres d’ensenyament
musical de la Diputació de
Tarragona organitzaren
diferents concerts gratuïts
oberts a tot el públic amb
l’objectiu de promoure
l’accés a la música.
*TORTOSA: avui divendres, Ple extraordinari a
les 8.15 hores. El punt de
l’ordre del dia és el dictamen de proposta d’acord
d’aprovació definitiva del
projecte bàsic i executiu
acompanyat del corresponent estudi bàsic de seguretat i salut, i legalitzaciód’instal.lacions de l’obre
‘Construcció
complex
esportiu piscines’.
*EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
(DARP)
de
la
Generalitat ha fet efectiu
el pagament de més de 2
milions d’euros en ajuts als
plans de reestructuració i
reconversió de la vinya
corresponents a un primer
pagament de la campanya
2016/2017.
*TORTOSA: els bancs de
la plaça del Carrilet, al barri
del Temple, han estat
objecte d'una acció artística per part de set col·lectius de la ciutat, corresponents a escoles, instituts i
entitats, que han presentat
els autors a la ciutadania.
Motius i dissenys diversos
han inspirat als artistes
que, en el marc del projecte Espai Jove-Art Total,
han volgut transformar la
plaça en un espai de convivència i reflexió.
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Més notícies
*AMPOSTA: quatre
detinguts d'un mateix
clan familiar -un és
menor d'edat- en una
operació contra el tràfic de drogues a la
capital del Montsià. Els
Mossos i la policia local
van escorcollar aquest
dimecres al vespre dos
domicilis dels barris del
Grau i les Quintanes
localitzant
alguns
embolcalls, amb una
quantitat indeterminada de cocaïna i heroïna, i diners en efectiu.
*AMPOSTA: el grup
municipal socialista ha
entrat a registre una
moció que es debatrà
en el proper ple municipal en què es demana
a l’equip de Govern
que amb caràcter
immediat rebaixi l’IBI
que
“paguem
els
ampostins i ampostines, com a mínim, un
25%”. Francesc Miró
ha defensat que “en
un moment molt marcat encara per la crisi és
totalment inaudit i
inexplicable que els
ciutadans d’Amposta
continuem pagant un
IBI desproporcionat”.
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Amposta redueix en més
de 500 persones l’atur
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Amposta acollirà una Nit de
Sant Joan plena de màgia, ball i foc
La Plaça del Mercat i la zona del Castell, ubicacions per gaudir-ne

‘En tan sols dos anys’
L’Ajuntament
d’Amposta ha realitzat una roda de
premsa per fer Balanç dels dos anys
de Polítiques d’Ocupació, en aquesta hi han estat presents,
l’Alcalde
d’Amposta, Adam
Tomàs, el regidor
de Governació,
Miquel Subirats i
la Tècnica de Polítiques
Actives
d’Ocupació, Isabel
Villalbí. L’alcalde
d’Amposta, Adam
Tomàs ha afirmat
que «ens trobem en un moment de canvi i el SOC i la Generalitat de
Catalunya han agafat l’Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta com a referència del treball ben fet». Fent resum
de xifres, l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs ha exposat que «l’any
2012 ens trobàvem en un 24% d’atur, una tònica que no general, no
exclusiva d’Amposta; quan vam arribar al govern, el maig del 2015,
ens vam trobar amb què hi havia un 19,7% d’atur, el que significava
1.800 persones a l’atur i un total de 7.200 afiliades a la Seguretat Social. Ens vam ficar a treballar i el maig del 2016, ja va començar a canviar la tendència i aquest maig del 2017 podem dir que la tendència
s’ha confirmat, i és que la xifra d’aturats ha baixat un total de 512 persones, i ara mateix a la ciutat d’Amposta hi ha un total de 1.306 persones aturades, amb un llistat de 8.029 treballadors donats d’alta a la
Seguretat Social».

La nit de Sant Joan, avui divendres, tornarà a estar plena de màgia
i foc, per això des de l’Ajuntament d’Amposta s’han organitzat
diversos actes per a tot tipus de públic. A la zona del Mercat s’hi
situarà el ball popular amb l’Orquestra Junior’s i repartiment de
coca de Sant Joan per als assistents, com a novetat i per facilitar
l’accés i l’aparcament al centre d’Amposta hi haurà l’opció de pàrquing subterrani de la Plaça Ramon Berenguer IV per 2 € de les
21 h i fins a les 8 del matí. Per als amants del foc i la bruixeria
s’han organitzat diverses activitats a la zona del Castell. A les 19
h es produirà l’arribada de la Flama del Canigó pel riu, rebuda a
l’embarcador per part de les autoritats de la comarca, els gegants
i capgrossos. També a les 19 h s’obrirà la II Fira de la Bruixeria amb
articles d’esoterisme. A les 19.30 h i als peus del pont penjant, s’hi
produirà la lectura del manifest i el repartiment de la Flama del
Canigó. A les 21 h cercavila de la colla de diables "Lo Minotaure".
A les 23.30 h, encesa de les Foguerades de Sant Joan al Castell. I
Per culminar una nit de foc i festa, a partir de la 00.45 h, i fins a
les 4 h de la nit, Concert Jove a la plaça del Castell.
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Deltebre va celebrar
les Festes de l’Arròs

Campanya
contra les larves
de mosquits

El conseller de Cultura va plantar garbes d’arròs

El conseller Santi Vila, a la plantada de diumenge.

L’espectacular Finca de Bombita, ubicada al bell mig
del Delta de l’Ebre, fou l’escenari de les Festes de
l’Arròs que va organitzar l’Ajuntament de Deltebre el
cap de setmana passat. Dos dies amb un programa
d’activitats complert que van comptar amb la
col·laboració de diferents entitats i associacions del
municipi. El diumenge va tenir lloc l’exhibició de les
tasques tradicionals de plantar, acte que va voler
homenatjar els avantpassats i que va reivindicar les
potencialitats que té el municipi en molts aspectes.
Enguany, aquest acte, va tenir la participació i assistència del conseller de Cultura de la Generalitat, Santi
Vila.
El conseller es va atrevir a plantar garbes d’arròs amb
les mans.
Foto: Salva Balart

160 estudiants s’han
graduat al campus Terres
de l’Ebre de la URV
Durant aquest curs

www.mesebre.cat

La Ràpita obre el Pla de
Desenvolupament Local
En una jornada participativa, ahir dijous

Els tècnics del Consorci
de Polítiques Ambientals
de les Terres de l'Ebre (Copate) efectuaran aquest
pròxim dilluns, 26 de juny,
el primer tractament d'aquesta campanya 2017
contra les larves de mosquits que proliferen als
arrossars perimetrals dels
nuclis urbans i urbanitzats
del delta de l'Ebre. Els treballs s'iniciaran a l'hemidelta esquerre, a les zones
de l'Ampolla-Camarles,
l'Aldea, Deltebre i Riumar,
per passar a l'hemidelta
dret, on es cobrirà Amposta, Eucaliptus, Poble Nou,
Sant Jaume d'Enveja, els
Muntells i Sant Carles de la
Ràpita. En total, seran
2.100 hectàrees d'arrossars perimetrals en una
operació que, en funció de
la climatologia, es pot
allargar durant tota la setmana. Aquest serà el primer dels tres tractaments
programats per aquesta
campanya i que s'allargaran fins a mitjans d'agost.

Ahir dijous va efectur-se a l’Església Nova de la Ràpita
una jornada participativa oberta a la ciutadania amb
l’objectiu de debatre i consensuar les línies estratègiques
fixades en la primera fase d’elaboració del Pla de
Desenvolupament Local, que va comptar amb la participació de més de 40 representants del teixit socioeconòmic de la Ràpita. D’aquesta manera, el document s’obre ara a les aportacions i consideracions de les entitats
i del conjunt de la població rapitenca. “El que volem és
que aquest document que ha de marcar les pautes per
respondre als reptes socials, econòmics i ambientals que
es plantegin al nostre municipi en els propers anys no
sigui una eina prefixada ni desconnectada de la realitat,
sinó tan representativa com sigui possible”, va explicar
el regidor de Promoció econòmica de l’Ajuntament de la
Ràpita, Albert Salvadó.

Quin ús donar a les coeteres del delta?
12 han estat declarades com a Bé Cultural d’Interés Nacional
Com donar noves utilitats, aprofitar etnològica i turísticament les coeteres del
delta de l'Ebre, dotze de les quals han estat recentment declarades com a Bé
Cultural d'Interès Nacional. Aquest és l'objectiu que es plantegen els ajuntaments i els propietaris d'aquests edificis singulars, construïts entre els anys 50 i
els anys 70 amb l'objectiu d'evitar les tempestes de tardor que podien malmetre
la collita d'arròs al Delta. Tot i que només una dotzena compten amb la figura
de màxima protecció del patrimoni català, hi ha documentades 38 coeteres a la
zona. La Generalitat creu que el reconeixement, precisament, ha de servir per
donar-los una nova utilitat, com crear rutes turístiques, lúdiques o de divulgació
i recorda que anualment habilita una línia d'ajuts per recuperar edificis protegits. Els consistoris deltaics planegen integrar-les en els nou projectes turístics o
d'altres ja existents.
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Més notícies
*LA RÀPITA: el cos d'un
home d'uns 39 anys fou
recuperat dissabte davant
la platja de les Delícies. El
112 va rebre un avís sobre
les 07.32 hores que hi
havia un cos surant a l'aigua. Salvament Marítim va
traure el cadàver de l'home
de l'aigua. Fins al lloc dels
fets es van desplaçar dues
unitats
del
Servei
d'Emergències Mèdiques
(SEM) i efectius policials. La
Guàrdia Civil es va fer
càrrec de la investigació.
*URV:
la
Càtedra
d’Economia
Local
i
Regional de la URV presentarà el proper dimecres 28
de
juny
l’Informe
d’Economia
Local
i
Regional Terres de l’Ebre
corresponent al 2016.
L’acte tindrà lloc a l’Aula
Magna del campus Terres
de l’Ebre de la URV. També
s’inaugurarà una exposició
de fotografies al vestíbul
del campus amb les imatges dels guanyadors del
concurs de fotografia que
organitza la Càtedra.
*mónFILMAT: de l’1 al 9
de juliol tindrà lloc la segona edició del Festival de
Cinema
i
Paisatge
mónFILMAT que impulsa
Lo Pati-Centre d’Art Terres
de l’Ebre.
S’han programat deu llargmetratges, dos migmetratges i dinou curts. La inauguració tindrà lloc el divendres, 30 de juny amb la
projecció de la pel·lícula
Estiu del 1993, de Carla
Simón, amb presència de la
directora i el seu equip.
Totes les projeccions són
gratuïtes i es faran dins el
centre d’art Lo Pati i a la
plaça exterior, excepte les
activitats paral·leles.

El Consell Comarcal del Baix Ebre treu a licitació el projecte
constructiu de la planta de transferència d’envasos lleugers
El campus Terres de l’Ebre va celebrar divendres passat l’acte acadèmic de cloenda del curs 2016-2017 en
el qual es van lliurar les orles als 160 nous graduats
que surten enguany d’aquest centre universitari.
D’aquests, 33 són estudiants del Grau d’Educació
Infantil; 35, d’Educació Primària; 29, d’Administració
i Direcció d’Empreses; i 63, d’Infermeria.
Dels graduats d’Infermeria, sis són alumnes d’altres
universitats europees que han acabat els seus estudis
aquí a través del programa de mobilitat Erasmus.
L’acte es va celebrar al recinte exterior de la seu universitària.
La Fundació Gentis ha estat l’encarregada d’apadrinar aquesta nova promoció de graduats, dels quatre
graus que s’imparteixen al campus ebrenc.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha tret a
licitació el projecte constructiu de la planta
de transferència d'envasos lleugers de
l'Aldea per un import total de 706.514,22
euros (IVA inclòs). Aquesta planta permetrà
millorar notablement la gestió dels residus a
la comarca i optimitzarà els recursos dels
ajuntaments, abaratint el cost del reciclatge
actual.
Segons preveu el projecte, la planta a construir constarà d'una nau de forma rectangular i una superfície de 943 metres quadrats i
s'ubicarà en una parcel·la del polígon industrial Catalunya Sud, al terme municipal de l'Aldea. Constarà d'una cinta transportadora metàl·lica equipada amb un
espai de triatge i una estació compactadora. El termini d'execució de les obres és de sis mesos. Les empreses interessades en construir aquest projecte poden presentar les ofertes fins el 29 de juny a les 14 hores.

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2017

www.mesebre.cat

VIU L’ESTIU

diarimés
ebre
7

diarimés
ebre
8

EN UN MINUT

Més notícies
*L'11
DE
JULIOL
començaran les càpsules
formatives organitzades
des de l'Àrea de Promoció
Econòmica del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre. Unes sessions que
es realitzen en el marc de
xarxa
Catalunya
la
Emprèn, juntament amb
el Centre d'Empreses "La
Ribera" de Flix i amb el
suport del Departament
d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de
Catalunya i el cofinançament del Fons Social
Europeu
(FSE).
Per
enguany se n'han preparat tres, gratuïtes. Es
duran a terme tant al
Telecentre de la Ribera
d'Ebre, a Móra d'Ebre,
com al Centre d'Empreses
"La Ribera", a Flix.
*LITTERARUM: La Fira
del Llibre Ebrenc fa un pas
més en la socialització del
mot ebrenc. Així , la
samarreta “Sóc ebrenc –
a” ja es pot adquirir a les
llibreries de referència de
la Fira del Llibre Ebrenc.
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Seguiment total en la segona
jornada de vaga
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La Generalitat declararà com a
BCIN el patrimoni ferroviari
De Móra la Nova

Dels treballadors d'empreses auxiliars de les nuclears catalanes

Participants a la vaga de les empreses auxiliars de la nuclear d'Ascó.
La segona jornada de vaga dels treballadors de les empreses auxiliars de les
centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs II
ha tingut un seguiment total, segons els
sindicats. Després de la massiva resposta de la convocatòria del dimarts anteriors, els representants sindicals es mostren optimistes i, fins i tot, asseguren
haver apreciat un "canvi d'actitud"
d'ANAV arran de la reunió que van
mantenir amb els directius de l'empresa

aquest dilluns. "Hi ha preocupació perquè el conflicte no vagi a més", ha
declarat el secretari general de la secció
sindical d'UGT a ANAV, Juan Luis
Cantón. La direcció de l'empresa ha
demanat als sindicats que presentin una
proposta alternativa sobre aquells
aspectes que els treballadors no accepten i que van suposar el rebuig al preacord el passat 9 de juny. Malgrat tot, no
es descarten noves aturades a l'octubre.

Subvencions per arranjament d'habitatges de gent gran
A la Ribera d’Ebre
Ja està oberta una nova convocatòria per a la concessió
de les subvencions per a
obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a
persones grans per a l'any
2017 de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya.
Uns ajuts que tenen com a
finalitat l'adequació de l'habitatge amb l'objectiu d'assolir les condicions mínimes d'habitabilitat i d'adaptar-lo per a millorar l'accessibilitat. El
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha presentat aquestes subvencions als ajuntaments i associacions de gent gran de la comarca en una sessió informativa. El termini
per les sol·licituds es va iniciar el 27 de maig i s'allargarà fins al 31 de juliol, i va dirigit
a habitants i famílies de la Ribera que visquin amb alguna persona de 65 anys o més,
i que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament.

La Generalitat declararà com a Bé Cultural d'Interès
Nacional (BCIN) el patrimoni ferroviari de Móra la Nova
com a pas previ per impulsar la seva conservació i posada en valor. El director general d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni, Jusèp Boya, i el director del Museu
de la Tècnica i la Ciència de Catalunya, Jaume Perarnau,
han presentat el pla estratègic del Museu del Ferrocarril
de Móra la Nova elaborat per la Universitat Rovira i
Virgili. El document proposa tota una sèrie de mesures
per a enquadrar el Museu del Ferrocarril dins del Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, en el qual està
integrat junt amb un total de 28 museus i espais patrimonials que donen a conèixer la industrialització catalana. El Museu ha d’esdevenir un equipament de referència en l’àmbit del turisme industrial, amb un objectiu a
mig termini d’assolir el nivell dels 20.000 visitants anuals.

L'Hospital de Móra d'Ebre ha de funcionar amb
només una sala de radiologia operativa
De les 3 que disposa
L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha de funcionar amb només una de les tres
sales de radiologia de les que disposa operativa. Així ho ha denunciat el sindicat
UGT, que també ha reclamat a l'empresa gestora del centre, Gecohsa, del grup
Sagessa, i el Catsalut que actuïn de forma immediata per resoldre aquesta situació.
"Si es trenca l'única que funciona podem tenir un gran problema", ha alertat el
secretari general de la Federació d'empleats públics d'UGT de les Terres de l’Ebre i
membre del comitè d'empresa del centre, Jose Domínguez. Això obligaria a derivar
els pacients a centre situats a uns 50 quilòmetres de distància, com Tortosa o Reus.
El sindicat atribueix aquesta situació a la manca crònica d'inversió al centre per part
de l'empresa gestora. Segons han informat fonts del grup Sagessa, la direcció de
l'Hospital Comarcal té previst posar sobre la taula del Consell d'Administració de
Gecohsa, que es reuneix aquest dijous, la renovació completa d'una de les sales de
radiologia simple. De moment, el centre tampoc pot efectuar radiografies amb contrast, atès que aquesta prova es duia a terme en una de les dues sales actualment
avariades.
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*NOVA INCIDÈNCIA:
una avaria en un tren
deixa 15 passatgers
atrapats durant dues
hores entre Ascó i Móra
la Nova. Els Mossos i la
Policia Local d'Ascó van
ajudar els viatgers afectats que van continuar
amb taxis fins a la seva
destinació.
*CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ:
acte de Signatura del
Conveni de col·laboració
entre
l'Institut
Català de la Salut i el
Consell Comarcal del
Montsià per la implementació de l'aplicatiu
informàtic "Salut+Social"
a les àrees bàsiques de
salut del Montsià. Serà
avui divendres, a les 12
hores a la Sala Emili
Vives i Bertomeu del
consell.
*LA UNITAT DE SALUT
INTERNACIONAL de
l’ICS incrementa l’activitat any rere any.
L’atenció a les persones
que viatgen és una
mesura
preventiva
encaminada a reduir el
risc de patir patologies
en l’àmbit propi de la
salut internacional.
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«Els ciutadans no han de pagar la

‘Nits Blanques a Roquetes’

factura del fracassat projecte Castor»
Esquerra Republicana ho exigeix

Membres dels grups parlamentaris d'ERC al Congrés i al Senat han
acompanyat aquest dimecres a la Plataforma Ciutadana en Defensa
de les Terres del Sènia i a l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, fins
a la seu del Tribunal de Comptes a Madrid (a la imatge). La plataforma ha fet acte de presència per formalitzar una sol·licitud d'investigació sobre els costos del projecte Castor. El senador d'Esquerra, Miquel
Aubà, ha declarat que “cal lluitar per defensar els interessos de la gent
i no permetre que siguin els ciutadans qui paguin la factura d'aquest
projecte fallit, sinó que ho facin els responsables que han generat
aquest despropòsit”. Aubà ha recordat que Esquerra, junt amb el
PDeCAT, Compromís i Podemos, “ja han exigit la creació d'una comissió d'investigació que esclareixi què ha passat i depuri responsabilitats tant tècniques com jurídiques”. La seva creació es votarà en el
ple del Senat la setmana vinent. Aubà, que ja ha debatut sobre el Castor amb l'actual ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha lamentat “la negativa del Govern espanyol d'iniciar el desmantellament immediat”.

Més de 250 persones participen en un
judici popular
Per exigir "responsabilitats" pel projecte Castor
Més de 250 persones han participat en el judici popular pel Projecte Castor que ha impulsat l'Obserbatori del Deute i la Globalitzacio (ODG) per reflexionar al voltant d'aquest
cas i incidir en la justícia ordinària per revertir l'actual situació de pagament de "deute
il·legítim i exigir responsabilitats sobre el desastre". Així ho han explicat els organitzadors
de la sessió, que ha tingut lloc al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. També ha servit
per denunciar que el judici ordinari porta des de 2014 aturat i que "no s'estan atenent
les demandes de justícia de la ciutadania". D’altra banda, el senador de Compromís, Jordi
Navarrete, ha reclamat conèixer el contingut d'un informe confidencial redactat per la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) denunciant que Escal UGS
hauria intentat traslladar al Ministeri d'Indústria el cobrament de 7,55 milions d'euros
inflant irregularment les despeses d'operació i manteniment de 2013 i 2014 del Castor.

diarimés
ebre

Festes Majors, "del 30 de Juny al 9 de Juliol"
L'Hort de Cruells
ha estat l’escenari
de la presentació
de la portada i
activitats de les
festes majors de
Roquetes 2017.
La presentació ha
estat a càrrec de
Joan Salvatella,
Regidor de Festes i
Joan
Carles
Sangres, President
del Patronat de
Festes. Enguany la
programació de
festes (del 30 de juny al 9 de juliol), tindrà novetats a més de les
activitats tradicionals i de sempre. "Nits Blanques a Roquetes" és
la frase que acompanyarà la festa major durant 10 dies. L'artista
local Ignasi Blanch ha estat un any més l'encarregat d'il·lustrar la
portada i contraportada del programa que com ell mateix anomena, "és un cartell de pel·lícula per a les festes de Roquetes".
Salvatella destacava per divendres, "el xupinasso d'inici de festa"
després de la presentació de pubilles i pubilletes i tot just abans
d'anar cap al ball a la terrassa d'estiu, a càrrec de la pubilla major
des del balcó de l'ajuntament. També es recuperarà l'entrega del
mocador de festes a les colles. Dissabte, el pregó d'enguany anirà
a càrrec de Manel Reverté amb motiu del 20è aniversari de l'IES
Roquetes del qual és el director, l'ofrena, estarà presidida per
Antoni Comín, Conseller de Salut de la Generalitat i les banderes
de la ciutat i del patronat portades per Joan Borràs administrador
de l'empresa centenària Frupinsa i les Pubilles que han representat
Nota i Foto: Roquetes
al Patronat (1983-2016) respectivament.
Comunicació

Arrossaires del Delta de l’Ebre guanya el
premi ACCID a les Bones Pràctiques
En Informació Financera
La Cooperativa d’Arrossaires del
Delta ha rebut el premi de
l’Associació
Catalana
de
Comptabilitat i Direcció (ACCID)
a les Bones Pràctiques en
Informació Financera. El guardó,
lliurat pel president de la
Generalitat Carles Puigdemont,
reconeix la qualitat i la transparència de la informació, especialment en l’informe anual.
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*VILALBA DELS ARCS:
Isidre Sampé (a la foto)
relleva Teresa Mariné a
l'alcaldia de Vilalba dels
Arcs, arran del pacte entre
Units per Vilalba i
Compromís per Vilalba.
Aquesta setmana s’ha
produit el relleu.
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Daniel Andreu: «hem superat
àmpliament els objectius marcats»

CEPTA premia amb el Guardó
d’Honor a HIFE
Durant la Nit Empresarial

Relleu al Consell Comarcal del Baix Ebre. El president fa balanç

Dani Andreu, a la dreta, al costat d’Enric Roig, en la roda premsa en què va fer balanç.
*EL PROPER 28 DE JUNY
és el dia de l'Orgull i des
de LGTeBre “hem organitzat una sèrie d'actes,
com venim fent de fa uns
anys. Aquest any els actes
estaran repartits per diferents poblacions del territori, intentant ser presents
cada cop més a més
poblacions de les Terres
de l'Ebre”.
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El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ocuparà a partir del
7 de juliol la presidència de la institució d'acord amb el pacte de govern signat entre
ERC i PSC. L'actual president Daniel Andreu renunciarà al càrrec el 3 de juliol per
facilitar l'alternança.
El dos grups polítics al govern del Consell Comarcal han aprofitat aquest anunci per
fer balanç dels dos primers anys de mandat. "En aquests dos anys hem superat
àmpliament els objectius que ens havíem marcat en l’impuls de polítiques socials i
d'ocupació, promoció econòmica, turisme sostenible i gestió ambiental a la comarca", ha manifestat l'actual president Daniel Andreu.
Andreu ha aportat dades sobre el compliment d'aquests objectius remarcant les
millores i els increments en les actuacions en cada apartat.

La Guàrdia Civil deté a Benicarló un home pel robatori
d'un camió en una fàbrica de mobles de la Sénia
Se li atribueixen més delictes

La Guàrdia Civil va detenir dimecres un veí de Benicarló de 41 anys i nacionalitat
romanesa com a suposat autor de tres robatoris. Al novembre l'Institut Armat va
recuperar un camió en un polígon de Benicarló que havia estat robat d'una fàbrica
de la Sénia. El denunciant era una persona que havia patit un robatori en una fàbrica de mobles de la Sénia, d'on els lladres s'havien endut cable de coure, perfils
metàl·lics d'alumini, material informàtic i eines, tot plegat valorat en uns 100.000
euros. La Guàrdia civil va localitzar i identificar aquest home que hauria participat
en el robatori de la Sénia. També se li atribueixen dos robatoris més, el d'un turisme i un altre en un bar d'on es va emportar diners en metàl·lic, tabac i gran quantitat d'ampolles de licor. Tots aquests fets van passar al Forcall. Els agegents van
detenir el suposat autor d'aquests tres robatoris. El camió es va entregar al seu propietari. El detingut i les diligències instruïdes han passat al jutjat de Vinaròs.

El Palau de Congressos va acollir, divendres al vespre, la
17ª Nit Empresarial que organitza CEPTA, la Confederació
Empresarial de la Província de Tarragona. La gala va servir
per repassar la trajectòria de les empreses tarragonines al
llarg del 2016 i per posar la mirada en els reptes de futur
i els objectius que vindran el 2018.
Durant l’acte, l'empresa Autocars Hife va rebre el Guardó
d'Honor per la feina que desenvolupa des de la seua creació el 1915. L’any 2013 va iniciar un procés d’internacionalització creant una base logística per realitzar serveis
regulars a l’Àfrica central. L’any 2016 va transportar més
de 5 milions de passatgers i la seva flota va realitzar més
de 15 milions de quilòmetres.
El grup compta amb una plantilla estable de més de 400
persones amb bases a Catalunya, Aragó, València i
Guinea Equatorial.

Celebració del Sagrat Cor de Jesús
Aquest diumenge, dia 25
El diumenge 25 de juny, el Poble de Jesús ornamentarà els seus carrers per celebrar el Sagrat Cor de
Jesús. Aquesta celebració sempre “ha estat molt
arrelada al nostre Poble per la influència dels jesuïtes
i des de la dècada dels setanta els veïns i veïnes confeccionen Catifes de Flors per tot el recorregut de la
Processó”.
La preparació de les catifes es fa durant moltes setmanes, però el diumenge, de bon matí tot el recorregut de la processó s’omple de gent que d’una
manera molt laboriosa confeccionen la catifa que
s’acaba cap al migdia. A les 19.30h se celebra la Missa a l’Església Parroquial Sant
Francesc. I a continuació es dóna inici a la Processó pels carrers del Poble, acompanyada per la Banda Manel Martines i Solà.
Foto: surtdecasa
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L’ENTREVISTA

Isabel Carrasco

Campus CreaEstiu
Per a nosaltres és essencial donar un servei d'atenció més personalitzada als
infants, volem que s'ho passen bé dins d'un ambient acollidor i distès
ACTUALITAT
El Campus CreaEstiu creat
per Cor Flumine incorpora noves activitats aquest
estiu per a nens de 5 a 12
anys. Parlem amb Laia
Salvadó Homedes, educadora infantil i una de les
responsables
d'aquest
projecte.
ME: A l'estiu, hi ha temps
per tot i els nostres joves
poden aprendre, practicar
i xalar amb unes activitats fora de les habituals.
LS: Sí, aquest estiu 2017
hem volgut fer un gir al
nostre campus amb unes
dosis de creativitat, d'aquí
el nom de Campus
CreaEstiu, amb el qual
volem oferir als xiquets i
xiquetes un espai per al
seu temps de lleure, on
puguin expressar la creativitat que tots portem
dins mitjançant les arts
plàstiques, la música, el
cant, el joc, la dansa i el
ioga.
ME: Altres propostes
també força interessants
són les activitats dirigides.
LS: Sí, a més a més, hi
haurà activitats dirigides
per
col•laboradors/es
professionals i entesos en
percussió corporal, papiroflèxia i origamis, teatre
d'ombres xineses, contacontes, tant en català

com en anglès, cançó i
ball tradicional, estampació, creació de paper reciclat, manipulació amb
fang, jocs d'aigua, entre
d'altres.
ME: Activitats a l'aire
lliure?
LS: També està previst fer
sortides perquè els infants
coneguin una mica més el
món que els envolta, el
projecte d'hort per a
dones d'Obre't Ebre, la
Ràdio
de
Tortosa,

l'Impremta Dertosense i
la Biblioteca Marcel•lí
Domingo.
ME: Un ambient familiar,
ja que comptareu amb un
màxim de vint nens i
nenes.
LS: Sí, per a nosaltres és
essencial donar un servei
d'atenció més personalitzada als infants, volem
que s'ho passen bé dins
d'un ambient acollidor i
distès. La meua companya Sinta Salvadó, dinamit-

zadora
Sociocultural,
futura mestra, imparteix
classes de violoncel a
diferents escoles del territori; i jo mateixa filòloga i
tècnica
superior
en
Educació Infantil pretenem estimular la imaginació, la creació i l'experimentació en totes aquelles activitats que féssim
dins un ambient molt
familiar, ja que serà un
campus d'uns vint xiquets
/es.
ME: Estimular, crear,

experimentar... aprenentatges importants per a
l'etapa infantil.
LS: En aquesta etapa de
l'Educació infantil, podem
treballar amb multitud
d'aspectes i un d'ells és
aprofitar la innata espontaneïtat que tenen els
més menuts des del seu
començament en l'exploració del món, que van
desenvolupant de forma
progressiva i activa al
llarg de tota la seua vida.
Perquè aquest període

creatiu i de manipulació
sigui durador, nosaltres
hem d'estimular aquesta
espontaneïtat
partint
sempre dels seus coneixements previs per poder
desenvolupar en ells la
seua capacitat creadora i
avivar la flama de la fantasia.
ME: Les dates i el lloc del
campus?
LS: CreaEstiu tindrà lloc al
conegut Casal Tortosí del
26 de juny al 28 de juliol.
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LLIURAMENT DE PREMIS ESPECIALS I RECONEIXEMENTS A EXPRESIDENTS

Nit dels campions
Els campions de la temporada 16/17 van rebre el seu trofeu comemoratiu
Al voltant de 250 persones
han acudit al Centre Cívic de
Ferreries de Tortosa per presenciar l’entrega de premis
als campions i campiones de
lliga 2016-2017. A la gala
també s’han atorgat dos premis especials: a la jugadora
Immaculada Serrano de l’Olímpic Mora d’Ebre, la més
veterana de la lliga amb 53
anys i que, com a curiositat,
comparteix vestuari amb la
seva filla; i a la delegada del
futbol femení a Terres de l’Ebre, Rocío Zapater, una persona molt vinculada al futbol
femení des dels seus inicis
com a jugadora i després
com a entrenadora, delegada i seleccionadora.
A l’acte hi ha assistit el directiu i delegat Terres de l’Ebre, Joaquín del Pino; el delegat del CTA a Terres de
l’Ebre, Miquel Piñol; la delegada del futbol femení a Terres de l’Ebre, Rocío Zapater; el delegat de futbol sala a Tarragona i Terres
de l’Ebre, Miquel Àngel Esquerré; el
president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Dani Andreu; i la representant territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Cinta Espuny.
Segons nota de la Delegació ebren-

ca de la FCF, a la Nit de Campions de
Terres de l’Ebre també s’ha fet un reconeixement als presidents i presidentes que la temporada passada han deixat el càrrec en la seva entitat (imatge
de la foto). Els presidents sortints foren: Miguel Reverter (Alcanar), Santiago Garcia (Deltebre), Lluís Zas (Gi-

SEGUEIXEN LES GESTIONS

Fundació Ajuntament
de Deltebre
Aclariments de Més Ebre

nestar), Sergio Oliver (Catalònia), Manel Saltor (Olímpic), Maria Beltran (Tivenys) i Lucas Roig (S. Bàrbara). A
més, també s’han entregat un premi
fair play a l’equip Benjamí de l’Ebre Escola Esportiva, que ha mostrat una actitud encomiable al camp malgrat no
haver guanyat cap partit.

UN ANY MÉS

Conveni entre el
CF Amposta i EUSES
Col.laboració entre club i Escola Universitària

El projecte Fundació
Ajuntament de Deltebre,
del que en vam parlar la
setmana passada, ha entrat en una segona fase,
en la que un dels clubs, el
Jesús i Maria, ha fet una
nova proposta que s’haurà de tornar a debatre
per si els altres hi estan
d’acord.
D’altra banda, aclarir
que la setmana passada,
la noticia parlava d’un
projecte per unir el futbol
base de l’escola Delta, de
la Cava i del Jesús i Maria i per això sortien els tres escuts. Amb
el Deltebre, com s’explicava a la notícia, l’Ajuntament també hi
havia parlat i en un principi formava part del projecte. Però l’unic motiu pel que no apareixia l’escut és perquè la notícia esmentava una unió de les entitats amb futbol base. Fem l’aclariment perquè el Deltebre va efectuar un comunicat en protesta
per no haver sortit l’escut del seu club. No obstant, abans d’aparèixer la notícia a Més Ebre, la UE Deltebre sembla que ja tenia previst canviar els plans inicials i seguir el seu camí com a
club com fins ara, descartant una possible integració en el projecte en el que s’agrupava dins de la Fundació.

Ahir dijous, a les oficines del CF Amposta, el club i
EUSES (Escola Universitària de la Salut i de l’Esport de
les Terres de l’Ebre van signar un conveni de col·laboració, un any més, per a les pràctiques dels seus alumnes
al club. Aquest conveni permetrà als alumnes d’EUSES
fer les pràctiques tant amb els jugadors i tècnics del futbol base com amb el cos tècnic i jugadors del primer del
CF Amposta.
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Un homenatge
He viscut un bon nombre d’homenatges. Malauradent, entre accidents o malalties, persones vinculades a l’esport han
perdut la vida. Són moments d’emoció extrema. En els que la societat, que sembla
tan freda i distant en ocasions, es fa extraordinàriament humana. Hi ha proximitat,
mostres de carinyo i molta estima.
Els homenatges de Manel i Emma al gener van ser
aplastants. Eren nois molt joves, com també al rasquerà
Josep, i un accident de transit els van deixar sense vida. És
molt injust. I és una situació que commociona. Els homenatges no omplin el buit però són gratificants per a la família.
Diumenge, a Jesús, vam viure un altre homenatge.
Tomàs Ballano, als 53 anys, ens va deixar al gener, per
una malatia per la que va lluitar amb un positivisme majúscul. Tomàs sempre serà un dels referents en el futbol
provincial, pels gols que va fer fins passats els 40 anys,
quan encara jugava amb el filial del Catalònia. També fou
entrenador. Però no serà recordat només pels seus gols o
les seues tàctiques com a mister, serà recordat pel seu carisma. I veure tanta il.lusió i sentiment en tants de companys de Jesús i d’equips en els que va jugar és el millor
sentit que pot tenir un homenatge. Va valdre la pena. Per
això cal destacar la col.laboració de l’Associació de Veterans Jesús Catalònia i el CF J. Catalònia, a més d’un poble,
Jesús, que es va abocar acudint al camp per arrodonir un
gran acte. Com han de ser els homenatges, tot va ser amb
emoció i sentiment.
‘Siempre por ti, Chicharro’.

L’opinió de Joaquin Celma.

Per a quan una Champions
de les Terres de l’Ebre?
El Tortosa es va retirar per falta d'efectius a la tercera eliminatòria de la Copa de Catalunya. Només tenia 6 jugadors, entre baixes per lesions i altres en viatges d'oci. Per
què no van anar amb el juvenil? No tenien porter però al
cadet si que n’hi havia. A la la passada edició de la Copa,
ni un equip es va retirar. El Tortosa, ho ha fet ara. I l'interrogant estaria en si s’hagués jugat contra el Barça a la
final, hagués passat el mateix?. De tots els equips
ebrencs que han participat en les últimes edicions de la
Copa, cap s'ha retirat i fins al Vilalba de Robert va arribar
a la 4a eliminatòria. O el Batea l’any passat. Puc comprendre que el Tortosa no tingui jugadors però si un
equip juga en una competició és amb totes les conseqüències. No obstant, també penso que aquí la Federació
tenia coses a dir en no ser tan flexibles i decidir ajornar la
trobada. Amb el Barça ho haguessin fet segur.
Aquesta competició no es fa en un bon moment. Quan
s'acaba la lliga els jugadors i més els campions estan de
futbol fins a la coroneta. En el seu dia es va fer la Copa
Montsià que al principi va tenir el seu èxit però amb els
anys va desaparèixer per falta d'interès. Perquè sigui una
bona Copa Catalunya haurien d'entrar al bombo des del
principi Barça, Espanyol, Girona, Nàstic, Lleida... i haurien
de jugar entre setmana contra els equips campions de
regional. Això si que seria una Copa de Catalunya perquè
són tan catalans els equips de 4a catalana com el Barça
però clar els de l'elit estan en un altre pedestal. Només
cal veure els jugadors que envien per disputar la final...
Una altra bona idea seria fer un torneig ebrenc tipus la
Champions que es jugués a les setmanes de descans i
també entre setmana quan fos possible. Per fer aquest
torneig segur que Juanjo Rovira trauria alguna idea del
seu barret de copa.

* ESPECIAL MERCAT D’ESTIU DE
CELMA A LA PLANA 19

DIVENDRES 23 DE JUNY DE 2017

www.mesebre.cat

PUBLICITAT

diarimés
ebre

15

diarimés
ebre
16

ESPORTS

www.mesebre.cat

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2017

DIUMENGE, A LA SANTA CREU DE JESÚS

Emotiu homenatge a Juan Tomàs Ballano
Va deixar emprenta per on va passar, com es va comprovar en un acte que fou multitudinari

Formacions dels dos equips abans de disputar el partit d’homenatge

Aquest diumenge va tenir lloc, a Jesús, un emotiu homenatge a Juan Tomàs Ballano, que fou jugador i entrenador
ebrenc, i que va deixar molta emprenta pels equips en els
que va estar. La repercussió de l'homenatge així ho demostra. Tomàs era sorià però va venir a Tortosa l'any 87 per jugar a futbol. I aquí es va quedar. A Jesús, juntament amb
Dolors, va crear la seua família i era on vivia. El Catalònia va
ser el seu darrer equip i fins aquesta temporada jugava amb
els veterans jesusencs. L'homenatge es va fer a la Santa
Creu de Jesús i va estar organitzat pel club de futbol Catalònia i per l’Associació Veterans J. Catalònia. D'entrada, va ha-

ver-hi un emotiu acte d'homenatge amb parlaments i entrega de plaques commemoratives a la família de part de clubs
en els que havia jugat Tomàs. El CD Tortosa, el mateix CF
Catalònia, amb una placa i un ram, la UE R. Bítem, l'Horta,
l'Ampolla i l'Associació de veterans de Vinaròs van fer el seu
reconeixement a Tomàs, així com els veterans locals amb
una pilota signada per tots els jugadors que van disputar el
partit posterior. La UE Deltebre va estar ampliament representada per directius actuals i de l’època, quan Tomàs va jugar i va entrenar aquest club.
El partit va enfrontar els veterans locals i companys de Je-

sús que havien jugat amb Tomàs contra una selecció de
companys de Tomàs dels diferents equips de les Terres de
l'Ebre amb els que havia jugat el davanter que era conegut
per 'Chicharro', un dels màxims artillers del futbol provincial.
El resultat fou 3-3. Un moment emotiu va ser el segon gol
local, obra de Jordi Tomàs, fill de l'homenatjat. A la represa,
Noèlia, la filla, va tirar un penal i, a més, va tenir una gran
ocasió per marcar.
Tomàs Ballano, que ens va deixar als 53 anys el passat
mes de gener, va tenir un merescut homenatge de la seua
gent. Realment, una persona molt estimada.

Els equips i els àrbitres de l’homenatge
L’Associació de Veterans J. Catalònia i el CF Catalònia van organitzar l’homenatge, amb l’ajuda de Michel Viñas, de Més Ebre, que
va presentar l’acte. Veterans J. Catalònia i jugadors de Jesús: Teruel, Fernando Segura, Javier Monllaó, Gómez Wicardy, Adolfo Solé,
Isidro Cordovilla, Nelson Valencia, Javier Suarez, Tomàs Moreno, Ximo Panisello, Miguel Rodriguez, Carlos Marin, Dani Fernández,
Antonio Martínez, Aaron Andreu, Antonio Castillo, Jaume Arasa, Tomàs Sabater, Xavi Gisbert, David Solla, Estanis Serrano, Ramon
Ginovart, Felip Zaragoza, Jordi Bonfill, Ruben Castillo, Ximo Talarn, Joan Gisbert, David Subirats, Jordi Ginovart, Sergi Escoda, Víctor
Panisello, Jordi i Noèlia Tomàs. Àngel Queral (tècnic), Josep Llaó (delegat) i Ramon Fàbregues, persona vinculada als veterans des
de fa molts anys, van representar l’Associació. La selecció comarcal tenia a Fran Samarra com a mister (Paco Gilabert no va poder
assistir per motius personals). Va estar formada per jugadors que van coincidir amb Tomàs en els equips que va estar. Tortosa:
Antonio Morales, Camilo Castellà, Ciurana, Carlos Bernardo, Mario Perolada, José Luis Margalef, Manolo Verdiell, Rafel Grifoll, Rafa
Martínez i Jordi Fabregat. Rapitenca: Jota Vizcarro. Horta: Chema i Jordi Videllet. La Cava: Flecha i Òscar Martin. Deltebre: Òscar
Rumense. Gandesa: Toni Morelló. Perelló: Jordi Segarra. Vinaròs: Keita. Ampolla: Baltasar, Guillermo i Pitarque. R. Bítem: Joan
Domingo, Salaet, Tarazaga i Marcel. Del Cata B: Jesús Ferreres. Els àrbitres que van col.laborar en l’homenatge: Manolo Páez i Joan
Fatsini. Lamentar la lesió, en una acció fortuïta, de l’ampostí Mario Perolada. Menisc i creuats afectats. Va ser operat ahir dijous.

La familia de Tomàs va rebre diversos reconeixements. A la foto superior, del Catalònia, placa i ram. A l’esquerra, Víctor Abella, directiu del Tortosa. Joaquin Roda, president del R. Bítem. El porter Chema va lliurar el reconeixement de Miralles d’Horta. Els veterans de Jesús van lliurar una pilota signada per tots els jugadors del partit i l’ampollero Baltasar Capera una placa en nom del president Joan Piñana i la junta de la temporada 97/98.

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2017

www.mesebre.cat

PATINATGE. CAMPIONAT D’ESPANYA

Núria Gas, del CP l’Aldea, fou cinquena
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EN UN MINUT
ELS ESPORTISTES
EBRENCS TANQUEN LA
PARTICIPACIÓ ALS
WSG DE RIGA
Satisfets, encoratjats i
il·lusionats. Així s'han
acomiadat dels CSIT
World Sports Games la
trentena d'esportistes catalans, la majoria de les
Terres de l'Ebre, que han
participat en l'edició de
Riga, Letònia, clausurada
aquest dissabte al vespre.

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Campionat d’Espanya Júnior i Sènior a la població
gironina de Platja d’Aro. Els aficionats al patinatge han pogut gaudir d’un gran espectacle
protagonitzat per alguns dels millors patinadors del món com la Monica Gimeno i Pere
Marsinyach que revaliden el títol de campions d’Espanya amb una execució dels seus programes espectacular. En la categoria sènior femení, la classifiació va estar liderada per
Mònica Gimeno del CP Mollerusa Pla d’Urgell (Fed. Catalana), seguida per Carla Escrich
del Caldes d’Estrac (Fed. Catalana) i per Isla Granados del Pa Cadí (Fed. Catalana). Núria
Gas Cugat, del CP L'Aldea, fou cinquena. Una posició meritòria tenint en compte la competitivitat que va existir en la prova del campionat d’Espanya Júnior-Sènior.

Des del dilluns 26 de juny i fins al dia 30, Roquetes acollirà la primera edició del Campus Nando Recio. Durant
una setmana els xiquets entre 7 i 14 anys tindran l’oportunitat de compatir experiències i entrenaments amb el
jugador de futbol professional ebrenc, que des de fa set
anys juga a la primera divisió de Hong Kong.
Els entrenaments es duran a terme a les instal·lacions
municipals del municipi des de les 9 del matí, fins a les
13.30 h Aquest campus està adreçat als joves jugadors
que volen millorar i potenciar les seves qualitats futbolístiques.

REM. AQUEST CAP DE SETMANA

Campionat
d’Espanya a Sevilla
A partir d’avui i fins el 25 de juny al Centre d’Alt Rendiment de la Cartuja de Sevilla es celebrarà el campionat d´Espanya 2017 de les categories (juvenils, absoluts, sub-23, veterans i adaptats). Hi haurà nombrosa
presència de remers ebrencs.
El Club de Rem Tortosa participarà amb 20 dels seus remers.

EL DIA 1 DE JULIOL. JA HI HA 70 PORTERS INSCRITS

II ‘Desafio’ de porters,
a la Santa Creu de Jesús

El CF S. Bàrbara ja prepara
la nova temporada

El dissabte dia 1 de juliol,
al camp de la Santa Creu
de Jesús, tindrà lloc el
segon ‘Desafio’ de porters, organitzat per
ChemaEscoladePorters.
Des de les 9 del matí,
amb participació de porters de totes les categories.
Es una jornada exclusiva
per als porters perquè
puguin gaudir-ne i competir entre ells amb
enfrontaments entre ells
mateixos que serveixen
per a potenciar l’essència
del porter sota els pals i, a la vegada, reforcen el seu instint per intentar buscar els punts
dèbils del porter rival al que han d’intentar batre. Una jornada valuosa per a la formació
i que comptarà amb la presència de porters experimentats que seran la referència per als
més joves. Fins avui, ja hi ha 70 porters inscrits, tot un èxit per aquesta iniciativa d’un porter referent com ho és Chema Esteban.

El CF S. Bàrbara ja treballa per
la nova temporada i la junta que
presideix Jordi
Gisbert està confeccionant
la
plantilla del primer equip, intentant seguir
amb el treball de
la base. A més
de tot això i per
generar ingressos, el club torna
a organitzar una
festa remember
que es farà el dia
1 de juliol, amb el Dj’s Toni Rico, Axel Gil, Xavi Caballé i
Pau Lobato.

Ha estat la primera vegada que Catalunya participava en aquests jocs
internacionals d'esport
amateur i la valoració
dels esportistes sobre
aquesta experiència ha
estat excel·lent. Els WSG
ajuden als participants a
mesurar el seu rendiment
competitiu a nivell internacional, un fet complicat
fora dels campionats d'alt
rendiment i d'elit. Els catalans marxen orgullosos
amb els resultats, amb
medalles en atletisme i
natació i bons resultats
en altres modalitats com
bàsquet o tenis taula. Hi
ha hagut una alta particiCICLISME. DIUMENGE
pació ebrenca en l'edició
letona dels jocs i els esportistes han pres nota
dels aspectes positius de
l'organització a Riga, des
de la certesa que cal treballar dur per a què l'edició 2019 de Tortosa i l'Ebre sigui encara millor.
*TARRAGONA impulsauna nova edició del
RallyRACC CatalunyaCosta Daurada, quetindrà lloc entre el 6 i el 8
d'octubre, i que recorrerà
1.289,43 quilòmetres de
les comarques de Tarragona, incloses les Terres
de l'Ebre. Aquest esdeveniment comptarà enguany amb 19 trams cronometrats, cinc dels quals
El Ral·li també tornarà a
trepitjar les Terres de l’Ebre. Ho farà el proper 6
d’octubre amb el tram
mixt de la Terra Alta. El
pilots sortiran de de Caseres, aniran a Bot fins
arribar a Gandesa. El segon recorregut sortirà des
de Vilalba fins arribar a la
Fatarella.
(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ebredigital.cat/)
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) Nº: NÚMERO AL RÀNQUING GENERAL DE TOTS ELS JUGADORS. P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)
Nº

42
45
53
122
140
153
175
183
184
245
280
293
306
338
339

Nº

6
43
49
94
95
125
157
163
285
295
321
372
373
401
402

Nº

39
71
85
96
100
133
203
229
230
231
251
261
262
287
343

Nº

10
34
47
74
86
162
188
189
218
242
329
330
366
378
440

Nº

25
46
82
107
145
146
205
234
235
255
267
278
357
381
393

CD ALCANAR
JUGADOR

Josep de la Torre
Manel Sol
Ion Oslabanu
Josep Forcadell
Chimeno
Sergio Ruiz
Raul Vates
Marc Bort
Adrià Vallsells
Xavi Obiol
Edu Aguilar
Genís
Moisés Muñoz
Puxero
Daniel Ghisalberti

CF BATEA
JUGADOR

Jordi Vilanova
Aleix Almestoy
Adrià Suñer
Gustavo Soriano
Miguel Reverté
Kiko
Agustí Fornos
Raul Jiménez
Enric Suñé
Borrull
Adrià Sales
Miquel Adrià
David Bes
Pau Castillo
Alejandro Prats

P. G.

60 8
59 4
54 2
37 1
34 10
32 12
29
27 5
27 8
20 4
17 5
16 2
15
13
13 1

P. G.

99 5
60 1
57 4
43 1
43 19
37
32 14
31
17 4
16 1
14 7
10
10 1
8 2
8 1

CF J CATALÒNIA
JUGADOR

Jordi Tomàs
Sergi Escoda
David Cosido
Cristian Arasa
Javier Asin
Xavi Gisbert
Dani Benaiges
Juanjo Rovira
Marti Panisello
Marc Prades
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
Juanjo Centelles
Pau Diez
Roger Rius

CE PERELLÓ
JUGADOR

Vicent Brull
Xixo
Alberto Cuenca
Àlex Pedrosa
Eric Barberà
Marc Andreu
Narcís Franch
Raul González
David Flox
Brigi Garcia
Eric Brull
Dani Robles
Marc Pardo
Didac Subirats
Jordi Gilabert

P. G.

64 6
49 7
45 9
43 16
42 12
36
25 1
22 2
22 1
22 10
20 7
19 1
19
17 8
13 1

P. G.

88 1
66 7
58 8
48 13
45 2
32
27 2
27 3
23
21 3
14
14 2
11
10
6

CF S. BÀRBARA
JUGADOR

Marc Baiges
Jordi Roda
Admed
José Mari Monfort
Sergi Otero
Sebas
Òscar Benet
Ivan Vallès
Joaquin Martí
Toni Calafat
Ivan Arasa
Xavier Arasa
Nico
Xavi Pastor
Kazu

P. G.

72 13
59 7
46
41 6
34 12
34
25 5
22 2
22
20 5
19
18 1
12 6
10
9 1

Nº

20
36
62
119
123
131
148
154
213
224
225
318
369
420
433

Nº

4
23
66
73
114
126
158
172
195
240
249
296
297
385
473

Nº

50
79
104
117
128
209
232
241
252
288
300
301
311
312
327

Nº

48
54
72
101
106
136
150
165
211
219
243
289
331
332
345

Nº

14
31
68
108
135
151
152
168
192
199
314
334
348
358
395

UE ALDEANA
JUGADOR

Àlex Alegre
Aleix Samper
Sergi Auré
Josep Reverté
Didac Rius
Marc Garcia
Rafel Estorach
Lluc Pepiol
Robert Lopez
Dani Fluixà
Pau Sánchez
Eric Safont
Albert Alegre
Pau Gonzalez
Sergi Ventura

P. G.

73 21
64
52
38 4
37 4
36 17
33 1
32 3
23 6
22 2
22 1
14
10
7
6 1

CF CAMARLES
JUGADOR

P. G.

Cristian Bertomeu 101 6
72
Josep Vilanova
50 2
Victor Pujol
48 12
Edgar Samper
40 15
Carles Kader
37
Pau Sansaloni
32 10
Raul Teixidó
30 3
José Luis Rosales
26 1
Alex Ionita
21
Aitor Arasa
20 2
Sergi Cid
16
Gerard Estorach
16 9
Jesús Ferreres
9
José Luis Leon
4
Arnau Beltran

Nº

8
21
51
83
112
207
214
236
246
268
294
319
360
398
399

Nº

37
44
52
103
115
143
180
181
215
257
258
270
271
386
403

CF AMPOLLA
JUGADOR

David Ramirez
David Gallego
Erik Garrido
Marc Perelló
Òscar Ruibal
Manolo Abril
Cristian Regolf
Marc Estivill
Eric Ferré
Gerard Franch
Dani Barroso
Paco Casas
Damià Fernández
Joaquim Bru
Fernando Expósito

CF CORBERA
JUGADOR

Lachem Ouhdadi
Joel Serret
Fernando Maña
Roger Vidal
Robert Martorell
Samu
Dani Jiménez
Marc Sabaté
Ricard Maña
Sergi Prats
Abdhe
Manu Rodero
Guillem Aubanell
Abarghaze
Jordi Hostau

P. G.

96 24
72 21
55
45 1
40 3
24 5
23 15
21 1
20
18 5
16 6
14
11
8 2
8 7

P. G.

64
60 1
55 2
41 15
40 7
34 2
28 5
28
23 5
19 10
19 4
18
18 2
9 2
8

UD J I MARIA B
JUGADOR

Jordi Rullo
Marc Lucero
Albert March
Isaac Llaó
Juan Cortés
Sergi Prats
Josep Navarro
Florenci Alegre
Aleix Franch
Brayan
Pau Monclús
Aaron Casanova
Johan Rosero
Marc Niviera
Agusti Marti

CF PINELL
JUGADOR

Àlex Escarihuela
Raül Arroyo
Soufaine
Lluís Castelló
Gerard Moreno
Emilio Folqué
Edu Maestre
Lluií Espinach
Juan Madero
Cristian Rodriguez
Joel Gracia
Carlos Montagut
Victor Gonzalez
Gerard Castelló
Redouane

CD TORTOSA
JUGADOR

Albert Virgili
Manolo Puig
Cristian Ventura
Ike Romera
Dani Bel
Raul Garcia
Albert Arnau
Mochi
Ivan Cristino
Sergi Giralte
Sergi Galera
Maikel Emperador
Xavi Anell
Eudald Brull
Àlex Cuenca

P. G.

P. G.

P. G.

78 32
68 6
50 4
41 3
36 1
33 1
33 7
31 9
27 2
26
15
14 3
13 2
12
9

32
70
92
93
118
124
155
176
179
194
226
237
238
281
351

Nº

18
38
99
127
196
202
216
217
228
259
298
309
310
322
354

Nº

57 11
46 3
41
40 1
37 3
24
22
21
20 7
17 8
16 3
16
15 4
15 3
14 3

58
54 26
49 5
42 3
41
35 1
33 6
31 9
24
23
21 3
17
14 8
14
13

Nº

Gerard, de la Sénia (1)
Nº

29
69
77
111
139
193
206
223
256
292
317
335
336
337
350

Nº

19
56
60
109
121
138
147
169
174
221
291
367
382
396
431

UE RAPITENCA
JUGADOR

Xavi Marqués
Sergi José
Pachu
Oriol Vallespí
Albert Villarroya
Sam Garcia
Raul Istoc
Josué Andreu
Àlex Forés
Pau Ripoll
Ivan Gasparin
Àlex Borrull
Roger Nolla
Jack Cid
Nacho

P. G.

69 4
50 13
47 2
41
35 1
27 2
25
23
20 6
17 2
15 1
14
14
14 2
13 5

CF ULLDECONA
JUGADOR

Moha Hadri
Toni Ondozabal
Fran Reolid
Albert Castell
Pere Estellé
Jordi Adell
Davide Bisegilie
Pau Castro
Amado Clotet
Roberto Marquez
David Blanco
Marc Tena
José Mari Monfort
Gerard Balada
Oriol Labella

P. G.

74 1
54 11
53
41 6
38
35 2
34
31 1
30 11
23 6
17
11 1
10
9 3
7 2

15
75
80
97
129
233
253
263
264
272
302
364
375
388
389

Nº

3
28
64
87
134
166
182
220
244
254
265
347
391
411
462

Nº

33
35
61
102
110
178
200
201
212
222
279
315
316
349
359

CF AMPOSTA
JUGADOR

JE FLIX

P. G.

JUGADOR

74
64
42
37
26
25
23
23
22
19
16
15
15
14
12

Dani
Yuri
Nacho Aroca
Llorenç Peral
Arnau de la Prada
Magí Andreu
Edu Usall
Jaume Esteve
Cristian Barajas
Gio
Pere Martinez
Joan Junca
Andreu Peral
Dani Viñuales
Jordi Llorens

CD LA CAVA

77
47
46
43
37
22
20
19
19
18
16
11
10
9
9

UE R BITEM
JUGADOR

JUGADOR

6

2
1
2

4
6
8
4
1
7
1

1

P. G.

102 3
69
51 3
45 14
36 19
31 3
28 5
23 6
21
20 1
19
13 9
9 6
8 5
5 2

CF VILALABA
Abdul
John
Musta
Marto
Sisco
Yasin
Albert Arrufat-Ros
Xavi Suarez
Oriol Lavella
Leo Sosa
Ruben Barcelo
Zouhir Quachene
Japan
Miguel Roch
Jaafr Igalf

8
3
3
1
5

P. G.

JUGADOR

Roger Santaella
Sergi Grau
Brayan
Mario
Sergi Curto
Eric Fernández
Chimeno
Àngel Sánchez
Jordi Llaberia
Manel Vizcarro
José R Vidal
Joab Fatsini
Ferran Roig
Àngel Hernández
Raimon Fosch

Sergi Bel
Abdulayah
Pau Galiana
Jota
Emili Descarrega
Moha
Edgar Bartolomé
Dani Porcar
Claudiu Iaunau
Xexu
Victor Bartolomé
Albert Monforte
Robert Beltran
Àlex Accensi
Pau Muñoz

P. G.

67 3
49 11
43 1
43 6
39 7
37
32 5
29 6
28 4
26 1
22
21 3
21 5
17
12 2

Pau Valmaña
Ivan González
David Medina
Isaac Casanova
Joaquin Cardona
Jonatan Llorach
Aleix Llobet
Eudal Recasens
Felipe Guachapa
Jonatan Tomàs
Guillem Pallisé
Arnau Bertomeu
Omar Oliveras
Àlex Iniesta
Ivan Pàez

Nº

11
12
57
78
84
120
141
156
170
208
239
247
352
384
400

Nº

13
17
27
67
116
132
144
173
197
198
323
405
425
477
498

Nº

1
5
63
88
130
149
186
273
303
313
376
409
439
460
461

Nº

24
58
59
65
90
137
167
190
191
266
275
276
304
356
379

FC ASCÓ

P. G.

JUGADOR

79 3
78 1
53 1
46
45 4
38
34 7
32 4
30 11
24 7
21
20
12 3
9
8

Sergi Masqué
Artur Godia
Héctor Rodriguez
Dani Arliaga
David Silva
Enrique Socias
Jordi Martí
Jonatan Toledo
Victor Bertomeu
Andreu Guiu
Sergi López
Ricard De Antonio
Juan Antonio Garcia
Patricio Alvarez
Gerard Roigé

CF GANDESA
JUGADOR

CF LA SÉNIA
JUGADOR

Gerard Estrella
David Callarisa
Pol Rodriguez
Isaac Rodriguez
Joan Zaragoza
Marc Lleixà
Kevin Moreno
Òscar Querol
Eric Alarcon
Xavi Pomada
Ivan Capitan
Joan Labèrnia
Oriol Matamoros
Ferran Adell
Aleix Martin

P. G.

78 6
76 29
70
50 3
40 2
36
34
30 6
26
26 3
14 4
8 1
7 1
4 1
3

Jaume Gumiel
Javier Dilla
Enric Ubalde
Frederic Giné
Josep Domènech
David Rojas
Joan Batiste
Cristian Vallés
Alexis Pedraza
Pere Martínez
Genís Navarro
Joan Vives
Robert Costa
Robert Cubells
Jaume Guerola

P. G.

113
101
51
44
37
33
27
18
16
15
10
8
6
5
5

14
35
6
1
18
8
2
3
11
2

CD ROQUETENC
JUGADOR

Marc Alegre
Àlex Estorach
Fran Julve
Ivan Arasa
Maikel Fernandez
Jordi Valls
Àlex Chavarria
David Vilanova
Ramon Castells
Òscar Camarero
Martí Farreny
Xavi Bautista
Jonatan Ruiz
Cristian Fosch
Gerard Reyes

P. G.

72 14
53
53 3
51 4
44 7
35
31 4
27
27 1
19 6
18 2
18 6
16 4
12 1
10

Nº

SCER L’AMETLLA

Nº

FC GODALL

22
98
113
142
171
177
185
227
248
269
282
283
284
307
308

7
30
41
159
160
164
250
260
286
299
324
325
326
341
342

Nº

9
26
76
81
89
105
161
187
210
274
328
365
377
390
410

Nº

2
16
40
55
91
204
277
290
305
333
380
392
412
441
442

JUGADOR

Xavi Fages
Igors Azizoovs
Xavi Callau
Robert Brooksbank
Jordi Boyer
Ivan Romeu
Micael Dieguez
Ruben Bonachi
Sergi Callau
Hector Benaiges
Alejandro Piñeiro
Gerard Cañagueral
Florin
Marc Garcia
Josep Madrid

JUGADOR

Manu
Xescu
Ramon Ibañez
Royo
Ricard Reverter
Juan Canalda
Cristian Alvarez
Oriol Vidal
Alin Stan
Javi Rivas
Miguel Cana
Guillem Cana
Fidel Guardiola
Eric Segarra
Josep Lorente

OLÍMPIC

JUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Jaume Guerola
Quim Vila
Jaume Soriano
Aleix Marti
Fèlix Chorto
Dani Calvo
David Ferré
Maiol Caballero
Òscar Nogales
Jordi José Moya
Aitor Giné
Albert Troyano
Johan Pérez

P. G.

72 3
42 4
40 2
34
30
29
27 1
22 1
20
18 8
17 16
17
17
15
15 3

P. G.

98
68 28
62 8
32
32 4
31 2
20 1
19
17
16 1
14 1
14 1
14 4
13
13

P. G.

90 7
71 12
47
46 1
44 11
41 13
32 1
27 4
24 2
18
14
11 1
10 2
9 8
8

UE SANT JAUME
JUGADOR

P. G.

José Ramon Mars 106 16
77 4
Murri
Abraham Casanova 64 2
Agustí Valldeperez 54 10
44 7
Manel Tomàs
25 6
Carlos Curto
18
Andreu Cervera
17
Marc Garriga
16
Àlex Casanova
14
Miguel Vera
10
Roger Pardo
9 6
Juanjo Magrinyà
8 1
Joan Collazo
6
Ivan Benito
6
Joan Navarro

P. G.

67 5
65 10
53
42
41 14
29 2
26 2
26 2
24 6
23 1
18 1
15 5
15
13 1
12 4

J. Ramon Mars (S Jaume) (2)

Sergi Bel (R Bítem) (3)
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JOAQUIN CELMA

Nova secció. L’estiu i els fitxatges
del futbol ebrenc

*Amposta i Tortosa estan esperant els descarts del Reus B. Alguns candidats, Òscar Rodríguez, Marc Vernet, Marcel Meseguer i Adrià Vargas.
*A Ulldecona, moviments a dojo. En no fitxar els babys Pere i Marc, que
van al Nàstic, Teixidó va moure les seves peces i va posar a l'agenda a tres
jugadors: Galera i Arnau (es queda a Tortosa) i Gustavo ex Amposta i
Batea. Aquest últim va ser fitxat el dimarts a la nit.
*Els jugadors de l’Alcanar Raul Vates, Genís i Trinquet han rebut oferta
del Vinaròs. José Ramon un any mes va dir no al Gandesa, club que va
estar esperant-lo. A la Rapitenca aquesta setmana es decideix si segueix
Gerard Verge.
*‘Mochi’, del Tortosa, i Caballos, del Catllar, tenen diverses ofertes.
*L’Alcanar va parlar aquesta setmana amb Albert Bel, seggon de Beto a
l’Amposta, per poder entrenar l’equip. De la Torre ha renovat i Marc
Garcia (Aldeana) interessa.
Calsina, nou jugador del
*Jaume Guiu (Falset) té propostes de l’Olímpic, Falset i M. Nova, on
Camarles.
podria fitxar.
*Els jugadors del Godall, Xescu i Ramon, estan en converses amb l’Aldeana. Estan també en l'òrbita del
Jesús Catalònia, R-Bítem i S. Bàrbara.
*Revolució total al Batea. De la passada temporada, dels jugadors que més partits han jugat només
segueixen 4: Vilanova, Adrià Suñer, Enric i Alejandro Prats. S’han de fer fitxatges. Entre els que interessa,
Raul Arroyo, pichichi del Pinell. Ha fitxat el defensa Piqué (Falset), el porter Marc Castellví
(Olimpic/Rapitenca) i Ruben Civor, davanter que va fer 36 gols al Maella.
*La Cava enguany es presenta amb molts canvis. Renovacions: Marc Bertomeu, Roger, Castaño,
Jonatan, Cañada, Sola, Marc Casanova i Gasulla. Baixes: Sergi Curto, Padillo i Joab Fatsini. Dubtes amb
Ferran Roig i Mario per si deixen el futbol. Té previst 8 fitxatges, 6 poden ser de Tarragona. La novetat
important és que el segon d'Isaac serà Baltasar Capera. El fitxatge estrella podria ser Mochi (Tortosa).
*Primers fitxatges de l’Ascó: Johan Snick (porter de la R Dominicana), Eric Bernat (juvenil), Sergi Moreno
(Castelldefells) i Hèctor Garcia (ex Sant Andreu que estava a Alemanya). Falten dos fitxatges importants.
Dubtes en la continuitat de Masqué per motius de treball.
*Tortosa, de la passada temporada segueixen 10 jugadors: Cuenca, Virgili, ike Romera, Puig, Dani Bel,
Cristian Ventura, Sorolla, Eudal, Raul Garcia i l'últim a renovar va ser Albert Arnau que tenia un 90% de
possibilitats de no fer-ho després de les converses amb Amposta i Ulldecona, La Cava i La Sénia. De
moment hi ha 5 fitxatges efectuats i s'esperen 4 més. El central Dominguez (Vilaseca) entre els que
interessa.
*El Gandesa va tancar els primers fitxatges: Gerard Roigé (Ascó), Pau Ripoll (Rapitenca), Galera
(Tortosa) i Joseph (Ascó B). Pendents de si és baixa Dilla (té ofertes d’equips de categoria superior). Si
és baixa, fitxaran un davanter de Tarragona. Farà la pretemporada, Richard (Maella).
*El Catalònia ja té 4 baixes: Gisbert i Javi Asin, per retirada, Rius (Arnes) i Marc Prades (Jesús i Maria).
La resta de l'equip pràcticament seguirà. Interessa Xexu (R Bítem). El més important, la renovació del
tècnic. Un dels dubtes és Cristian Arasa que té quatre ofertes, una d’elles per tornar a Masdenverge.
*Juanjo Serrano complirà la seva tercera campaña amb La Sénia. De moment només dues baixes: Ferran
Adell i Fonollosa. S’està tancant la renovació de la plantilla. Un 95% de la mateixa seguirà i s'esperen 3
fitxatges. Primera alta, el porter Andreu Borràs del Remolins-Bítem.

JUGADOR

MERCAT
EQUIP

ON VA

JUGADOR

D’ESTIU
EQUIP

ON VA

FUTBOL EBRENC

JUGADOR

EQUIP

ON VA

MIKAEL

AMETLLA

ALDEANA

ANDREU B.

R BITEM

LA SENIA

CRISTIAN

CAMBRILS UNIÓ TORTOSA

ERIK DEVADIP

JUVENIL

AMETLLA

JOAN BATISTE

GANDESA

MÓRA LA NOVA

VILLARROYA

RAPITENCA

TORTOSA

BENICARLÓ

ULLDECONA

SERGI GASPARIN RAPIT. Juve
ELOI ALMESTOY BATEA

ALEIX ALMESTOY BATEA

ALDEANA
ARNES

ARNES

ROGER RIUS

J CATALÒNIA

ERIC BERNAT

SM GENE

ASCO

ASCO JUV

ASCO

JOHAN SNICK

R DOMINICANA ASCO

SERGI MORENO CASTELLDE.
MARC BLANCO
JANI

ASCO JUV

HÉCTOR GARCIA S ANDREU
SERGI PRATS

CORBERA

JOAN AUBANELL VILALBA
CARLOS LLARCH ASCO B
ERIC AMADO
ALBERT V

ARNES

BATEA B

BATEA B

GERARD FERRÉ BATEA B

GERARD GARCIA BATEA B

ASCO

ASCO

ASCO

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA A

BATEA A

BATEA A

BATEA A

JORDI ALAÑA

BATEA B

MOHA

R-BITEM

CAMPANALS

EBRE ESCOLA CAMARLES

VICTOR CALSINA TORTOSA
M. VILARROYA

TORTOSA

BATEA A

CAMARLES

CAMARLES

CAMARLES

GERARD ROIGÉ ASCÓ

GANDESA

HANS

GODALL

DILLA

GANDESA

TONI DOMINGO

ALCANAR

MARC PRADES
IVAN ABAD

DANI FLUIXÀ

AMPOSTA

J. CATALÒNIA
ULLDECONA
ALDEANA

GANDESA/REUS
J MARIA

J MARIA

J MARIA

J MARIA

ORIOL PENA

FREDERIC GINÉ
BARRUFET
A. TORRES
AGUS

POL BLADÉ

URI BENITO
SADDIK

RAÜL JIMÉNEZ
PAULINO

MATAMORES

JOAN SABATER
GERARD BES
DENIS COCH

CRISTIAN DIAZ
BUERA

BRAYAN

PAU RODA
ALEIX CH.
OTERO

ROGER TURCH

FALSET JUV
GANDESA
ASCÓ

ASCÓ JUV
BATEA

GANDESA
VILASECA
TORTOSA
BATEA

JUVENIL

JUVENIL

VILASECA
JUVENIL

EUROPA

VILASECA
JUVENIL
LA CAVA
J MARIA

ROQUETENC
TORTOSA

MÓRA LA NOVA

MÓRA LA NOVA

MÓRA LA NOVA

MÓRA LA NOVA

MÓRA LA NOVA
OLÍMPIC

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA
R BITEM

R BITEM

MARC MASDEU

S. JAUME

ULLDECONA

MARC PARDO

PERELLÓ

SAM GARCIA

RAFA RIBERA

ÒSCAR BENET
NACHO

JOHAN ROSERO
JACK CID

GUSTAVO

JAUME G

MIQUEL C
ORIOL

HUGO FORNOS
ERIC TORRES
PAU RIPOLL
PIQUÉ

RUBEN CIVOR

S BÀRBARA

S BÀRBARA
RAPITENCA

TORTOSA?

ULLDECONA

ULLDECONA

JESÚS I MARIA B ULLDECONA
RAPITENCA

ULLDECONA

EBRE E. JUV

S BARBARA

BATEA

ULLDECONA
DELTEBRE

JESÚS I MARIA
PINELL

RAPITENCA
FALSET

MAELLA

MARC CASTELLVÍ RAPITENCA
JOSEPH ONGOLA ASCÓ B

ULLDECONA
S BARBARA
LA CAVA

LA CAVA

LA CAVA

GANDESA
BATEA

BATEA

BATEA

GANDESA

ROQUETENC
S. BÀRBARA

AMADO

DAVID NIETO

MONFORT

CAMBRILS UNIÓ TORTOSA

*L’Ametlla va parlar amb 4 entrenadors: Cotaina (Vilalba), Poy i Jordi
Font i al final ha fitxat a Subi ex Roquetenc i juvenil de la Rapitenca. Es
vol renovar a gairebé tots els jugadors. Les dos estrelles, Pepe i Piñeiro
seguiran.
*Primeres renovacions del S. Bàrbara: Esbrí, Ventura, Ximo, Pastor,
Roda, Ivan i Carlos Soler. De moment 4 fitxatges: Amado, Miquel
Callarisa (Ulldecona), Jaume Gonzalez (E Escola juvenil) i Gerard Curto
(Alcanar i Ebre Escola). Dubtes de si segueixen Monfort (el Tortosa s’ha
interessat), Admed, que té 4 ofertes, Sebas que es planteja retirar i
Otero, que farà pretemporada a la Rapitenca. Interessa el porter Manel
Vizcarro (la Cava).
*Arturo Avila és el nou míster del Corbera, la passada campanya va estar
a la Selva del Camp. Només falten tancar les banquetes de tercera catalana a Vilalba, Pinell i Masdenverge .
*Al Remolins-Bítem ja ha renovat Jota, Emili, Claudi, Abdul, Galiana,
Esmel, Sergi, els germans Bartolomé i Robert Beltran. S'esperen cinc fitxatges. Aleix Chavarria (roquetenc) podria ser un d’ells. De l'equip bàsic
l'únic jugador que no ha renovat Albert Monforte mentre que Moha va
al Camarles.
*El Jesús i Maria ja ha tancat els primers 4 fitxatges: Dani Fluixà
(Aldeana), Toni Domingo (Alcanar), Marc Prades (Catalònia), Ivan Abad
(Ulldecona) i ha renovat a Roger Antó, Marc, Rullo, Aleix Franch, Albert
March i Carles Bertomeu. Pugen del juvenil Josep Navarro, Genis Vila i
Isaac Llaó.
*L’Ampolla d'Enric Alaixendri es comença a perfilar. Primeres renovacions: Marc Perelló, Enric, Paco Casas, Damià, Gerard Franch, Regolf i
dels jugadors de Tarragona s'espera la seua renovació en els propers
dies. S’està intentant portar a jugadors locals que estan en altres clubs
com Ferran Galve (J i Maria).
*Al Perelló van renovar tots els jugadors locals més Xixo i dels jugadors
d'altres localitats encara no ha renovat cap. Hi ha converses.
*Els jugadors que segueixen a Sant Jaume a les òrdres d'Antón són:
Roger, Àlex, Abraham, Garriga, Navarro, Toledo, Joan Q., Carles,
Juanjo, Miquel, Agustí, Mars, Manel, Adrià, Andreu i Sergi Casanova.
De l'equip bàsic de la passada temporada no va renovar Benito. A les
altes destaquen els retorns de jugadors del poble, que seran grans
reforços: el porter Marc Masdeu (J. Maria), Marc Pardo (Perelló), Eric (la
Cava) i David Nieto (inactiu).
*Roquetenc: s'esperen pocs canvis en la plantilla, baixa important la de
Ramon Castells, que deixa el futbol i Vilanova que marxa a entrenar a
l'estranger. I Aleix anirà al R. Bítem. Possible retorn de Josep Otero.
S’està pendent reforçar la davantera i el total d'altes serien 3 o 4.
*A l’Olímpic segueix Paco Muñoz, que serà la quarta campanya en
aquest club. I aquest any farà tàndem amb Xavi. Es mantindrà el bloc de
l'equip i les altes seran entre 4/5.
*La renovació pel Godall del míster Joan Subirats depenia de si es podia
fer un equip competitiu amb un parell de fitxatges. Joan continuarà.
Segueix bona part bloc que va acabar la temporada passada i hi hauran
diversos fitxatges. Xescu i Ramon han rebut diverses propostes.
*De la passada temporada de 4a catalana sis equips no estaran: Móra la
Nova, Arnes i Masdenverge per l'ascens, mentre que desapareixen
Batea B, Ametlla B i Alcanar i només dos equips nous: Flix i Rapitenca B.

TORTOSA JUV ROQUETENC

GERARD CURTO E ESCOLA

ERIC

ALEX RODENAS

Fitxatges 3a. catalana

J MARIA

LA CAVA

INACTIVO

RAPITENCA

EDGAR SAMPER CAMARLES

S. BÀRBARA
S JAUME

S JAUME

S JAUME

TORTOSA

TORTOSA

Roger Rius (Catalònia) va a l’Arnes

Eric (la Cava) ha fitxat amb el S. Jaume. Gustavo (Batea) a l’Ulldecona.
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TAMBÉ SEGON TÈCNIC DE LA SELECCIÓ ABSOLUTA AUSTRALIANA

«Segur que algun dia tornaré»
AVUI: JOSEP GOMBAU, ENTRENADOR SUB-23 D’AUSTRÀLIA

Pregunta: Tens contacte habitualment
des d’Austràlia amb
gent ebrenca?.
Resposta: La veritat és
que sempre intento
estar en contacte amb
la gent de la nostra
terra. Amb els meus
pares parlo cada dia
per Skype. A l'aixecarme, saber d'ells em
dóna força per afrontar el dia. Sempre hi ha
2-3 persones, amics,
que durant la setmana
parlo amb ells. Alguns,
com jo, ebrencs vivint
pel món.
P: Perquè vas deixar el
futbol tan jove?.
R: Mai he deixat el
futbol...jajaja. I crec
que serà difícil que ho
deixi. És la meva vida.
La meva passió des
que era un nen.
P: Als 27 anys fitxes
pel Barça a les escoles
de futbol de diferents
països. Per què et trien
a a tu?.
R: No és ben bé així.
Al F.C. Barcelona, vaig
estar d'entrenador del
planter, primer assistint a Sergi Domènech
a l'Aleví A. Després
com a entrenador al
benjamí. En la quarta
temporada al club se
m'ofereix la possibilitat de ser el director de
l'FCB Escola tant a
nivell nacional com internacional. L'oportunitat
de formar part del F.C.
Barcelona em va arribar gràcies a Juanjo
Rovira. En aquella
època el director del
futbol base era Josep
Colome, persona propera a Juanjo i ell em
va recomanar. Sempre
estaré agraït a Juanjo
per l'oportunitat que
em va brindar al seu
moment.
P: Compta’m la teua
experiència en aquestes escoles.
R: Va ser una experiència brutal tant a
nivell esportiu com de
vida ja que em va permetre viatjar a molts
països i conèixer a
molta gent. En el meu
últim any en el F.C.
Barcelona, vam fixar la
nostra residència a
Dubai ja que el F.C.

Barcelona va obrir un
projecte d'Escoles en
Middle East. Com he
dit, per tot plegat, una
experiència magnífica
en tots els àmbits.
P: Com comença l’aventura de Hong
Kong?.
R: El president del
Kitchee SC Mr Keng
ens va visitar a
Barcelona amb la
intenció d'obrir una
escola
del
FC
Barcelona a Hong
Kong. Jo vaig ser una
de les persones que va
ajudar a formalitzar
aquest projecte. No
sabia que, a l'alhora,
Mr Keng també era el
propietari del Kitchee,
club de la primera divisió de Hong Kong. Un
cop la FCBEscola
Hong Kong ja va estar
en marxa i en ple funcionament em va oferir entrenar el primer
equip del club.
P: Deixes el Barsa i
te’n vas a Kong Hong.
R: Fou la meva primera experiència com a
entrenador professional. Vaig necessitar
una primera temporada
d'adaptació.
Conèixer la lliga i les
necessitats del club. En
el segon any vam ser
campions, després de
47 anys de sequera al
club. Fou un gran
aprenentatge.
P: En quatre temporades, dues lligues tres
copes i reconegut
com el millor tècnic del
país asiàtic el 2011 i
2012. Déu n’hi do!
R: Sí, el grup era jove,
es va fer fort, amb fam
i vam viure un cicle de
4 anys inoblidable.
Guardo molt bon
record
d'aquella
etapa, per l’equip i en
l’aspecte personal.
P: Com s’obre el camí
cap Austràlia?.
R: Juguem l'AFC Cup
i ens vam classificar
amb el Kitchee per als
quarts de final. Mai un
equip de Hong Kong
havia arribat tan lluny
en aquesta competició
a l’Àsia. A més, practicàvem un futbol
atractiu, de combinació, anant sempre a

l'atac. Es va parlar
molt de nosaltres i és
cert que llavors vaig
rebre diverses ofertes
al final de temporada.
La que més ens va
agradar va ser la de
l'Adelaide United i
vam signar allà.
P: I arribes allà i triomfes, guanyant al en
2014 la FFA cup.
R: Si. En la segona
temporada,
vam
aconseguir guanyar la
FFA cup. Primer títol
de la història del club.
Imagina't quina sensació.
P: Per què deixes
Austràlia i te’n vas a
dirigir l'acadèmia de
David Villa?.
R: Vam tenir una temporada llarga, lluitem
fins a l'últim moment
per ser campions de
Lliga. Al final no va
poder ser. Havíem
guanyat la copa, s'havia realitzat un molt
bon any. Estava esgotat, havia invertit molt
d'esforç i moltes hores
en aquella temporada,
desatenent fins i tot a
la meva família. El treball d'entrenador a
nivell professional és
molt exigent. Portava
des dels 16 anys
entrenant sense parar.
La meva ment i el meu
cos em van demanar
una parada en el camí
per poder continuar
després amb més
força. Feia molts anys

que no podia gaudir
d'unes
vacances
durant el mes d'agost,
a Amposta, o un
Nadal en família.
Necessitava
parar,
mirar enrere, analitzar
que havia fet bé i
malament fins aquell
moment. Llavors va
sorgir una oportunitat
única. David volia
obrir un projecte
d'Acadèmies
de
Futbol a US. I jo tenia
l'experiència acumulada d'haver realitzat un
treball similar a FC
Barcelona en la meva
etapa a l'FCB Escola.
David Villa és una persona encantadora, i
ens venia de gust treballar amb ell. El projecte DV7 Academy és
espectacular, ja que
està pensat única i
exclusivament a traslladar els valors i l'experiència que David
ha adquirit en el món
del futbol al llarg de
tota la seva carrera
esportiva. És futbol
100%, dissenyat per
oferir oportunitats als
joves jugadors. Futbol
en
estat
pur.
Actualment, a un any i
mig des de la seva creació, ja disposa de 8
Acadèmies. Ens va fer
molta il·lusió tant a la
meva família com a mi
formar part del projecte, per aquesta raó ens
vam mudar a Nova
York i ajudem en el

procés de creació de
DV7 Soccer Academy.
P: I ara tornes a
Austràlia com a seleccionador sub-23, per
què?.
R: La vida té aquestes
coses,
marxes
d'Austràlia pensant
que difícilment tornaràs, ja que la distància entre Austràlia i la
nostra terra és enorme. I al cap d'un any
tornes a ser-hi. Vaig
rebre la trucada del
seleccionador Ange
Postecoglou. Em va
oferir treballar amb ell
a la selecció Nacional
absoluta i fer-me
càrrec de la Sub-23.
Una oportunitat que
no podia deixar escapar. Treballar per a
una Federació era una
cosa que no havia fet
mai i em venia de gust
viure aquesta experiència. Alhora que em
dóna la possibilitat de
participar i viure de
primera mà esdeveniments tan importants
com
la
Confederacions, que
es disputa en aquests
moments,
un
Mundial, els Jocs
Olímpics, la Copa
d'Àsia i evidentment
tot el procés de la fase
de classificació.
P: Amb el gan que és
Austràlia, hauràs de
viatjar molt?.
R: El país és enorme.
Treballem des de
Sidney, però evidentment viatgem per tot
el país per veure els
partits de lliga en
directe. Tenim un grup
extens de jugadors
Australians
que
juguen en altres lligues
d'Àsia i a Europa. Com
pots imaginar no és
tasca fàcil i sí, hem de
viatjar moltíssim.
P: Has triomfat a Àsia i
a Austràlia, però no a
l’Estat
espanyol.
Ningú és profeta...?
R: Sincerament no tinc
aquesta
percepció.
Tenint en compte que
no sóc un exjugador
professional, i que he
sortit del futbol base
d'Amposta, em sento
molt satisfet amb el
que hem aconseguit,

jo en primera persona,
amb el suport i ajuda
de la meva família. Ara
mateix sento una gran
responsabilitat en dirigir la Selecció Nacional
d'un país tan gran
com Austràlia. Amb
treball anem a tornar
aquesta
confiança
dipositada en nosaltres per dirigir aquest
projecte.
Dedicar-te professionalment al que més
t'agrada ja et fa sentir
satisfet. Tant és que
sigui a Espanya, a
Austràlia o a qualsevol
part del món.
P: El millor menjar
d'Àsia i Austràlia?
R: A Austràlia, seure al
voltant d'una taula
està relacionat amb fer
una barbacoa. Cada
casa té la seva barbacoa. Ells diuen que fins
que no tens una barbacoa a casa no ets un
Aussie (com ells criden
a un australià). Per
tant, tenim barbacoa a
casa. La carn és molt
bona. Encara que jo
prefereixo un bon
peix.
A Àsia cada país té els
seus plats típics. Jo sóc
un fan del menjar asiàtic. Sushi Japonès,
Dumpling i arròs xinès
i el menjar Thailandès.
P: Com viuen el futbol
a Austràlia?
R: Hi ha molta afició i
la gent va molt als
estadis. En l'A-league
(lliga nacional del
país), hi ha partits amb
45000 espectadors.
En el nostre cas amb la
Selecció quan juguem
a casa, l'estadi és ple.
Sold out.
50-60.000 persones
vénen a animar-nos.
L'aficionat és molt respectuós i sempre
anima, guanyi o perdi
el seu equip.
P: Tornaràs algun dia
casa o et quedaràs per
aquests móns?.
R: Tornaré segur. Sóc
de les Terres de l'Ebre i
com allà en cap lloc.
P: Viatges amb la
família o tu sol?.
R: Amb família, sempre. Són el meu punt
de suport. Sense la
seva companyia pro-
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bablement no estaria
treballant a l'estranger. La meva dona
Romina i les nostres
dues filles Maria i
Bruna de 5 i 3 anys.
P: I d’Amposta, que
n’opines
de
Tarrazona?
R: Lluís, ho ha estat tot
en l'Amposta. És una
persona entranyable
que ho va donar tot
pel club com a jugador, tècnic i president.
Com a president va
agafar un club enfonsat, a la vora de la
desaparició, aquell any
ens vam salvar en l'última jornada de baixar
a 2ª Regional. I ell va
portar-lo a 3a Divisió,
invertint moltes hores
de treball i posant
molts diners de la seva
butxaca (amb encerts i
errors com és normal).
Jo vaig viure part d'aquest procés en el
club. A nivell personal,
sempre va demostrar
confiança amb mi. Em
va oferir entrenar el
juvenil de l'Amposta
sent jo molt jove.
Gràcies a l'Amposta
vaig poder iniciar la
meva carrera com a
entrenador.
Estaré
sempre agraït al club,
als jugadors que vaig
tenir, i la gent que em
va ajudar, gent que va
apostar per mi en
aquell moment. Félix
de los Santos, Josep
Roca i Lluís Tarrazona.
En el seu dia em vaig
pronunciar sobre la
seva sortida del club,
crec que hauria d'haver sortit d'una altra
manera. Com mereix
una persona que ha
donat tant a aquesta
entitat. Mai és tard.
(Entrevista completa
al web de Més Ebre).

PROPER:

DAVID VILANOVA
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AVUI: JOSEP GOMBAU, L’EBRENC A LA COPA CONFEDERACIONS (2)

By: Joaquin Celma

Pregunta: Per què és
tan exigent l’afició de
l'Amposta?
Resposta: Ho ha de
ser, només d'aquesta
manera jo entenc el
futbol, l'exigència de
l’afició d’Amposta a
mi em va fer créixer
com a entrenador. En
aquella època al juvenil Preferent hi havien
partits
amb
500
espectadors. La grada
s'omplia per veure el
juvenil. Els jugadors es
sentien importants i
l'afició ens encoratjava. A casa érem forts.
L'afició de l'Amposta
al meu entendre és de
10.
P: T’agradaria entrenar algun dia a
l’Amposta?
R: Durant anys quan
vaig començar a
entrenar al planter del
club aquesta era la
meva màxima il·lusió,
el meu objectiu. Sabia
que tard o d'hora ho
faria. Quan dirigia el
juvenil, vaig entrenar
el 1r equip de
l'Amposta en un parell
de partits. Va ser en
un impàs a final de
temporada durant el
transcurs en el que va
marxar un entrenador
i va arribar el nou.
Partit
de
Copa
Catalana contra el
Reus a casa 0-2 i un
partit amistós a Santa
Bàrbara. Tenint 24-25
anys, et pots imaginar
la il·lusió que em va
fer. Després la vida em
va portar per un altre
camí. Entrenar a l'equip de la teva ciutat
és una cosa bonica.
Evidentment no descarto que pugui passar en algun moment
de la meva vida. El
que si que tinc clar és
com m'agradaria acabar la meva etapa
com a entrenador.
Espero que d'aquí a
moltíssims anys. I ja de
jubilat. M'agradaria
acabar la meva carrera
com a entrenador tal
com vaig començar
entrenant l’aleví A de
l'Amposta. I anant a
entrenar amb bicicleta. Llàstima que el
camp de terra ja no
existeixi...
P: Ho veus normal
que tinguem 20
entrenadors, comptant els ajudants, a

l'estranger, tan bons
som?
R: Boníssims. Només
ha faltat que ens adonem que podem.
P: Dues persones que
heu fet molt gran el
futbol ebrenc, tu i
Juanjo Rovira. Tens
bona relació amb ell?
Parla'm de Juanjo.
R: Juanjo és el pare i
artífex de tot el bo que
ens ha passat als
entrenadors ebrencs.
Sense ell no seríem on
som. Ell va ser qui em
va donar l'oportunitat
d'anar
al
FC
Barcelona. Després en
ser jo el Director tècnic
de l'FCB Escola la
cadena va seguir i
altres entrenadors de
futbol de Terres de
l'Ebre van tenir l'oportunitat de treballar al
club o en posteriors
projectes com és el cas
de Delfín o Becerra en
la DV7 Academy. La
nostra relació és estupenda. Parlem setmanalment i quan estic a
les Terres de l'Ebre
sempre ens ajuntem
amb les nostres respectives famílies al
voltant d'una taula.
P: El teu lema de la
vida?
R: El sol surt per a tothom.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc?
R: Moltíssimes coses.
Recordo una amb
especial afecte, a
l’Adelaide
United,
l'encarregat de material va estar malalt
durant un llarg període de temps. En un
partit a casa, la seva
família ens va avisar
que ell vindria a veure
el partit. Vaig parlar
amb els jugadors. Els
vaig dir en quina part
de l'estadi estaria
assegut i que si feiem
un gol, el celebrariem
amb ell. Als 20 segons
ja havíem marcat. Les
ganes ens van poder. I
els jugadors van anar
on estava per celebrar-ho. Al cap d'uns
mesos
va
morir.
Sempre estarà en el
nostre record.
P: Compta’m una
anècdota de la teua
etapa futbolística?.
R: Jo era porter. Un
dia, després d'una
jugada desafortunada,

encaixem un gol per
un error meu. En l'equip jugava també de
lateral esquerre un
company de vida. El
padrí d'una de les
meves filles. Em va dir:
no et preocupis, ara
ho arreglo. No l'havia
vist marcar un gol en
la seva vida. Als 5
minuts hi va haver
una falta a la frontal
de l'àrea, va demanar
xutar-la i va ficar-la
per l'escaire. Va venir
a la porteria i em va dir
ja està. Vam guanyar
5-1.
P: Una illa tu sol amb
50 noies, un mes. Què
faries?
R: En un mes acabarien jugant bé al futbol
segur.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Amistats.Disciplina.
Una manera de viure
la vida.
P: T’agrada jugar un
bon partit o guanyar?
R: Prefereixo Jugar un
bon partit; si jugues bé
normalment guanyes.
Si només et preocupa
el resultat i no com
obtenir-lo, a la llarga
ho acabes pagant.
Tenim l'obligació com
a entrenadors de fer
que la gent que ve a
veure els nostres partits, pugui gaudir, s'ho
passi bé i vulgui tornar
a l'estadi el proper
partit.
P: Quina regla del futbol canviaries?
R: Més que una regla,
seria una proposta.
M'agradaria que un
partit amb resultat 00, els dos equips implicats no sumessin cap
punt. Tenim l'obligació de fer gaudir a la
gent. Anar a l'atac.
P: Què has après de

en aquests anys com a
entrenador?.
R: Més que com a
entrenador, com a
persona. He après
amb els anys a ser
pacient. Si fas bé les
coses, tot arriba.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: Quan jo vaig
començar a jugar, era
una altra època, no hi
havia formació. Els
entrenadors t’ensenyaven el que ells
coneixien
d'haver
jugat. I gràcies. Ja que
ho feien d'una forma
desinteressada, sense
cobrar un sou. Guardo
bon record de tots.
Sens dubte el millor
entrenador que he
tingut, el que en
aquella època treballava diferent, era
Ricardo Pantoja.
P: A quin jugador t’hi
assemblaves?.
R: A Peter Smeichel.
Però pel físic (jajaja).
No per qualitat futbolística. Anys després
hem coincidit. Vam
jugar
contra
el
Manchester United a
Hong Kong i ell va
venir en representació
del club anglès a la
presentació del partit.
La veritat és que era
un portent físic. Quin
gran porter.
P: A quina edat et vas
retirar?.
R: Vaig deixar de jugar
als 23 anys. En portava ja 6 entrenant. Ho
vivia amb passió. Vaig
prendre la millor decisió. Em vaig poder
dedicar al 100% al
que realment m'agradava. No considero
que m'hagi retirat mai
del
futbol.
Vaig
començar amb 6 anys
a jugar i en tinc 40 i

encara no he parat ni
una sola temporada.
Si fas números són 34
anys vinculat. Tota
una vida.
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: Va ser de casualitat.
Un dia l'entrenador de
l'aleví de l'Amposta va
deixar l'equip. El president el Sr. Pepe Pla,
em va comentar si
m'agradaria entrenar
nens. Li vaig dir que
agafava l'equip fins
que trobés a algú. A
les dues setmanes va
venir a l'entrenament
amb el nou entrenador. Li vaig dir que
havia fet tard. Aquells
nens em van fer sentir
passió pel futbol.
P: S’aprén alguna cosa
tots els dies?.
R: Per aprendre, has
de tenir la mentalitat
oberta. No sempre la
tenim tot el que deuriem. La meva resposta és sí, si realment es
vol aprendre.
P: Què és un entrenador?.
R: El capità d'un vaixell, dirigit pels jugadors. Ells són els protagonistes reals d'aquesta història. Els
que amb les seves
decisions determinen
el transcurs d'un partit.
P: Quin és el secret
per a ser un bon
entrenador?.
R: Gestionar bé el
grup. Ser just. Tenir
ben clar quina filosofia
de futbol vols practicar.
P: Com prepares els
partits?.
R: Pensant un 80% en
nosaltres i un 20% en
l'adversari. Si fas bé la
teva feina, són els
altres els que s'han de

preocupar.
P: Quina és la teua
filosofia de joc?.
R: He tingut la sort de
treballar en el F.C.
Barcelona: la millor
universitat del món.
Per això queda tan
clara la meva filosofia.
Joc de possessió de
pilota i atacar a través
d’aquesta.
Millor
guanyar 5-4 que 1-0.
P: Consells per a un
futur entrenador?.
R: Que senti passió
per l'entrenament. Pel
que fa.
P: Entrenadors que
admires?.
R: Els que fan que els
seus equips facin gaudir a la gent. Els que
intenten anar sempre
a l'atac. El meu ídol ha
estat Johan Cruyff. Ell
va ser el pare i constructor de la filosofia
de joc del F.C.
Barcelona. Guardiola
va arribar a millorar el
seu llegat. Després de
cada tècnic pots treure
matisos que t'agradin.
La llista és gran. No
sempre els millors
entrenadors estan en
els equips grans.
P: Qui guanya els partits i qui els perd?.
R: Els guanya l'equip,
els perd l'equip.
Encara que de vegades els guanya l'equip
i els perd l'entrenador
jajaja.
P: L'únic perill d'un
entrenador és que el
cessin. El d’un jugador
es que es lesioni. Tots
teniu el vostre perill?.
R: Gràcies a Déu mai
no han cessat. Però
forma part de la nostra professió, no ho
veuria com un perill
sinó com una experiència a través de la
qual s’ha de créixer.
La lesió en un jugador
és el pitjor que li pot
passar. Es veu fora del
grup sense poder fer
el que realment li
agrada. És quan més
necessita el suport de
l'entrenador. Si estàs
al seu costat, el jugador ho agraeix i estarà
sempre amb tu.
P: Quines qualitats ha
de tenir un jugador
per ser professional?.
R: Ser professional del
món del futbol i tenir
èxit no és gens fàcil.
S'ha de tenir: qualitat.
(néixer amb aquest

do), treballar fort (ferse jugador entrenant
bé), sort (estar en el
moment oportú en el
lloc adequat), ambient
familiar adequat, ser
intel·ligent, disposar
de bones companyies...Imagina't si és
difícil.
P: Valors del futbol,
cinc que segons la
teua opinió haurien de
ser imprescindibles?.
R: Treball, sacrifici,
honestedat, respecte i
gaudir del que fas.
P: S'ha de tenir molt
de caràcter per dominar 18 egos de jugadors?.
R: Més que caràcter,
s’ha de tenir clar el
que es vol fer, com
fer-ho i explicar-ho
amb anterioritat a tots
els membres de la
plantilla perquè no hi
hagin malentesos. Si
algú es desvia mà
dura, no pots dubtar.
P: Segons la teua
experiència, en quin
moment un jugador
ha de saber que no
jugarà un partit o si
que ho farà?.
R: Cada entrenador
pot pensar diferent. Jo
dono l'alineació el dia
abans del partit. La
sessió d'entrenament
serveix per treballar
tàcticament amb el
grup que iniciarà el
partit.
Treballar
estratègia en atac i en
defensa. Són jugadors
professionals i tots
han d'estar preparats
per jugar i donar el
millor de si, quan l'entrenador ho requereixi.
P: Quan un mister s’equivoca, com aconsella afrontar-ho?.
R: Amb naturalitat.
Assumint
l'error.
Tothom s'equivoca. Jo
he entrat al vestidor al
final del partit i els he
dit als meus jugadors
que no es preocupessin per haver empatat
o perdut el partit perquè jo era el culpable.
Si el gest és sincer ells
ho agraeixen.
P: Segons vostè, hi ha
jugadors que fan l’entrenament invisible?.
R: Si, i sota el meu
punt de vista és molt
important. Dormir,
descansar. Una bona
dieta. Cuidar el teu
cos i exercitar tu ment.
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Pit de pollastre
a l’estil Japonés

PREPARACIÓ:
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
· 2 pits de pollastre sencers o tallats a tires gruixudes
· Oli d'oliva o gira-sol
· Fulles d'alga nori

INGREDIENTS PEL MARINAT
·
·
·
·
·

2 grans d'all picats
1 trosset de gingebre ratllat o picat
8 cullerades de sala de soja
3 cullerades de vinagre d'arròs o vinagre de sidra
2 cullerades de sake o de conyac

Tallem el pollastre i preparem el marinat amb
tots els ingredients. Posem el pollastre dins del
marinat i el deixem com a mínim 20 minuts.
Tallem l'alga nori a tires. Escorrem el pollastre i
envoltem cada tros amb una tira d'alga. Ho passem per la fècula de patata i ho fregim amb oli
abundant però, a una temperatura moderada per
tal que la cocció arribi al centre del pollastre. Un
cop fregit li podem afegir llavors de sèsam.

DIVENDRES 23 JUNY DE 2017

serveis

www.mesebre.cat
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

Amb Venus transitant per la teva casa cinc
pots conèixer algú que et causi impacte
bastant especial. En aquest moment res
pot pertorbar el teu bon humor.

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser molt subtil creant un ambient molt
càlid al teu voltant . Necessites moure’t i descarregar tensions a causa del trànsit del Sol.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Si mesures les teves paraules, conreant una
mica la diplomàcia , pots solucionar un problema de parella . Respecte a la salut , si
surts a passejar, envolta’t de la naturalesa .

Has de ser conseqüent . Qualsevol canvi
sobtat d’opinió et fa ser inestable a ulls
de la teva parella . Respecte a la salut , evita
els canvis bruscos de temperatura.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

En l’amor has d’apostar fort per tu , les cartes estan a les teves mans . Respecte a
la salut ,no passis per alt tot el que afecta
a les teves emocions.

De vegades et costa comunicar-te amb claredat . Sincera’t amb la teva parella .
Respecte a la salut , busca la serenitat mental . Fes exercici de relaxació.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Transformar el teu dia a dia sentimental
com un joc divertit i lúdic està a l’abast de
la mà . Respecte a la salut , avui gaudeixes
d’un ànim excel•lent .

MÉS EBRE RECOMANA

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

SOLUCIÓ

VERBS

Estàs immers en una etapa bona per fomentar el diàleg i superar vells problemes sentimentals . Si fas coses que et facin sentir-te
a gust amb tu mateix , millorarà el teu to vital.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Avui et costarà molt treure els teus sentiments més veritables . Vés amb compte
amb les teves indecisions . El teu estat d’ànim millora .

Sigues més objectiu . No et perdis en els
petits detalls pel que fa a la teva vida amorosa
. Per mantenir la teva salut sense problemes
, moltes vegades és important saber dir no.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Es reactiven els teus assumptes amorosos.
La teva parella et sorprendrà quan menys
t’ho esperis . Per mantenir-te en forma el desgast diari que realitzes ha de ser compensat.

Pel que fa a l’amor , pots evitar viure una
decepció si actues fredament i amb la
distància deguda . Respecte a la salut , no
has d’esgotar-te en el treball.Evita l’estrès.

Vols anunciarte?

877 180 170

Aquest es el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT

NO T’HO PENSIS MÉS
comercial@mesebre.cat

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112

23

24
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IMMOBILIARIAÑ
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

UNIVERSITARIS
Llogo pis a Tarragona
tot renovat.
Costat estació autobusos
Tel. 657375616

LLOGUER PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

classificats
SERVEISÑ
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.mesebre.cat

DIVENDRES 23 DE JUNY DE 2017

RELAXÑ

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

BUSCO PIS
A BARCELONA
que tingui 2 habitacions
Tel. 600 311 857

VARIS Ñ

TORTOSA

Vols anunciar-te?

COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

24H CATALANA

SALIDAS
A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€

Tlf. 664 149 258

612 569 430

DIVENDRES 23
DE JUNY
DE 2017

A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat
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A TORTOSA

La prestigiosa guia gastronòmica
Gault&Millau visita les Terres de l'Ebre
agrada un puntet d'acidesa i plats lleugers. En canvi,
al sud, prefereixen tenir
més quantitat al plat. Un
altre punt important i diferencial que té la nostra
guia és que són els mateixos inspectors els que
paguen, de la seua butxaca, tot el que mengen,
tant si es gasten cinquanta
euros com cinc-cents...
Nosaltres només paguem
el temps que ells empren
en redactar el seu informe
amb la seua valoració.

ACTUALITAT
El món de la gastronomia
i la crítica gastronòmica
han patit una gran evolució i s'han posat de moda
durant l'última dècada.
Amb l'arribada dels mitjans digitals han sorgit un
gran nombre de plataformes "online" de contingut
gastronòmic, programes
televisius, reality-shows,
així com nous perfils
mediàtics, com bloggers,
prosumers...
Avui parlem de la crítica
gastronòmica amb el
director de redacció de la
guia Gault&Millau a
Bèlgica i Luxemburg,
Philippe Limbourg, que
aquests dies ha estat visitant el nostre territori.
La guia Gault&Millau és
un referent en el món
gastronòmic.
Aquesta
guia neix en la dècada
dels anys setanta de la
mà dels crítics gastronòmics francesos Henri
Gault i Christian Millau.
La guia Gault& Millau,
coneguda per la seva
peculiar puntuació de restaurants (s'avaluen en
una escala de 20 punts,
però entre les seves pàgines només apareixen els
restaurants que superaren
els 10 punts), es basa en
els principis de la nouvelle cuisine promulgats
pels seus fundadors. Una
cuina purista que apel•la
a la qualitat dels aliments,
la senzillesa i l'enginy, a
més de valorar les noves
tècniques tot repudiant
els excessos innecessaris.

ME: Quines qualitats ha
de tenir un bon crític gastronòmic?
PL: Ser un apassionat de la
cuina i estar obert, receptiu.
ME: Coneixem la guia
Michelin, la guia Repsol,
entre moltes altres. Però
no es coneix massa la
guia Gault&Millau, per
què?
PL: Efectivament, la guia
va néixer als anys setanta
a França i actualment
estem presents en catorze
països i aviat també estarem presents a Espanya i a
Itàlia.
ME: Parlem de la vostra
puntuació. Es necessiten
10 punts per estar a la
vostra guia.
PL: Sí, els nostres inspectors visiten els restaurants,
com ho faria un client normal, i després ens entreguen un informe molt
detallat del restaurant visitat (entorn, accessibilitat,
si té pàrquing, l'acolliment
que ha rebut, el servei, els
paraments, la neteja, etc...
com ho fa qualsevol altra

guia però, el 80% de la
puntuació
de
la
Gault&Millau és tot allò
que hi ha dintre del plat.
L'inspector tasta els plats
que li suggereixen o el
menú de degustació com
qualsevol client, i després
valora en què es diferencia
el restaurant. Un cop feta
la seua valoració, envia el
seu informe al comitè de
redacció que està format
per unes sis persones. El
comitè analitza tots els
informes que envien els
diferents inspectors per
fer-ne la comparativa. La
diferència que hi ha, per
exemple, entre natros i la
guia Michelin, és que els
seus inspectors han passat
per l'Escola d'Hostaleria,
és a dir que tenen una formació de xef però que per
alguna raó no exerceixen
com a tal. En canvi els nostres inspectors no han de
pertànyer necessàriament

al món de la gastronomia
professionalment,
sinó
que simplement han de ser
unes persones assídues als
restaurants i enamorats de
la bona cuina. Hem comprovat que una sola persona no pot valorar un plat,
ja que els gustos de cadascú són molt variats.
Nosaltres comparem i
valorem amb tot l'equip,
perquè de vegades, les
opinions són diferents.
Una altra diferència és que
la guia Michelin envia, per
exemple, un inspector
espanyol a provar la cuina
holandesa o un inspector
holandès l'envia a provar
la cuina mediterrània. El
que s'ha d'entendre, i
generalitzant una mica, és
que les persones que són
del nord prefereixen els
plats en menys quantitat
d'aliments i lleugers, com
és el cas, per exemple, del
nord de Bèlgica on els

ME: S'ha passat a fomentar l'estètica de la simplicitat?
PL: Hem passat d'una
cuina tradicional a una
cuina ultramoderna.
Avui anem de cara a una
cuina més senzilla. Per
culpa dels escàndols que hi
ha hagut al món de l'alimentació (vaques boges,
icterícia...), la gent s'ha
tornat més cautelosa i per
a estar més tranquils volen
reconèixer tot allò que
mengen.
ME: La Guia Gault&Millau
acusa alguns cuiners d'utilitzar additius a la cuina i
no accepta determinades
tendències avantguardistes, ja que es considera
una publicació que vetlla
pels interessos de la cuina
i del consumidor. Ara està
de moda la desconstrucció, utilitzar nitrogen
líquid... convertir un puré
de patata en gel.... S'està

abusant massa de la química i dels additius en la
gastronomia per aconseguir nous sabors i noves
textures?
PL: Cada cop s'utilitzen
menys additius i cal ser un
bon professional per
dominar diferents tècniques per aconseguir diferents textures.
ME: Parlem dels menús i
de les cartes. A vegades
s'utilitza un lèxic complicat i no sabem ben bé el
que menjarem.
PL: Sí, això és una tendència i moltes vegades en
parlo amb els xefs.
Realment el que passa dintre del plat passa pel
menú. En això vull dir que
la gent ja no vol deu productes dintre del plat, en
volen només tres, i passa
el mateix en el menú.
Quan el cambrer ens porta
el plat a taula i ens explica
tot el que tenim al plat, la
majoria de les vegades, no
entenem res. Hem de ser
conscients que aquest no
és l'objectiu. El que vol el
client és saber el que
menja.
ME: Cal oblidar-se dels
additius, abusar menys de
tot allò que sembla estar
dins dels paràmetres de
l'anomenada gastronomia
molecular si es pretén ser
designat com a Cuiner de
l'Any per la Gault&Millau.
Els productes del nostre
territori es valen per ells
mateixos i, ens aventurem
a dir que, aviat tindrem a
la guia Gault&Millau un
gran nombre de restaurants del nostre territori.
Foto: Salva Balart

