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Els escorcolls foren impulsats per les queixes veïnals

Foto: ACN

Avui és notícia

Els cossos policials han detingut ja tretze persones en l'operació contra el tràfic de drogues oberta des d'aquest dimecres a la matinada en
quatre municipis del Montsià i a Mont-roig del Camp. Aquesta era la dada ahir dijous pel matí. Segons han informat fonts pròximes a la
investigació, quatre de les persones detingudes han quedat amb llibertat després de prestar declaració en dependències policials.
P10

Terres de l’Ebre. La taula de mobilitat es
constituirà avui divendres. Està integrada
per 12 representants, sota el paraigua de
P3
l’IDECE.

Tortosa. La construcció de la nova piscina i
el complex esportiu va començar dilluns.
Les obres s’executen per 4,82 milions
P4
d’euros.

Ribera d’Ebre. La nuclear d’Ascó I es torna
a connectar a la xarxa, després d’acabar la
recàrrega de combustible, donant pas a un
P8
nou cicle d’operació de la planta.
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La bandera de l'ARC de Sant Martí

Aquests dies hem vist onejar una bandera amb sis colors a les façanes de diferents ajuntaments del territori. Es tracta de la bandera de l'arc de Sant
Martí. És la bandera històrica de la comunitat gais i lesbianes que va aparèixer per primera vegada l'any 1978 a la manifestació per l'orgull gai de Sant
Francisco als Estats-Units. Aquesta bandera del moviment LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals), simbolitza la diversitat de la comunitat gai.
Per què una bandera amb l'arc de Sant Martí? La història explica que es tracta d'un homenatge a l'actriu Judith Garland, una veritable icona gay, i per
una de les seues més famoses cançons "Over the Rainbow" (de la pel·lícula "El mag d'Oz" ... Una bandera per somiar un món millor. Actualment la
bandera està composta pel color vermell: vida, taronja: orgull, groc: sol, verd: naturalesa, blau: harmonia i violeta: esperit.
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CINTA AGRAMUNT BAYERRI. FISIOTERAPEUTA L'ONADA TORTOSA

L'art de fer sentir
Quan parlem de persona gran, en
major o menor proporció, parlem
de pèrdua. Nosaltres, els professionals de la salut, ens marquem
objectius enfocats a recuperar o
millorar aquestes capacitats perdudes o, al menys, mantenir
aquelles que encara perduren.
Procurem estimular capacitats físiques com el caminar, el manipular
objectes, la correcció postural,
l’escriptura, les ABVD, etc. i
també les capacitats cognitives
com la memòria, la lectura, el càlcul, entre altres. Moltes vegades,
sobretot en persones que pateixen demència, el fet de marcarnos només objectius de recuperar
o millorar algunes d’aquestes
capacitats esmentades, pot resultar poc realista ja que el que s’està
plantejant és reeducar sistemes
superiors com és el desenvolupament sensoriomotor o perceptivomotor sense aturar-nos a pensar
que aquella persona pot tenir
afectat allò més elemental del que
seria la base de la piràmide de del
desenvolupament de la persona,
els sistemes sensorials. La teràpia
sensorial, per tant, ens pot ajudar
a conectar a la persona que pateix
demència amb l’entorn, oferir-li

benestar personal, emocional i
social, beneficiar el desenvolupament del pensament, del llenguatge i de la cognició, tot treballant a partir dels sensoris més
bàsics. En definitiva, donar qualitat de vida a la persona. Als nostres centres hem començat a crear
sales d’estimulació sensorial. Es
tracta de crear zones on l’ambient
i els estímuls que oferim estan
controlats, podent oferir a les persones ímputs sensorials bàsics (de
tacte, propiocepció i cinestèsia) i
ímputs sensorials secundaris
(vista, oida, olfacte i gust). Es
tracta de sessions d’uns 30’ on
treballem diferents sensoris (sense
sobreestimular) tenint en compte
el perfil sensorial de la persona
que hem valorat prèviament.
Posem per exemple una sra. que
te un perfil sensorial tàctil poder
treballariem amb aproximació i
contacte, seria una persona que
respondria bé als massatges propioceptius, a les presions amb
pilotes, es podria treballar amb
textures diferents a diferents
zones del cos ja que ho acceptaria
bé. En canvi, si detectem que una
persona no respon bé a la llum,
buscariem treballar en ambients
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més aviat foscos, sense estímuls
lluminosos, sense projeccions a la
paret, etc. Les sessions estan sent
totalment individualitzades a cada
persona, adaptant-nos a les seves
preferències i estan resultant
satisfactòries en la majoria dels
usuaris, milloren el benestar i disminueixen l’angoixa. L’objectiu
de futur que ens proposem és
anar més enllà de la sala d’estimulació sensorial i es aquí on comencem a parlar del concepte
Snoezelen 24h, és a dir, generalitzar en el dia a dia l’estimulació
sensorial, adaptant l’entorn que
implica cada ABVD. Imaginem

una persona amb afectació cognitiva que es lleva pel matí i la despertem amb llum progressiva, la
banyem tenint en compte la temperatura de l’aigua, les diferents
textures, prenent consciència del
seu esquema corporal, que
esmorzi discriminant les olors i els
gustos, etc. Per aconseguir-ho, cal
que tot l’equip prengui consciència dels beneficis d’aquesta filosofia de treball ja que no només es
tracta d’una tècnica concreta. Cal
donar un pas més, oferint un cuidatge de qualitat basant-nos,
com sempre, amb una atenció
centrada en la persona.

TERESA ESMEL RESPON AL COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL ACORD PER GODALL (VEGEU PLANA 6)

‘La transparència no es fa als mitjans de comunicació, es fa a
l’Ajuntament. Els convido a vindre més sovint al consistori’
La política, una manera de fer que no tothom pot entendre o potser sí. I si ho fan, ho fan a la seva manera. Només
una pregunta a l’oposició del nostre poble. Vostès saben que vol dir formar part de l’oposició? Els regidors tenim la
tasca d’oferir a la ciutadania els serveis públics municipals que es mereixen, en el cas del nostre Ajuntament ho fem
des de la proximitat. Una proximitat que ens ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà les necessitats de tots
i cadascun dels nostres ciutadans. Per això, des de l’equip de govern i, també des de l’oposició, hem de ser conscients
per a qui treballem. Actualment tenim més consultes que ens arriben a l’ajuntament de veïns que de la mateixa oposició. L’equip de govern, ja érem conscients que havíem de donar les actes però també som conscients que aquest
ajuntament no té en cap cas, res a amagar. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), ens recorda el que ja
sabíem, res més. Si algo he dit per activa i per passiva és que l’Ajuntament de Godall té les portes obertes per a que vostès consultin el que vulguin. Els empleats públics municipals estan a la disposició de cada un dels membres del consistori i, l’oposició forma part del consistori. Els torno
a convidar a les dependències municipals per tal de resoldre tots els dubtes o qualsevol qüestió relacionada amb la nostra tasca de govern.
L’equip de govern municipal no amaga cap mena d’informació, tan és així que, si no recordo malament, se’ls facilita cada mes una relació de
l’estat d’execució del pressupost de l’exercici en curs a més a més d’una relació de despeses. Això és amagar informació? D’altra banda els plens
de l’Ajuntament es fan un cop cada més. Entenc que els membres nous no entenguin el funcionament o fins hi tot el volum de temes a debatre.
L’oposició d’aquest Ajuntament, ja té experiència en altres legislatures, i per tant no són nous en la seva tasca i ja haurien de saber el volum de
temes a debatre a cada ple. Però, a banda d’això, recordo que Godall és un poble petit i l’ordre del dia és el que és. Ara imaginis si haguéssim
fet cas de la seva sol·licitud de fer un ple cada quinze dies tal i com van manifestar en el ple d’organització d’aquesta legislatura. La transparència
no es fa als mitjans de comunicació, es fa a l’Ajuntament. Els convido a vindre més sovint al consistori.
Teresa Esmel Casanova
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La taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre es
constituirà avui divendres, dia 30 de juny
Hi seran representats la Generalitat, els quatre consells comarcals i els ajuntaments de Tortosa i Amposta
La taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre es
constituirà avui divendres 30 de juny, segons
va avançar dimarts el delegat del Govern,
Xavier Pallarès. La signatura estarà presidida
pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull. Segons va explicar Pallarès, la taula estarà
integrada per 12 representants, sota el paraigua de l'Institut pel Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre (Idece). D'aquests, sis
seran representants de la Generalitat i els altres
sis seran: un representant de cada consell
comarcal (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i
Ribera
d'Ebre),
un
representant
de
l'Ajuntament de Tortosa, i un representant de
l'Ajuntament d'Amposta. Pallarès va defensar
que no hi hagi representació de la societat civil
i econòmica del territori perquè l'objectiu és
agilitzar la planificació i presa de decisions
sobre mobilitat.
El delegat del Govern serà l'encarregat de presidir aquesta taula de treball.
Des dels moviments socials s'havia reclamat la
creació d'una Autoritat Metropolitana del
Transport (ATM) com tenen a altres territoris,
una opció que el Govern ha descartat.
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El delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, informant de la creació de la Taula de la Mobilitat.

La taula estarà integrada per 12 representants
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MOBILITAT

Millorar les
condicions
El Govern ha autoritzat la
creació de la Taula de
Mobilitat de les Terres de
l’Ebre com a òrgan de
consens territorial de
totes les polítiques de
transport públic. La
voluntat del Govern és
treballar conjuntament
amb els agents i administracions locals la millora
de les condicions de
mobilitat de les Terres de
l’Ebre, tant els aspectes
relacionats amb la planificació com els que tenen a
veure amb la millora dels
serveis de transport i,
especialment, del règim
tarifari. La Taula permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les
Terres de l’Ebre fins a
l’establiment definitiu a
tot Catalunya del nou
model de mobilitat dins
del projecte de la TMobilitat. Un dels primers treballs serà l’elaboraciódel Pla Director de
Mobilitat (PDM).

Aficionats ebrencs i valencians s’uneixen
per defensar els correbous
Signat un conveni de col.laboració, dissabte a Sant Jaume
Aficionats ebrencs i valencians es va unir dissabte en
un acte que va tenir lloc a Sant Jaume d’Enveja. Un
acte marcat per l’objectiu der defensar una festa cada
cop més qüestionada.
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre i la Federació de Penyes Taurines de
Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana van ratificar
un conveni de col·laboració. “És bo per als dos territoris: és un acord de convivència i ajuda mútua, cal anar
tots junts per defensar l’afició dels bous al carrer”, va
assegurar el president de l’Agrupació de Penyes
Taurines a l’Ebre, Joaquim Martí.
“És fonamental la unió entre les aficions de tots els
punts”, hi va afegir el secretari de la Federació de
Penyes Taurines valenciana, José Badia. Només l’any

passat, es van autoritzar més de vuit mil actes amb
bous al País Valencià, 4.688 a la província de Castelló.
Entitats animalistes també han posat l’ull en aquests
festejos. “Estem vivint el que els companys ebrencs
estan vivint des de fa molts d’anys”, va dir Badia.
Segons informació del Diari El Punt, des de Sant
Jaume d’Enveja, els aficionats i agrupacions van voler
enviar un missatge “d’unió” i “defensa” dels correbous.
Centenars de persones van participar en un matinal
que va començar amb dos bous capllaçats, va continuar amb un esmorzar i va acabar amb tallers infantils.
A les Terres de l’Ebre, es van autoritzar l’any passat 48
festes en 26 municipis, en un total de 195 dies.
Foto: Cedida

Signatura del conveni de col.laboració.
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Comença la construcció de la nova
piscina i el complex esportiu
De Tortosa. Les obres s'executen per 4,82 MEUR
L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat aquest dilluns les
obres de construcció de la
nova piscina i complex
esportiu. El projecte va
quedar aprovat de manera definitiva en el ple
extraordinari del passat
divendres i el signen els
arquitectes
Ferran
Bonanza i Òscar José. Els
treballs s'han adjudicat a
l'empresa Benito Arnó e
Hijos SAU per un import
de 4.823.939 euros (IVA
inclòs). El termini d'execució de les obres és de 19
mesos -15 mesos per a la
nova piscina coberta- i es
dividiran en dues fases per L'aquitecte explica el projecte, acompanyat de regidors i de l'alcalde.
poder mantenir el servei
públic a l'actual piscina. El
nou edifici, amb un disseny d'òptim nivell d'eficiència energètica, tindrà més de
6.000 metres quadrats, distribuïts en dues plantes. La planta baixa estarà formada
per la piscina, vestidors, zona d'spa, cafeteria, àrea d'administració i atenció al client.
També s'ho faran quatre pistes de pàdel amb espai per instal·lar graderies desmuntables. A la primera planta s'ubicarà la zona esportiva. La nova piscina de Tortosa es
construirà en la primera fase de les obres, que tindrà una durada de 15 mesos. Es
faran els dos vasos de piscina, el conjunt de vestidors de grups i tota la zona de serveis comuns: la recepció, els vestidors tècnics, les graderies, els espais de manteniment o el magatzem, entre altres. La segona fase, que s'allargarà 4 mesos, serà per
enderrocar l'actual piscina coberta on es faran nous vestidors i pistes de pàdel.

Festa 10 anys d’alcaldia a Tortosa
Demà dissabte, a Bítem
Aquest dimecres el president local del Partit
Demòcrata a Tortosa, Xavi Blanch juntament amb els regidors Domingo Tomàs i
Alfredo Ferré han comparegut per presentar la festa que el Partit Demòcrata a
Tortosa organitza demà dissabte 1 de Juliol
al recinte firal de Bítem per celebrar els 10
anys de govern de Ferran Bel. La festa, que
comptarà amb la presència de la coordinadora general del Partit Demòcrata Marta
Pascal i la consellera d’Ensenyament
Meritxell Ruiz, entre d’altres autoritats, servirà “per posar en valor tota la feina feta en
aquests 10 anys. A través de la campanya a les xarxes ‘10 Anys Transformant
Tortosa’ hem començat a explicar totes les actuacions fetes per aquest govern”.
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Balanç dels dos anys de
mandat municipal
De Ferran Bel
L'alcalde de
Tortosa, Ferran
Bel (PDeCAT), va
fer balanç dels
dos anys de mandat
municipal,
que coincideixen
amb els deu anys
d'alcaldia, en una
conferència organitzada
pel
Col·legi
de
Periodistes.
A
més de posar de
relleu la transformació urbanística
de la ciutat en els
darrers anys, Bel
també va destacar la modernització interna que s'ha fet de
l'Ajuntament, i que ha permès millorar les finances
municipals, així com la incipient recuperació econòmica amb la reducció de la taxa d'atur a la ciutat. A més
del balanç, Bel també va fixar els reptes de futur que
té el municipi en els dos anys de mandat que queden.
Entre aquests, destaca el nou espai públic que s'ha
generat davant la catedral i que confia que les obres
del qual es puguin iniciar a principis de l'any vinent. Bel
també va avançar que està negociant amb Adif i el
Ministeri de Foment per tal de desencallar l'acord perquè els antics terrenys de Renfe retornin a la ciutat.
"Confio que en poques setmanes puguem aportar
novetats al respecte".
Segons l’ACN, Ferran Bel va assegurar que
l'Ajuntament treballarà per fer possible que es pugui
Foto: ACN
votar en el referèndum de l'1 d'octubre.

Danys a la piscina de Jesús
Detinguts dos homes i un menor
Els Mossos van detenir aquest dilluns dos homes i
un menor de 16 anys, de nacionalitat espanyola i
veïns de Tortosa, per un delicte de danys a la piscina
municipal
de
l'Entitat
Municipal
Descentralitzada (EMD) de Jesús. Un cop la Policia
va contactar amb els responsables de la gestió de
les instal·lacions es va poder comprovar els desperfectes a la tanca perimetral i els danys a l’interior.
Els tres detinguts van ser posats en llibertat després
de declarar en seu policial, a l'espera que siguin
requerits per l'autoritat judicial competent per un
delicte de danys.

El Parlament anul·la per unanimitat les sentències polítiques del franquisme
El PPC hi ha votat a favor tot i que el PP va rebutjar el 2007 la llei de memòria històrica que les declarava il·legítimes
El Parlament ha aprovat per unanimitat anul·lar les sentències polítiques
del règim franquista i declarar
"il·legals" els tribunals de l'Auditoria
de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació,
anomenada posteriorment Auditoria
de la IV Regió Militar, que va actuar a
Catalunya del 1938 al 1978. Segons
l’ACN, la proposició de llei presentada per JxSí, CUP i CSQP també autoritza l'Arxiu Nacional de Catalunya a
elaborar un llistat de condemnats. És
dir, fer un registre dels 63.961 processos que van tenir lloc a Catalunya
durant aquests quaranta anys. El PPC

hi ha votat a favor tot i que el 2007
els populars van votar al Congrés en
contra la llei de memòria històrica que
va declarar "il·legítims" els tribunals i
les condemnes del franquisme. El
diputat dels populars Fernando
Sánchez ha defensat el vot a favor
"per respecte a les víctimes i com un
pas per aprofundir en el camí de la
reconciliació que es va iniciar amb la
transició".
A la foto, representants d'entitats de
memòria històrica.
Foto: ACN
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Més notícies
*DESPRÉS DE L’INICI DE
LES OBRES DEL NOU
COMPLEX ESPORTIU I LES
PISCINES DE TORTOSA,
les reaccions de l’oposició
no s’han fet esperar. Des
de la CUP ho valoren positivament, però recorden
que és un procés que s’ha
allargat excessivament, ja
que va ser el 2011 quan
Ferran Bel va anunciar el
projecte. D'altra banda, el
portaveu
de
Movem
Tortosa s’ha mostrat més
crític remarcant que el
govern s’ha vist obligat a
redefinir el projecte inicial
que els comuns ja havien
titllat de “faraònic” en el
seu moment.
A més, l’oposició també ha
lamentat que tot i les obres,
Tortosa es quedarà sense
piscina descoberta i es mostren escèptics respecte el
termini de construcció de
les noves instal·lacions.
*EL PSC DE TORTOSA
posa sobre la taula de nou
la
polèmica
entorn
l’Hospital de Tortosa. Des
dels terrenys on s’havia de
construir el futur equipament, els socialistes han
instat el govern de la
Generalitat a redactar el
projecte constructiu del
centre i així ho demanaran
al proper ple de Tortosa.
El PSC recorda que en
altres punts s’estan impulsant nous equipaments
sanitaris i alerta de la situació de col·lapse que viu
l’actual centre.
*LA CUP-AE ha denunciat
en un comunicat que al
barri de Remolins l’aigua
durant les nits no arriba
amb la pressió i cabal
necessaris per desenvolupar accions habituals com
dutxar-se. “Segons la
mateixa associació de veïns
i veïnes de Remolins, el
gerent de l’empresa els va
respondre que per la nit
baixen la pressió per reduir
la quantitat d’aigua que es
perd per les fuites. I es tracta d’un problema que fa
anys que existeix, sense
que s’hagin adoptat les
mesures necessàries per
solucionar-lo”.
*INSTITUCIONS EBRENQUES han refermat aquesta setmana el seu compromís amb el col·lectiu Lesbià,
Gai, Trans, Bisexual i
Intersexual (LGTBI), manifestant la repulsa a tota discriminació d’injustícia i
violència envers les persones per raó de sexe o orientacions sexuals i afectives.
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Més notícies
*AMPOSTA: el Festival
de Cinema i Paisatge
mónFILMAT obre les
portes avui divendres
amb la projecció de la
llorejada pel·lícula 'Estiu
1993', de Carla Simón.
Serà a dos quarts de
vuit del vespre a Lo
Pati-Centre d'Art de les
Terres
de
l'Ebre
d'Amposta. El festival,
que s'allargarà fins el
pròxim diumenge 9 de
juliol, poratarà a les
Terres de l'Ebre deu
pel·lícules, dos migmetratges i dinou curtmetratges. Són filmacions
majorment d'autor, que
aposten pel paisatge,
sigui rural o urbà, com a
eix vertebrador i que
difícilment seran programats a les grans
sales comercials del
país.
Tots els passis, principalment a l'interior del
centre però puntualment també a la plaça
exterior, són gratuïts.

Amposta recuperarà la figura
del Defensor del Ciutadà
Al setembre

Amposta recuperarà la figura de Defensor del Ciutadà al setembre.
Així ho va anunciar dilluns l’alcalde, Adam Tomàs, durant la sessió
plenària, a instàncies del Grup Municipal de CiU. La municipalització
del servei de transport adaptat o les noves ajudes a aturats i autònoms
van ser altres temes tractats en un ple amb nous retrets entre el govern
i el portaveu socialista per l’IBI. En el ple d’aquest mes de juny s’aprovà
el programa d’actes taurins per a les Festes Majors d’Amposta 2017.
L’alcalde, Adam Tomàs, va manifestar que «la partida dels bous suma
75.000 euros, però d’aquesta part falten descomptar els 35.000 euros
que es recapten de la venda de carros, hem de reconèixer, tant si hi
estàs a favor o no, que els actes taurins són uns espectacles que gairebé es financen per ells mateixos».

L’Ajuntament d’Amposta compra
22 equips i contracta nou personal
Per implementar l'administració electrònica
L'Ajuntament d'Amposta ha acordat comprar 22 nous equips informàtics i contractar nou
personal al departament de noves tecnologies per avançar en la implantació de l'administració electrònica al consistori. La mesura ha de permetre reduir de forma considerable
l'actual despesa anual, sumant totes les gestions municipals, de més d'un milió de folis i
35.000 euros en impressions, així com també "agilitzar" l'actual funcionament consistorial, segons ha apuntat l'alcalde, Adam Tomàs. El procés també ha de donar més força al
nou portal de notificacions electròniques, Enotum. El comunicat municipal apunta que l'equipament –22 equips de treball convertibles 2 en 1, que a la vegada poden ser utilitzats
com a ordinador i com a tauleta- té un cost de 17.000 euros i serà destinat a l'equip de
govern, l'oposició i diversos càrrecs de confiança. Tot i això, no detalla el nombre de contractacions."Sabem que tot procés de modernització, d'actualització i millora comporta
d’una despesa inicial, a la vegada sabem que amb el temps aquesta s'amortitza i suposa
una reducció de despeses, temps i esforços", ha assegurat l'alcalde.

La nova zona blava permetrà 30 minuts
d’estacionament gratuït
A Deltebre
Amb l’objectiu d’impulsar la dinamització comercial del centre de la Cava i facilitar l’aparcament als
veïns i veïnes residents, des de l’Ajuntament de
Deltebre s’ha reformulat la zona blava afegint
millores com, per exemple, la gratuïtat dels 30 primers minuts d’estacionament. Segons nota del
consistori, entre aquestes novetats també cal destacar que, a partir d’ara, la gestió de la zona blava
serà municipal. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
ha detallat que “tenim la voluntat d’enfortir el comerç i facilitar la mobilitat del centre
comercial de La Cava a partir d’unes millores que han de permetre reformular la zona blava
i facilitar l’aparcament als residents”. En aquesta línia, cal destacar la creació de la zona
taronja, complementària a la zona blava, que esdevindrà un espai exclusiu per a veïns, de
75 places, i amb la qual els residents podran estacionar el seu vehicle, en el cas que ho consideren oportú, expedint una targeta d’estacionament que tindrà un cost de 6€ anuals.
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«Les noves obres s’han de gestionar
directament des de l’Ajuntament»
German Ciscar va presentar una moció al ple
En l’últim ple del mes de juny de
l’Ajuntament d’Amposta, celebrat el passat dilluns 16 de juny,
el regidor German Ciscar va presentar una nova moció per fer les
grans obres amb recursos propis.
Aquesta es refereix a les grans
obres que es realitzaran en els
pròxims mesos a Amposta, el nou
Pavelló d’Esports, valorat amb
1,9 milions d’euros, l’adequació
de l’edifici del Sindicat valorat
amb 1 milió d’euros i la remodelació d’un edifici al Barri de la Vila
valorat amb 300.000 euros.
German Ciscar va comentar,
«creiem que per fer aquestes obres s’haurien de destinar recursos
propis del municipi, amb els nous préstecs demanats per
l’Ajuntament arribaran grans inversions i aquestes obres normalment es treuen a concurs i gairebé sempre els guanyen empreses de
fora». Per això, el mateix regidor va afegir «volem que les obres les
facin gent d’Amposta, per això pensem que la millor forma és que
les obres les realitze directament l’Ajuntament, creiem que això
també beneficiaria a empreses d’Amposta, ja que quan són empreses de fora les que fan les obres el material no es compra a Amposta
i per tant no es fa negoci a les empreses ampostines, això significa
que els diners marxen i no es queden i circulen per Amposta.»
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Denúncia per vendre ‘a
pèrdues’ arròs fet al Delta

Tercera edició
del Voltasoques
a la Ràpita

El Consell Comarcal del
Baix Ebre formarà 30
persones
Com a monitors de transport i menjador escolar
El
Consell
Comarcal
del
Baix Ebre formarà
aquest
estiu 30 persones com a monitors de transport
i menjador escolars per atendre
la
demanda
laboral que hi
pugui haver en
aquest sector.
L’ens comarcal
ha organitzat un
curs de monitors
i monitores de
transport i menjador
escolar,
adreçat a joves
majors de 18
anys, que impartirà l'Escola de l'Esplai de Tortosa. Aquesta formació es
desenvoluparà del 24 al 28 de juliol a la seu de l'Escola
de l'Esplai.El número de places del curs és de 30 i es
tindrà en compte l'ordre d'inscripció. Els interessats a
assistir han de formalitzar la inscripció a partir del 10 de
juliol, de 9.00 a 14.00 hores a la seu del Consell
Comarcal del Baix Ebre

Les millors degustacions
de la Ruta del Tast
A la Ràpita, es van lliurar els premis

Unió de Pagesos l’ha presentada

Unió de Pagesos ha
denunciat davant el
Departament d'Empresa i
Ocupació la cadena de
supermercats Dia per
vendre "a pèrdues" arròs
produït al delta als seus
establiments d'Amposta i
Deltebre. Segons l’ACN,
la veu d'alerta la va donar
un productor d'aquesta
última població, després
de detectar en un superRafel Verdiell.
mercat de la cadena de
l'existència d'una oferta,
vigent entre el 22 de juny i el 12 de juliol, que comercialitza el quilo d'arròs blanc rodó a 0,39 euros.
Segons el responsable de Sectors Agrícoles del sindicat, Rafel Verdiell, productors de la zona han cobrat
enguany el mateix arròs en closca –que encara no ha
passat pel molí- a 0,37 euros el quilo. "Impossible
que es vengui a 0,39: està la maquila, l'empaquetat
i la distribució. Segurament, i tirant per baix, s'està
venent al mercat a la meitat del que hauria d'estar".
Unió de Pagesos ha reclamat al Departament que
obri una investigació i que, si s'escau, sancioni la
cadena per una pràctica il·legal que, habitualment,
s'utilitza com a "producte ganxo" per atreure els
consumidors. "És un arròs produït aquí al Delta, no
que hagi vingut de fora. És impossible –que es vengui
a aquest preu-. Si vingués de fora no saps les despeses que té. Però un producte del territori, ho tenim
molt clar tots al preu que l'hem cobrat".

www.mesebre.cat

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de La
Ràpita ha obert les inscripcions per a la tercera edició del Voltasoques, un
programa d’activitats nàutiques destinades a joves
d’entre 12 i 16 anys que
s’ha convertit en una alternativa lúdica i esportiva
cada cop amb més adeptes per als mesos de juliol i
agost. El Voltasoques proposa activitats vinculades
al mar que van des del cable esquí, el paddle surf, el
rem, la vela i el caiac, fins
a un dia de navegació
amb el veler clàssic de dos
pals Butterfly. Es tracta
d’oferir un ventall de propostes interessants per als
joves apropant-los al mar.
El cost de les inscripcions és de 40 euros per
setmana, i de 60 euros per
quinzena.
Les activitats seran entre els dies 10 i 21 de juliol
i del 31 juliol al 25 d’agost.

Diferents establiments de la Ràpita han recollit aquest
dimecres els premis de la Ruta del Tast, en la qual van
prendre part 50 bars, pastisseries i locals musicals.
L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós i la regidora de
Turisme Rosa Anglès, han estat els encarregats d’entregar els premis en un acte celebrat al Museu de la Mar
de l’Ebre, en el qual s’han lliurat un total de 12 guardons, escollits per decisió del jurat i per votació popular.
La regidora de Comerç i Turisme, Rosa Anglès, ha destacat “l’èxit” d’aquesta edició de la Ruta del Tast i ha
assegurat que enguany, a diferència de l’any passat
quan es va atorgar un premi per categoria, “hem decidit
establir tres premis per cada tipus de tast donada la qualitat de la majoria de tapes que feia difícil la tasca del
jurat a l’hora de decidir les millors propostes, ja que les
puntuacions estaven molt igualades”

Informe d’Economia Terres de l'Ebre
L’economia continua recuperant-se però lentament
L’Informe d’Economia Local i Regional Terres de l’Ebre del 2016, elaborat per la
Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la URV i presentat aquest dimecres a l’Aula Magna del campus Terres de l’Ebre de la URV, confirma el procés de
recuperació de l’economia de les Terres de l’Ebre, després de l’enorme sagnia del
pitjor període de la crisi econòmica, del 2009 al 2012. Ara bé, la situació no és per
tirar-hi coets ja que la recuperació ha arribat més tard, i va a un ritme lent, per
sota de la mitjana catalana. Cal destacar la recuperació del sector de la construcció,
amb taxes interanuals superiors al 5%; i creixements importants, dins el sector serveis, de l’hostaleria, els serveis empresarials o els socials, associats al “bon” any
turístic. La part negativa l’ha protagonitza el sector industrial i una altra dada preocupant és el decreixement demogràfic.
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Més notícies
*LA RÀPITA: Aquest proper divendres 30 de juny
arriba una nova edició de la
Shooping Night, en què les
botigues estaran obertes
fins a la mitjanit. La jornada
s'amenitzarà amb sortejos,
gastronomia, música, animació i dansa al carrer.
D’altra banda, la urbanització Serramar celebra aquest
cap de semana la seva festa
major
que
s’allargarà
durant tres dies.
*LA RÀPITA: avui divendres es farà la presentació
de les activitats de la propera edició del Festival
Food&Fashion. I també de
la pàgina web del festival.
*LA
DESCONNEXIÓ
D’UNA LÍNIA ELÈCTRICA
de mitjana tensió va deixar
dilluns sense subministrament elèctric 3.000 abonats de Santa Bàrbara i
Masdenverge. L’avaria va
començar abans de les 12
del migdia i el servei va tornar a la normalitat gradualment fins les sis de la tarda.
*TERRACOTA: nova mostra que tindrà lloc l'espai
dedicat a exposicions temporals del Museu Terracota
(baixos de l'Ajuntament de
la Galera) del 29 de juny al
30 de juliol. Es tracta d'una
exposició de fotografia 4DVULL Art de 4D VULL, que
fou
presentada
a
Ulldecona, el juliol de
2016, exposició inclosa dins
del cicle Ebre, Art &
Patrimoni.
*LA COCAÏNA és la
substància més problemàtica del servei de Projecte
Home a Tarragona i Terres
de l’Ebre. Un 39,8% dels
usuaris que acudixen a l’entitat la consumeixen.

«La resolució del GAIP ha deixat en evidència la falta de
transparència del govern municipal de Godall»
El Grup Municipal Acord per Godall ha fet saber que la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la informació pública (GAIP) ha acceptat la reclamació que va interposar el
grup contra la negativa del govern municipal PSC-PP de Godall ‘a facilitar-nos còpia
de diverses factures i també de les actes de la Junta de Govern Local’. El regidor i portaveu del grup Acord per Godall, Alexis Albiol (a la imatge), ha afirmat que aquesta
resolució del GAIP ‘deixa en evidència la manca de transparència i obstrucció constant
del govern de PSC-PP davant les nostres sol·licituds d’informació sobre diverses actuacions del govern municipal’. Per a Albiol, ‘és vergonyós que, des del principi de legislatura fins ara, el govern PSC-PP de Godall s’hagi negat a facilitar-nos una còpia de
les actes de les juntes de govern, fet que ens ha portat, fins i tot, a dubtar que existissin’. El regidor ha denunciat la política de l’alcaldessa socialista Teresa Esmel i continuada pel PP: ‘És la vella política de cacics per la qual PSC i PP pensen que l’Ajuntament és propietat privada seva
i la resta som uns convidats de pedra, que no pintem res ni tenim dret a res’. ‘Després de dos anys de demanar-ho,
podrem tenir còpia d’unes factures que, pel que vam poder veure, estan fetes sense IVA’, ha manifestat Albiol. Des
d’Acord per Godall desitgen que ‘a partir d’ara el govern PSC-PP canviï l’actitud i les maneres i que la transparència
en la gestió municipal sigui una realitat’. Teresa Esmel ha fet un comunicat que podeu trobar a la plana 2.
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Més notícies
*FLIX: la junta general
ordinària d'accionistes
d'Ercros va aprovar el
pagament d'un dividend
de 0,04 euros per acció
amb càrrec al benefici de
2016, que va ser de
45,16 milions d'euros. La
retribució a l'accionista ha
inclòs també la recompra
de 3,1 milions d'accions
pròpies per a la seva
amortització.
*MÓRA D’EBRE vol destinar l’aportació que concedeix
l’Empresa
Nacional de Residus a
finançar part de les obres
del passeig de l’Ebre. El
projecte ja compta amb
una aportació de la Llei
de Barris i preveu la millora de la façana fluvial,
entre l’embarcador i la
plaça de braus.
*POBLA MASSALUCA:
IV Eclipsi de Garnatxa
Blanca que es celebrarà
demà dissabte, 8 de juliol,
a partir de les 20.30 h.

www.mesebre.cat

Millora del servei de bus entre
Arnes-Horta-Prat de Comte i Tortosa
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Gandesa impulsa la creació
d'una planta de biomassa
Per promoure les energies sostenibles

Hi haurà tres noves expedicions d’anada i tres de tornada

Font i Pallarès al lloc on es construirà la nova parada de bus.
El Departament de Territori i
Sostenibilitat incrementa a partir d’aquesta setmana els serveis de bus a la
comarca de la Terra Alta, que millorarà
la connexió dels residents als municipis
d’Arnes, Horta de Sant Joan i Prat de
Comte amb les poblacions del Baix Ebre
i Tortosa. El secretari d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, i el delegat del
Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, han presentat aquest dilluns les

millores així com l’avantprojecte de la
parada de bus situada a la carretera T330 a Horta, just a la cruïlla d’accés a
Lledó.
Font ha destacat que aquestes millores,
tant de servei com la nova parada de
bus, “reforcen el potencial turístic que
té aquesta zona no només des del punt
de vista de la via verda ciclista sinó
també des del punt de vista del seu paisatge”.

La nuclear Ascó I es torna a connectar a la xarxa
Després d'acabar la recàrrega de combustible
La unitat I de la central nuclear
Ascó torna a estar connectada a la
xarxa elèctrica des de dos quarts
de set de la tarda d'aquest diumenge 25 de juny, un cop finalitzats els treballs corresponents a la
25a recàrrega de combustible,
donant pas a un nou cicle d'operació de la planta. Més d'un miler
de treballadors addicionals de
diferents empreses de servei han
participat en les tasques de manteniment d'aquesta recàrrega on s'han dut a terme més d'11.800 ordres de treball.
Amb aquesta intervenció conclou, per tant, un projecte de cinc anys de durada i
d'uns 100 milions d'euros d'inversió en les tres centrals d'ANAV, l'objectiu del qual
ha estat augmentar la robustesa de les plantes per fer front a eventualitats extremes,
que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.

L’Ajuntament de Gandesa ha iniciat ja els treballs de
neteja de bosc a través dels quals se’n generarà estella
que servirà per convertir en biomassa. Aquest projecte va
ser presentat a la Diputació de Tarragona que el subvencionarà. Segons ebredigital.cat, l’Escola Puig Cavaller, la
llar d’infants Lo Panilló i la biblioteca Mn. Joan Baptista
Manyà seran els tres equipaments que es beneficiaran
d’aquesta xarxa de calor de proximitat. A través d’aquesta iniciativa se’n trauran múltiples beneficis: generar llocs
de treball al territori, estalviar en el consum dels mètodes
d’energia tradicional i netejar els boscos per prevenir el
risc d’incendis.
A banda de Gandesa, a la comarca de la Terra Alta,
també han sigut aprovats projectes als municipis de la
Fatarella i Horta de Sant Joan.

Visita del representant de la Comissió Europea
Ahir, a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre
Ahir dijous va tenir lloc a la
Terra Alta i a la Ribera d'Ebre
una visita del representant de
la Comissió Europea en el marc
del Comitè de Seguiment dels
projecte de desenvolupament
rural a Catalunya. Al restaurant
Nou Moderno de Vilalba dels
Arcs es va fer una roda de
premsa i un dinar, amb la
presència del Representant de
la Comissió Europea, el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz,
i altres autoritats per a donar compte de les diferents actuacions que s'han dut a
terme en el marc dels programes de la Unió Europea de deenvolupament rural.
Carles Luz, en qualitat de president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), també va informar de la compareixença d’ARCA al Parlament de
Catalunya de dimarts (a la imatge).
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Potenciar el comerç canareu

Més notícies impunitat dels responsables del Castor»
*L’AMPOLLA. Activitats
del cap de setmana: del
30 de juny al 2 de juliol,
de les 16 a les 20 hores,
al Saló Parroquial, es
pot visitar l'exposició de
pintura de Simon Nico i
de ceràmica de Marta
Torelló.
Demà 1 i diumenge 2
de juliol, durant tot el
dia, a la platja de Les
Avellanes, es disputarà
el XX Open Futbol
Platja
Ciutat
de
l'Ampolla, l'equip guanyador del primer premi
s'endurà 1.500 euros; el
segon, 1.000; el tercer,
600; i el quart, 300.
També demà dissabte, 1
de juliol, a partir de les
18 hores, al carrer Rall,
tindrà lloc el Mercat
d'Estiu, i a les 19 hores,
en aquesta mateixa ubicació,
actuarà
la
Pallassa Floreta.
Així mateix, demà, a les
18.30 hores, al Port
Pesquer, tindrà lloc el
Festival de Gimnàstica
Rítmica, organitzat pel
C.G.R l'Ampolla i patrocinat per l'Ajuntament
de l'Ampolla.
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Alcanar signa un conveni de col·laboració amb PIMEC Comerç

Miquel Aubà defensa la creació d’una Comissió d’Investigació
El senador Miquel Aubà ha defensat aquest dimecres davant el
Ple del Senat la petició de creació
d’una Comissió d’Investigació del
projecte Castor, presentada per
trenta-nou senadors de diversos
grups polítics. Aubà ha afirmat
que ‘ha arribat el moment d’acabar amb la impunitat dels responsables del Castor. Exigim saber tota la veritat i que els responsables
del fracàs siguin els qui paguin els
costos, no la ciutadania’. El Ple del
Senat ha rebutjat la creació de la
Comissió amb els vots contraris de
PP i Foro de Ciudadanos, l’abstenció de PNB i Unión del Pueblo Navarro, i el vot favorable de PSOE, Podemos, PDeCAT, Compromís, Ciutadans, i Esquerra Republicana.
‘Amb aquests resultats, tenim esperances que al Congrés pugui prosperar la constitució de la Subcomissió’. Després de denunciar l’opacitat
del projecte, la manca d’informació i diversos despropòsits econòmics,
tècnics i polítics que s’han produït al voltant del projecte Castor, el senador s’ha mostrat preocupat per ‘les greus conseqüències i la hipoteca econòmica, energètica, ambiental, social i territorial que deixa el
Castor, davant les quals el Govern espanyol sembla que no vol donar
cap resposta’. Aubà ha acabat la intervenció demanant al Govern espanyol que, de manera immediata, segelli els pous i clausuri i desmantelli les instal·lacions. Així mateix, els eurodiputats per Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, han preguntat a la
Comissió Europea (CE) si ha donat compliment al mandat del Parlament Europeu de prendre mesures per evitar que els ciutadans de l’Estat espanyol hagin de pagar els més de 1.300 ME per les compensacions pel projecte.

Signatura del conveni.

Aquest dimarts s’ha signat un conveni de col·laboració a tres bandes entre l’Ajuntament d’Alcanar, PIMEC Comerç i la Federació de
Comerç d’Alcanar (FECOAL) amb l’objectiu d’establir un marc de
col·laboració per promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses
comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit municipal.
El conveni ha estat signat per l'alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, el president de Pimec Comerç a les Terres de l’Ebre,
Joan Caballol, i el president de FECOAL, Ramon Martí. També han
estat presents en l'acte el regidor de l’àrea de desenvolupament
local, Jordi Monfort, el coordinador territorial de PIMEC Comerç a
les Terres de l’Ebre, Josep Subirachs, i la tècnica de l’àrea de desenvolupament local, Judit Sancho.El document preveu projectes de
dinamització i desenvolupament econòmic local en col·laboració
amb els comerciants de la població per tal de fomentar els vincles
entre el sector públic i privat. Les diverses accions s’aniran concretant anualment i es realitzaran de manera conjunta

L'Audiència de Tarragona condemna a
Mari Cruz Soriano a 18 mesos de presó
La periodista va construir un xalet en un terreny no urbanitzable del Perelló
L'Audiència de Tarragona ha confirmat la condemna de 18 mesos de presó que el jutge va imposar
a la periodista Mari Cruz Soriano. Segons delCamp.cat, el motiu va ser l'enderroc d'una casa rural
per construir un xalet en sòl no urbanitzable del Perelló quan Soriano només tenia autorització per
fer una reforma. Segons informa 'Público', la secció segona de l'Audiència de Tarragona confirma
la condemna imposada prèviament pel Jutjat Penal número 1 de Tortosa, que també va fixar una
pena de 18 mesos de presó per a l'exalcalde del Perelló, Salvador Pallarés, en aquest cas per la seva
feina com a constructor. Segons la sentència judicial, la periodista va sol·licitar a l'Ajuntament del
Perelló una llicència per realitzar unes obres en una casa rural. La dona de l'exministre socialista
Alberto Belloch va acabar rebent el permís al març del 2011, amb una resolució en la qual es condicionaven les obres de reforma amb una sèrie de requisits. No obstant això, la periodista va procedir a l'enderrocament de la casa rural per construir un xalet, en una zona no urbanitzable i de
protecció especial a causa del seu valor forestal i paisatgístic. Foto: cedida.

Mari Cruz Soriano, a la foto amb J.Alberto Belloch, condemnada a 18 mesos de presó.
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La segona edició del Kino Kabaret de
Catalunya arranca avui divendres

*JESÚS: lliurament del
guardó del Jesusenc de
l’any 2016 i Premi a la
Trajectòria. Els jesusencs
nominats
són:
Aleix
Arrufat
Sánchez,
Associació Cultural i
Juvenil 7 Cervells, Jaume
Borja Ferrando i Paco
Prieto Ramírez. Organitza:
Associació Josep Puig.
Lloc: Sala Jordi Brull i
Martínez. A continuació
concert del Cor Tyrichae
“Paraula a cor: litúrgia,
poètica i popular”. Lloc:
Espai ImmArt (Claustre de
la Immaculada).
* ELS CAMPREDONENCS
no hauran de marxar fora
per traure diners, fer
transferències o demanar
un préstec. Després que al
maig es veiés amenaçada
la continuïtat de l’entitat
bancària situada al carrer
Benicarló, segons ha
avançat l’alcalde a Canal
Terres de l’Ebre, aquest
malson ja s’ha acabat.
I serà a través d’una
corresponsalia però a
efectes pràctics els clients
no notaran la diferència,
podent fer els mateixos
tràmits.
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Es desbloqueja la celebració
d'eleccions als ens camerals
La Cambra de Comerç de Tortosa ho valora positivament

Fins el diumenge

3 dies per crear un curtmetratge de temàtica totalment lliure.
La comunitat Kino Tarragonik acollirà els dies 30 de juny i 1 i 2 de Juliol, a la residència artística del centre d’arts visuals “Lo Pati”, més d’una trentena de “kinoïtes” de
diverses nacionalitats del món. El diumenge 2 de Juliol seran projectats públicament
emmarcats dintre del festival internacional de Paisatge i Cinema: “MonFilmat”.
Kino Tarragonik és una comunitat per compartir, aprendre i crear productes audiovisuals contrarellotge. Unes joves apassionades pel món del cinema creen un repte
anual on en 3 dies, els participants han de crear un curtmetratge de temàtica totalment lliure, sense pressions competitives. L’objectiu és poder crear una comunitat
amb totes aquelles persones que tinguin un interès creatiu que puguin compartir,
crear i aprendre creant. Tots aquells que siguin inquiets, aquells que siguin participatius, aquells que siguin tècnics audiovisuals, fotògrafs, tècnics de so, maquilladors, guionistes, directors d’art o simplement tenen ganes d’aprendre i crear són
benvinguts a Kino Tarragonik.

La Cambra de Comerç de Tortosa ha celebrat el decret llei
del Govern que permetrà la celebració d'eleccions a les
cambres catalanes en el segon trimestre del 2018. Amb el
decret s'inicia el procés electoral, definit per l'estat espanyol, el proper 1 d'octubre. El primer pas, abans del 2 de
setembre d'enguany, serà l'aprovació del Reglament de
Règim Intern amb el qual la Cambra de Comerç de
Tortosa determinarà, entre altres, el nombre de representats dels diferents sectors empresarials, amb un mínim de
10 i un màxim de 60 empreses. Actualment el plenari de
l'ens cameral tortosí és de 28 membres - 25 elegits per
sufragi universal i 3 empresaris proposats per les patronals-. L'actual president de la Cambra de Tortosa, José
Maria Chavarria (a la foto), al càrrec des de 2014, no sap
si optarà a la reelecció i destaca que "el més important és
la renovació de càrrecs, amb gent amb il·lusió de treballar
pel territori".

Roquetes ja viu la seua Festa Major

Operació contra el tràfic de drogues al Montsià

Des d’avui i fins el dia 9

13 detinguts

"Nits Blanques a Roquetes" és la frase que acompanyarà la festa major durant
10 dies, des d’avui i fins el dia 9 de juliol. El xupinasso d'inici de festa serà avui
el tret de sortida, amb la posterior 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. Demà 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.
D’altra banda, a Jesús, la Festa Major s’inicia el dia 7 de juliol i durarà fins el dissabte dia 15. El dijous dia 6 es farà el lliurament del programa i el panoli de la
Festa Major.

Els cossos policials han detingut ja tretze persones en l'operació contra el tràfic de drogues oberta des d'aquest dimecres a la matinada en quatre municipis del Montsià i a
Mont-roig del Camp (Baix Camp). Aquesta era la dada ahir dijous pel matí. Segons
han informat fonts pròximes a la investigació, quatre de les persones detingudes han
quedat amb llibertat després de prestar declaració en dependències policials. Desenes
d'agents de la Guàrdia Civil, la policia espanyola i cossos locals han escorcollat un total
d'onze immobles a Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara i la
població del Camp. Entre les entrades a la capital del Montsià i la Ràpita, figuraven
dos clubs cannàbics regentats pel mateix propietari –un dels detinguts- i que, suposadament, funcionarien com a punt de distribució d'estupefaents. En els escorcolls,
impulsats per les queixes veïnals, els agents han decomissat quantitats importants de
marihuana –també plantacions-, haixix i, en menor mesura, substàncies com cocaïna.
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L’ENTREVISTA

Sofia Cabanes Balanzà
“Seguint les passes del capità Groc”

Eduardo Margaretto

Farem la presentació diumenge 9 de juliol a les 19.30 h
al restaurant Noves Algues ubicat al passeig marítim de la Ràpita.
ACTUALITAT

pressió fotogràfica. És cert
que en els últims anys he
treballat molt la fotografia
preparada i retocada, l'he
estudiat molt, les situacions de llum, però crec
que en el fons era un
aprenentatge per aprofundir en el que m'apassiona, el fotoperiodisme,
captar aquesta imatge,
aquest instant que ho
explica tot.

Se sorprèn el periodista
quan Sofia Cabanes
Balanzà (Sant Carles de la
Ràpita, 1985), amb un
somriure que transmet de
seguida una inusual gentilesa, obre la porta del
seu estudi... a un costat,
un piano, a l'altre, una
impactant fotografia que
la retrata, somrient, en un
paisatge abrupte d'Iran...
i l'ordinador, en la seva
taula de treball, envoltat
de papers, notes, fotos
amuntegades, partitures,
esborranys, idees per a
nous projectes. Com va
escriure Tom Wolfe,
autor del llibre El nuevo
periodismo, "les històries
les fem gent com vostè i
jo i les expliquem a gent
com vostè i jo".
He constatat que a Sant
Jordi, a tots els lectors de
Victor Amela els va sorprendre trobar al costat
del seu últim llibre, La
filla del capità Groc, un
text que tu has escrit i que
porta per títol Guia de les
Terres del Capità Groc.
Què pots dir-nos d'aquest
treball?
Fa ja uns anys que
col•laboro amb la publicació Lonely Planet, que gestiona el Grupo Planeta, i a
través d'ells, va contactar
amb
mi
l'editorial
Columna, del mateix grup,
i em van plantejar la possibilitat d'escriure una guia
sobre els llocs en els quals
es desenvolupa la novel•la
de Víctor Amela, i que
complementés el contingut del llibre. La idea era
afegir un 'input' al llibre
per al dia de Sant Jordi.
Crec que va ser una decisió bonica i encertada perquè pot ajudar al lector a
situar el desenvolupament
narratiu del llibre.
En la teva guia es destaca
que l'acció del llibre
d'Amela es desenvolupa
en uns paratges tan fascinants com desconeguts,

I en què camines ara?
Com et planteges el
futur?
Doncs estic editant el
documental Un ladrillo
pa' la historia, sobre un
músic cubà, la història
d'un home que es va fer
famós ballant rumba
sobre un maó. Futur? El
periodisme és tan imprevisible tan inestable... no
sé... suposo que es tracta
de seguir explicant històries de tot tipus.
FOTO: EVA MASCARELL

probablement perquè es
troben a més de 200
quilòmetres de dues grans
ciutats,
Barcelona
i
València. Tu has nascut
en la Ràpita, població que
viu aquesta mateixa situació. És aquesta una de les
raons per les quals vas
decidir acceptar aquest
projecte?
Clar que sí. És alguna cosa
que portes dins si neixes
en un lloc com La Ràpita. I
El Maestrat, Els Ports, el
Matarranya crec que són
territoris
'germans'.
Poques coses ens diferencien. Però si en els últims
anys es pot dir que les
Terres de l'Ebre han estat
redescobertes per la gran
ciutat, per Barcelona, el
Maestrat segueix sent un
territori bastant abandonat, inhòspit, però que cal
descobrir. La novel•la
d'Amela proporciona una
oportunitat inigualable per
retrobar-ho, perquè s'endinsa als pobles, en els paisatges, en les llegendes...
jo m'he sentit molt identificada.

A mi, després de llegir les
teves paraules em van
entrar ganes de fer la
motxilla i perdre'm per
aquests llocs...
(riu) El meu pare em va dir
el mateix... anem-nos-en
ja... el cap de setmana
que ve?
Jo vaig triar Vall-de-roures, potser per deformació professional, perquè
sé que allí hi ha una llibreria molt interessant...
però tu quins llocs triaries.
Gairebé em poses en un
compromís... clar, Morella
cal nomenar-ho sí o sí, és
de parada obligatòria,
però crec que cada poble
té el seu encant. A mi particularment
m'agrada
molt un que no té excessiu protagonisme en la
novel•la, un lloc de pas,
Ares del Maestrat, un
poble que sorgeix gairebé
suspès sobre una muntanya... la seua antiga fisonomia no ha canviat.
Pobles que mantenen un
sabor que aquesta socie-

tat sembla deixar a un
costat...
Sí, van sofrir una emigració molt forta, però ara
sembla que tornen a ressorgir... com Vallibona,
que al contrari que Ares
està 'incrustat' en un
barranc, la porta d'entrada a la Tinença de
Benifassà.
Llavors sembla que no hi
ha més remei que Victor
Amela i tu presenteu el
llibre i la teva guia per
aquí... a la Ràpita?
La veritat és que Amela va
tenir l'amabilitat de convidar-me a estar amb ell en
les signatures de Sant
Jordi de Barcelona, però
no va poder ser, i li vaig
proposar que vingués a la
Ràpita per presentar el
seu llibre. Farem la presentació diumenge 9 de
juliol a les 19.30 h al restaurant Noves Algues ubicat al passeig marítim de
la Ràpita.
Però passant a altres
coses, el periodisme

escrit és només part del
teu treball, i només cal
donar un cop d'ull al teu
currículum... llicenciada
en Periodisme i en
Ciències de la Música per
la UAB, corresponsal de
Catalunya Ràdio i de
l'Agència EFE a les Terres
de l'Ebre...
Bé, per a mi la paraula
'periodisme' és molt
àmplia. Vaig començar a
TeleRàpita... encara estava estudiant, i a partir d'aquí he tocat tots els
'pals'... premsa escrita,
radio, televisió, i ara
seguint el dia a dia des de
l'aguaita.cat.
I també la fotografia.
Sí, la veritat és que em va
atreure des de sempre
però no em decidia. Fa
uns anys que vaig descobrir les possibilitats, la
bellesa, de la 'notícia
visual', sense narració, bé
o amb una narració que
no necessita paraules...
Cartier-Bresson, el fotoperiodisme, l'instant decisiu... així entenc jo l'ex-

Sí, i en aquest sentit, haig
de confessar-te que la
fotògrafa, i amiga comú,
Eva Mascarell m'ha suggerit que també estàs
investigant el món audiovisual.
(Riu) M'apassiona el
gènere documental, i fa
uns mesos vaig tenir l'oportunitat de passar una
temporada a l'Escola de
Cinema de Cuba... una
experiència que m'ha
marcat molt, i no només
per les vivències personals, intenses, sinó perquè
va coincidir amb la mort
de Fidel Castro, amb un
moment molt especial no
només de la història cubana sinó també mundial.
I d'aquí sortirà alguna
cosa?
Crec que sí. Vaig tenir l'oportunitat de gravar el
meu primer documental,
que estic reeditant i que
vull presentar-ho per
aquí, i a més també estic
treballant en un altre
documental sobre la mort
de Fidel, sobre l'efecte
que crea en una col•lectivitat el dol per la mort del
'líder' de la revolució.

diarimés
ebre
12

VIU L’ESTIU

www.mesebre.cat

DIVENDRES 30
DE JUNY
DE 2017

DIVENDRES 30
DE JUNY
DE 2017

www.mesebre.cat

VIU L’ESTIU

diarimés
ebre
13

diarimés
ebre
14

ESPORTS

www.mesebre.cat

PARTIT AMISTÓS SUB-16, EN L’ESTADA DE L’EQUIP QUE ENTRENA CARLOS ALÓS (1-2)

Kazajistán s’imposa a la selecció ebrenca
Confrontació disputada a Roquetes, amb molts aficionats a la graderia
La selecció sub-16 de Kazajistán,
entrenada pel tortosí Carlos Alós, va
disputar un amistós dimecres, a Roquetes, contra la selecció ebrenca sub16 que el cap de setmana passat va
guanyar el torneig Mare Nostrum. Els
jugadors d’Alós es van imposar per 12, amb gols de Shvyrev. Enric, ja als
darrers minuts, va marcar el gol
ebrenc.
La selecció de Kazajistán efectua
una estada des del dia 22 de juny a
Tortosa, amb concentració a l’Hotel
Corona, preparant la propera Copa
President, de la que serà amfitriona, a
finals d’agost, i la classificació per l’europeu, que començarà a l’octubre, i en
la que s’enfrontarà a França, Eslovenia
i Bielorrúsia. Kazajistán disputarà un
partit demà a Vinaròs i, posteriorment,
l’expedició ja marxarà cap a Andorra
on en jugarà un altre abans de tornar
cap a casa. Alós deia que “estem molt
satisfets del tracte rebut i de totes les
facilitats trobades aquests dies per dur
a terme l’estada a l’Ebre”. La delegació de la FCF va entregar-li a Alós una
samarreta de la selecció ebrenca,
abans del partit a Roquetes.

DIVENDRES 30
DE JUNY
DE 2017

Celma fa una bona pregunta
A la columna de la part inferior, Joaquin
Celma fa avui una bona pregunta. On estan els jugadors? Es una qüestió que cada
estiu s’ha de plantejar. ¿Com potser que
amb tot el futbol base existent, al territori
no hi hagin porters suficients per a equips
de Tercera o de Quarta catalana? I dic porters per citar una
posició més específica. Poden ser també defenses o davanters. És la realitat. Què pot passar?. Em comentava aquesta
setmana un directiu que el problema que està existint és que
els joves jugadors de futbol base, buscats per coordinadors
de clubs, són fitxats i això fa que es creen unes expectatives.
Passats els anys i, quan el jove jugador arriba a edat juvenil
i veu que no pot progressar i que no pujarà ni al primer
equip del club que el va fitxar, s’origina una decepció que
comporta que el jove jugador ja no continui jugant. I que llavors, competir a una categoria regional, sigui Tercera o
Quarta, no motiva i, per això, ho deixa i no té continuitat.
És una teòria. Sigui encertada o no, el cert és que any rera
any, es van perden jugadors.
I ens trobem en què els jugadors, a la regional, són els
mateixos i que hi ha casos que amb 37 o 38 anys no tenen
relleu. També es pot parlar de la confiança. De que no s’aposta pels joves. Però jo crec que si no es fa del tot és perquè
no acaben de sortir, del nostre futbol base, jugadors prou
competitius per fer el salt, ja no dic a Tercera divisió, sino
que per a Segona o Tercera catalana. I així es trenca la cadena. Jo crec que els que tenen ganes i són perseverants i
els agrada, segueixen. I n’hi ha. Falta també cuidar-los. Però
la pregunta de Celma és bona i ha de servir per reflexionar
si alguna cosa no es fa bé o no funciona.

L’opinió de Joaquin Celma.

On estan els jugadors?

La selecció ebrenca, entrenada per
Jordi Font, amb Xavi Marqués i Jan Esteller com ajudants, va comptar amb
els següents jugadors: Xavi Cotaina,
Dan Reverté, Roger Royo, Pau Pérez,
Albert Querol, Àlex Damian i Stefi Luis
(Rapitenca); Arnau Valldeperez, Ivan

VA SER DIRECTOR ESPORTIU DE L’ASCÓ

Commoció per la mort
de Toni Palau
Als 53 anys, per un atac de cor
Commoció per la mort d’un dels
seus exjugadors més mítics del
Lleida, Antoni Palau, víctima dimarts d’un atac de cor als 53 anys.
Palau era el futbolista que més
temporades havia vestit la samarreta del club de la terra ferma i
també el que més partits havia disputat. En la seva dilatada trajectòria esportiva va arribar a ser capità
del primer equip lleidatà fins que
va penjar les botes l’estiu de 1996. Després, com a entrenador
va estar al Benavent al costat de Mauro Ravnic i, posteriorment,
juntament amb Mauro, va arribar a l’Ascó on va estar vinculat
al club fins l’any passat en la direcció esportiva. Foto: Segre.

Escala i Julen Fernandez (Reus); Enric
Querol (la Sénia); Efren Martí, Xavi
Margalef i Genís Rodriguez (Tortosa);
Josep Ortí (Amposta); Salvador Bes (J.
i Maria); Jordi Aliau (Camarles), Jan
Monner i Marcel Sunyer (Gandesa) i
Gorka Piñol (Roquetenc).

TAL COM VA AVANÇAR CELMA

‘Mochi’ (Tortosa) jugarà
amb la Cava
El R. Bítem, prop de tancar dos fitxatges
José Ramon Chillon, conegut com ‘Mochi’, davanter que fa tres temporades va ser pichichi amb
el Vilaseca, i en fa dues va
ser-ho amb el Tortosa,
amb 32 gols, és nou jugador de la Cava, juntamet
amb d¡altres que arriben del Camp de Tarragona, tal
com informa Celma en la plana 17. En aquesta plana
podeu trobar més novetats del mercat. Prop de confirmar-se n’hi ha dues que pot tenir el R. Bítem de dos jugadors del Camp de Tarragona que són coneguts a l’Ebre perquè ja han estat en clubs del territori.

Cada any passa igual. Estem encara al juny i ja portem,
fins a 3a Catalana, 107 fitxatges. Una barbaritat. Canvi
de cromos cada campanya. Hi ha equips que canvien
mitja plantilla més l’entrenador. Nou projecte, noves
il·lusions i després arriben les grans decepcions. Aquesta
temporada hi ha hagut uns 20 jugadors que han rebut
fins a quatre ofertes. Es deixen estimar. Uns canvien per
jugar millor categoria, altres perquè no hi havia feeling
amb l'entrenador, per money (encara que després alguns
no cobrin els últims mesos), per canviar d'aires...
A Tarragona sobren jugadors, i cada any més en venen
més al nostre territori. Aquí ens matem pels que hi ha, i
si surt un sota de la pedra i és bo, tots a per ell. Aquí hi
ha el que hi ha i molts equips amb aparent més poder
han de recórrer a jugadors de la zona de Tarragona.
També és cert que es valora més al de fora, però en molts
casos els d'aquí sempre són els que donen més rendiment durant tota la temporada.
Més d'un directiu es pregunta: "molts clubs prometen i a
meitat temporada, tot són problemes. Per què ho fan?"
I no parlem de jugadors. Algun jugador de 2a catalana ha
arribat a demanar 800/1000 euros al mes i només entrenar els divendres.
El que no entenc és que amb la quantitat de jugadors que
acaben de l'etapa de juvenil, no s'aprofiten. Un entrenador em diu: "ni els que surten de juvenils Preferent serveixen per jugar a Tercera catalana".
En els últims 7 anys, quants jugadors han sortit de les
pedreres de l’Ascó, Rapitenca, Amposta, Tortosa, Ebre
Escola... més de 200. ¿I quants juguen en categoria territorial? I tots els que s'han perdut són sobre el 80%. Crec
que es canvien molts cromos, a molts jugadors se'ls cotitza massa i no es mira el millor mercat dels juvenils.
Solament que amb ells s'ha de tenir paciència i això en el
futbol no existeix.

* ESPECIAL MERCAT D’ESTIU DE
CELMA A LA PLANA 17
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EL CN AMPOSTA FOU SISÈ, EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA CELEBRAT A SEVILLA

El Club de Rem Tortosa, plata a l'Estatal

Del 23 el 25 de juny es va disputar a Sevilla, els
Campionats d’Espanya de rem olímpic, en categories juvenil, sub 23, absolut i veterà, amb la
presència de 66 clubs i 900 esportistes aproximadament. El Club de Rem Tortosa es va proclamar sotscampió d'Espanya per clubs després
d'aconseguir 5 ors, una medalla de plata i una
de bronze. Medalla d’or: Ismael Rifi en 1xSB;
Ismael Curto i Josep Oriol Gisbert en 2x juvenil;
Paula Cid i Anna Kayser en 2- juvenil; Àlex
Sigurbjörnson i Pau Vela en 2- absolut; Laura
Montesó i Natàlia Arasa en 2- absolut.
Medalles de plata: Lluís Blasco, Ismael Rifi, Rubén
Garcia i Roger Folque en 4- absolut. Medalles de
bronze: Omar Aimerich en 4x absolut.

CN Amposta
Per la seua part, el Club Nàutic Amposta va acabar en sisena posició per clubs, després d'aconseguir vuit medalles, amb un or, quatre plates i
tres bronzes. Medalla d’or: Àlex Pagà, Oriol
Mateo, Ximo Valls i Ferran Climent en 4x juvenil. Medalles de plata: Aida Bonfill, Victòria Cid,
Iris Castell i Núria Puig en 4x absolut; Aida
Bonfill, Victòria Cid en 2- absolut; Francesc
Franch i Juanito Fernández en 2- absolut. Núria
Puig i Nerea Casanova en 2- juvenil.
Medalles de bronze: Francesc Franch, Juanito
Fernández, Xavi Royo i Albert Barrera en 4x
absolut; Andreu Elies i Victor Argento en 2x
absolut; Yago Gavilan i Antonio Bavinstev amb

DEMÀ DISSABTE, A CAMARLES

Cursa Nocturna Balcó del Delta
La Cursa Nocturna Lo Balcó del Delta és una cursa urbana que tindrà lloc demà al
municipi de Camarles i els
Lligallos. Aquesta cursa
compta amb les modalitats
de 5k, 10k i com a novetat
d’aquesta setena edició,
“també comptarem amb la
modalitat marxa que es realitzarà a través del recorregut
5k”.
Juntament amb nou poblacions més, aquesta carrera està dintre del circuit Running Series de les Terres de
l’Ebre sent una de les primeres que en va formar part
d’aquest projecte ara fa set
anys, quan es va celebrar la
primera edició. La Cursa i la
Marxa començaran a les 21
hores. A les 22.45 hores hi
haurà l’entrega de premis i
en acabar un concert.

Nuria Martin de timoner en 2+ absolut.
El Club Nàutic Sant Carles va acabar en divuitena posició després d'aconseguir 2 medalles de
bronze amb el 2- Juvenil de Sergi Mariano i
Andreu Ruiz, i en la mateixa categoria amb la
parella formada per Laura Mendoza i Alba
Navarro.
Els dies 7, 8 i 9 de juliol es disputarà a Banyoles,
el campionat d’Espanya, en categories aleví,
infantil i cadet, tancant la temporada a nivell de
clubs.
A la foto, representants ebrencs al podi.

AQUEST CAP DE SETMANA

XX Futbol Platja Ciutat de
l’Ampolla

EN UN MINUT

Més notícies
*MARC ALCOBA, SEGON A LA GENERAL.
Més de 160 pilots van
competir aquest cap de
setmana al circuit navarrès de Los Arcos, en la
quarta prova del RFME
Campionat d'Espanya de
Velocitat. Entre ells el pilot canareu Marc Alcoba,
que va pujar al tercer calaix del podi i se situa segon a la general en Stock
600. Alcoba va tindre
una bona sortida que el
va col·locar en segona
posició, però uns girs
després Hèctor Garzó el
va avançar i va rodar tota
la cursa tercer. Amb la
lluita per la primera plaça
entre Javier Orellana, que
finalment va acabar segon, i Garzó, el canareu
va assegurar-se la tercera
plaça del podi. Una posició que el situa segon a la
general.

*JORDI TOMÀS acaba
en la segona posició en el
Campionat d’Europa, en
la darrera prova de motonautica celebrada a Portugal. Segons informa el
Diari de Tarragona, el pilot ampostí ha tancat el
Campionat en la segona
plaça. Tenia opcions de
guanyar-lo però no va
poder assolir l’objectiu en
aquesta darrera prova en
la que va acabar per darrera del que n’ha estat el
guanyador, l’hongarès
Oliver Gerencser.
La propera cita per a
Jordi Tomàs, serà el 22 de
juliol, a Amposta, en el
campionat català.

*II ‘DESAFIO’ DE PORTERS , demà dissabte a la
Santa Creu de Jesús. Més
de 70 porters inscrits. A
partir de les 9 hores.
L’1 i 2 de juliol es celebrarà a la platja de les Avellanes el
20è Open Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla. L'equip guanyador del primer premi s'endurà 1.500 euros; el segon,
1.000; el tercer, 600; i el quart, 300.

(Notícies de Canal Terres
de l’Ebre/ebredigital.cat/)

Top Secret

DIVENDRES 30 DE JUNY DE 2017

ESPORTS

www.mesebre.cat

diarimés
ebre

17

JOAQUIN CELMA

NOVA SECCIÓ. L’ESTIU I
ELS FITXATGES DEL FUTBOL EBRENC

*Així estan les plantilles, Amposta i Ascó, amb qui ha renovat Osado, els
falten 2 fitxatges; Tortosa i la cava 1, Batea, Catalònia 4/5, Camarles 2, la
Sénia 1 o 2, mentre que a la Rapitenca fins a finals d'agost pot haver-vi
alguna novetat. A Gandesa, segueix Dilla i, per tant, no es fitaxrà el davanTRINQUET
VÍCTOR CURTO
CRISTIAN ARASA
ter que hi havia previst per si no ho feia. A Ulldecona, l’equip està tancat.
El tortosí Victor
Tenia propostes de la
El canareu, des*Jugadors que podrien anar a l'Amposta o al Tortosa: Victor Garrido i
Curto renova pel
Cava, Amposta i del
prés de 12 tempoMúrcia, de Segona
Catalònia, el seu
rades a l’Alcanar,
Marc Vernet (Reus B). Ion (Nastic juvenil) va dir no al Tortosa i farà la preB, que ha fet play-off
darrer equip. Fitxa
amb 27 anys,
a
pujar
Masdenverge,
poder
el
a
per
amb
deixa el futbol.
temporada a la Pobla de Mafumet a Tercera.
Segona A.
el seu poble.
Gran defensa. Gran persona.
*Plantilla del Tortosa gairebé tancada. Segueixen de la temporada passada
Toni Sánchez, nou mister del
11 jugadors: Eudal, Puig, Dani Bel, Ventura, Cuenca, Sorolla, Giralte,
Masdenverge
NICO AGUIAR
JOSEP BALART
ÀLEX BORRULL
Virgili, Ike Romera, Sorolla i Arnau. 7 nous fitxatges: Sam i Villaroya
Té diverses oferSerà segon de
Passarà pel quiro(Rapitenca), Edgar i Carles Kàder (Camarles), José Mari Monfort (S. Bàrbara), Cristian i el porter Nando al Catalònia
tes. So continua
fan al setembre.
podria
coordinador
jugant,
Tenia fins a quatre
Rodenas (Cambrils Unió). Bona notícia: enguany dels 7 fitxatges realitzats, de moment, 5 són ebrencs. idetambé
que
l’Ebre Escola, on
anar al Catalònia
propostes
o tornar al Santa
entrenava el juvenil
hauran d’esperar.
*Només tres jugadors que van entrar a l'equip bàsic continuen a La Cava: Roger, Sergi Grau i Guillem Preferent.
Bàrbara.
Casanova. La neteja ha estat important. Aquesta setmana van arribar els fitxatges estrella, tres del
Vilaseca, els germans Voces (David i Amador), Bueno, jugador aquest que va jugar a 2a divisió amb el
MANEL VIZCARRO
NANDO CRESPO
CRISTIAN BERTOMEU
Nàstic i l’Hospitalet, Rabassó, fill del míster del Salou, i tal com vaig avançar la setmana passada, Mochi
de
Fa uns mesos va
Ha tingut dues
Exporter
ex Vilaseca i Tortosa.
tenir una proposta
ofertes però de
l’Ulldecona i la
per tornar a la
moment ha decidit
Cava, entre altres.
*Ja està gairebé perfilat el filial de la Rapitenca de 4a catalana. Set jugadors pugen del juvenil: Marti Rapitenca però va
fer un altre any
Té varies ofertes.
seguir a
sabàtic.
Possible destinació:
Palomares, Piqueras, Marc Ferré, Àlex Alumbreros, David Garcia i Carlos Tornel i es recuperen a juga- decidir
Camarles.
S. Bàrbara.
dors que estan en altres equips o inactius: Oriol, David Cano, Pau Carceller, Aleix, Ivan, Sergi Martí,
Paco Matamoros i a més Fidel (ex-Corbera, S. Bàrbara, la Galera i Godall) i Carlos Roca (Masdenverge).
ALEIX ROBERT
BALTASAR CAPERA
MIGUEL GASPARIN
Els 4 juvenils que estaran en el primer equip, alternaran també amb el filial quan no vagin convocats.
Serà el segon mister
Retirat del futbol,
Ex porter de la
d’Isaac a la Cava i
Rapitenca i del
Els entrenadors són Jota Vizcarro i Sancho, exjugadors rapitencs i del Tortosa amb qui van estar a punt però, malgrat això,
també farà funcions
ha rebut una oferTortosa, a l’agost
de pujar a la Segona B.
col.laborador
de
ta de Segona
tornarà a casa
directiu a l’Ampolla.
catalana, per a
després de la
*Mister Cotaina: 17 anys entrenant i ni un any a l'atur. Aquesta campanya va tenir diverses propostes, tornar a jugar.
seua estància a Estats Units.
la renovació del Vilalba i del Masdenverge, Corbera i Ametlla. Per motius laborals fins a l'octubre no
podia entrenar. Però com que a Vilalba van quedar tan contents, van tornar a la càrrega i van insistir. I
DILLA
SELU
RAFEL NAVARRO
el van convèncer perquè torni a entrenar a l’equip terraltí, i així serà tot i no poder estar durant la preofer5
del
al
té
El porter
Exmister
Es quedarà
temporada, per la feina, de la manera que el tècnic desitjaria.
tes però al setemGandesa. Va fitxar
Gandesa, no anirà
bre té previst emipel Reus, en tasal Reus B ni tam*Carles Kader es va comprometre amb el Camarles per seguir però el Tortosa el va fitxar. Això va crear grar a la República
ques de coordinapoc al Tortosa.
Dominicana.
ció del futbol base.
malestar a Camarles amb el Tortosa doncs el jugador ja estava aparaulat.
Aquest noi arribarà molt lluny
*Al Reus B, dels 22 jugadors, 15 seran sub 23. El míster Lluís Albesa, que també va entrenar al Prat i
al Castelldefels, és de Valderrobres, igual que Dilla.
*Albert Bel, segon míster de l’Amposta era candidat a la Rapitenca si guanyava per a la presidència Reverté, i aquesta setmana va dir no a l'Alcanar. En els últims tres anys, el club
canareu ha viscut una desfilada d'entrenadors: Jose Mora, Marc Bel, Alejandro, Carlos Rodríguez i Ximo Talarn. Perquè aquest club recuperi estabilitat a la banqueta, l'ideal seria
que tornés Alfons Royo.
*Choli, que fou jugador de l’Amposta i de l’Ulldecona, entre d’altres, és el segon mister de la Sénia.
*Toni Sánchez, exAldeana i que estava al cadet del Tortosa, és el nou tècnic del Masdenverge.
*A la Rapitenca deien que Teixidó no aposta pels joves i és tot el contrari. Vegem aquestes dades: la lliga passada va descobrir dues perles faldudes, Pere Estellé i Marc Fabregat, i
enguany han fitxat al Nàstic. Ara, a l’Ulldecona, la nova aposta de Teixi són dos joves de la Rapitenca Jack i Nacho que a la Rapitenca no eren titulars i amb Teixido si que ho seran.
D’altra banda, per si no ho saben, un dels somnis de Teixidó és entrenar a la lliga mexicana i conèixer a la cantant Aida Cuevas, la seva dona li ha donat via lliure perquè compleixi
els seus somnis.
*Es va acabar el culebró Albert Arnau. Era pretès per mitja comarca, Amposta, La Sénia, La Cava, Ulldecona i Rapitenca. Va estar uns dies a la India i li van servir per prendre la
decisió: seguir a Tortosa.
*Tot el que no vol el Tortosa ho recull Xavi Cid a Camarles: Arnau, Moha, Sergi Cid, Calsina, Vilarroya, Vilanova, Cristian, Gerard Estorach, tots han passat per les seves mans al
Tortosa, i ara els aprofita a 2a catalana.
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JUGADOR

EQUIP

ON VA

Mikael

Ametlla

Aldeana

Marc Vilarroya

Tortosa

Camarles

Unai Garcia

Falset

Olimpic

Ramon Ibañez

Godall

Aldeana

Ivan Descarrrega

Arnes

Corbera

Uri Benito

Vilaseca

Rapitenca

Rapitenca

Gandesa

Sergi Gasparin
Erik Devadip

Marc Treserres

Vicent Escandell
Alberto Faura

Guillem Navarro
Eloi Almestoy

Aleix Almestoy
Roger Rius

Johan Snick
Eric Bernat

Sergi Moreno
Marc Blanco
Jani

Héctor Garcia
Sergi Prats

Joan Aubanell
Carlos Llarch
Joan Piqué

Ruben Civor

Marc Castellví
Marti Farreny
Eric Amado

Albert Vallespí
Gerard Ferré

Gerard Garcia
Jordi Alaña

Victor Calsina
Moha

Rapitenca Juv
Juvenil

Juvenil
Ibiza

Salou

La Cava
Batea

Batea

J Catalònia

R. Dominicana
Sm Gene

Castelldefels
Ascó Juv

Ascó Juv

S. Andreu
Corbera
Vilalba

Ascó B
Falset

Maella

Rapitenca

Roquetenc
Batea B

Batea B

Batea B

Batea B

Batea B
Tortosa

R-Bítem

Aldeana
Ametlla

Ametlla

Ametlla

Ametlla

Ampolla
Arnes

Arnes

Arnes
Ascó

Ascó

Asco

Ascó

Ascó

Ascó

Batea

Batea

Batea

Batea

Batea

Batea

Batea

Batea A

Batea A

Batea A

Batea A

Batea A

Camarles

Camarles

David Campanals
Gerard Roigé
Pau Ripoll

Joseph Ongola
Hans

Aleix Royo

Pau Monclús

Toni Domingo
Marc Prades
Ivan Abad

Dani Fluixà

Oriol Bertomeu
Hugo Fornós
Eric Torres
Mochi

Victor Rabasó

Amador Voces
David Voces

Ebre Escola Juv Camarles
Ascó

Ascó B

Amposta
Rosell

J Maria

Alcanar

J Catalònia
Ulldecona
Aldeana

Deltebre

Jesús i Maria
Pinell

Tortosa
Salou

Vilaseca

Vilaseca

José Angel Bueno Vilaseca
Andreu Borràs

Aldeana

Joan Batiste

Gandesa

Oriol Pena

Frede Giné
Barrufet

Andreu Torres
Agus

Pol Bladé

Ruben Saladie

Carlos Figuerola

Falset Juv
Gandesa
Ascó

Ascó Juvenil
Batea

Gandesa
Bot

Inactiu

Gandesa

Gandesa
Godall

Godall

J. Catalònia
J. Maria

J. Maria

J. Maria

J. Maria

La Cava

La Cava

La Cava

La Cava

La Cava

La Cava

La Cava

La Cava

La Sénia

Móra la Nova

Móra la Nova

Móra la Nova

Móra la Nova

Móra la Nova

Móra la Nova
Olímpic

Olímpic

Olímpic

Sergi Ventura
Saddik

Raül Jiménez
Paulino

Matamoros

Joan Sabaté
Gerard Bes

Denis Coch

Cristian Diaz
Buera

Brayan
Otero
John

Juanjo Centelles
Pau Roda

Aleix Chavarria
Otero

Roger Turch

Gerard Curto
Pau Muñoz
Amado

Jaume Gonzalez
Miquel Callarisa
Marc Masdeu
Marc Pardo

Eric Fernández
David Nieto

J. Maria Monfort
Sam Garcia

Aldeana
Tortosa

Vilaseca
Juvenil

Juvenil

Vilaseca
Juvenil

Europa

Vilaseca
Juvenil

La Cava

S. Bàrbara
Vilalba

J. Catalònia
J. Maria

Roquetenc
Tortosa

Tortosa Juv

Ebre Escola
R. Bítem

Ulldecona

Ebre Escola Juv
Ulldecona
J Maria
Perelló

La Cava
Inactiu

S Bàrbara
Rapitenca

Perelló

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca

Rapitenca
R-Bítem

R-Bítem

R-Bítem

R-Bítem
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Edgar Samper

Camarles

Tortosa

Alex Rodenas

Cambrils Unió

Tortosa

Cristian Gonzalez
Albert Villarroya
Carles Kader
Rafa Ribera

Òscar Benet
Nacho

Johan Rosero
Jack Cid
Gustavo
Ferri

Nil Garcia

Cristian Arasa

Albert Monforte

Hicham Hasoum

Cambrils Unió
Rapitenca

Carmarles
Benicarló

S. Bàrbara
Rapitenca

Jesús i Maria B
Rapitenca
Batea

Gandesa

Ebre Escola
Catalònia
R Bítem
Pinell

Tortosa

FAMÍLIA EBRENCA

Tortosa

Tortosa

Ulldecona

Ulldecona

Ulldecona

Ulldecona

Ulldecona

Ulldecona
Vilalba
Arnes

Masdenverge
La Sénia

Jesús i Maria

R-Bítem

Roquetenc

Roquetenc
S. Bàrbara

S. Bàrbara

S. Bàrbara

S. Bàrbara

S. Bàrbara
S. Jaume

S. Jaume

S. Jaume
Tortosa

Tortosa

Nil (E. Escola) fitxa amb l’Arnes

AMADO, fins ara a l’Ulldecona, és un dels nous
fitxatges del S. Bàrbara. A la foto, apareix amb
Jordi Gisbert, president del S. Bàrbara.
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ESPORTS

Les promeses del nostre futbol

CRACS DE FUTUR

PORTERS

Reus
Catalònia
Olímpic
Roquetenc
Rapitenca juv

Arnau Solà
Òscar Querol
Samper
Ion Perelló
Eric Alarcón
Oriol Vallespí
Rosales
Sorolla
Pau Galiana
Pau Rosales
Arnau Beltran
Pau Monclús
Andy Alarcon
Gerard Bes
Roger Escribà
Genís
Xavi Cardona
Marc Vilarroya
Pau Sánchez
Víctor Vilaubí

Barça cadet
La Sénia
Aldeana
Nàstic
La Sénia
Rapitenca
Camarles
Tortosa
Remolins-Bítem
Rapitenca
Camarles
Catalònia
Rapitenca juvenil
Rapitenca juvenil
Nàstic juvenil
Amposta juv
Amposta juv
Camarles
Aldeana
Catalònia

MIGCAMPISTES

Pere Estellé
Marc Fabregat
Pau Ripoll
Quim Cardona
Carles Kader
Jordi Tomàs
Paulino
Ferran Buera
Doménech Estorach
Eric Barberà
Joel Hernández
Pol Prats
Roger Garcin
Dani Quesada
Aleix Llobet
Àlex López
Andreu Arasa

Ulldecona/Nàstic
Ulldecona/Nàstic
Rapitenca
Amposta
Camarles
Catalònia
Rapitenca juv
Rapitenca juv
Reus B
Perelló
Nàstic juvenil
Nàstic juvenil
Reus juvenil
Saragossa juvenil
Amposta
Rapitenca juvenil
Amposta /Saragossa

Brayan
Gerard Verge
Nacho
Joan R. Mars
Aleix Alumbreros
Jack Cid
Carles Tornel
Ivan Capitan
Marcel Meseguer
Arnau Bertomeu
Iker Cid
Sergi Prats
Hugo Fornós

La Cava
Rapitenca
Rapitenca
S Jaume
Rapitenca juvenil
Ulldecona
Rapitenca juv
La Sènia
Reus B
Amposta
Nàstic juvenil
Batea
la Cava

DAVANTERS
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Anàlisi del futbol
base ebrenc

EQUIP

Gerard Tomàs
Carlos Panisello
Òscar Nogales
Àlex Estorach
Martí Palomares

DEFENSES

www.mesebre.cat

Nota: hi ha casos en què
apareix l’equip de la lliga
passada i altres que estan
actualitzats.

Carlos Panisello, porter del Catalònia.

Eric Alarcon, jugador de la Sénia.

Pau. Camarles, J. i Maria i ara Catalònia.

Ferran Buera, Rapitenca.

Jordi Tomàs, del Catalònia.

Iker Cid, Nàstic juvenil Lliga Nacional.

Carles Kàder, Camarles i ara torna al Tortosa.

Aleix Llobet, jugador de l’Amposta.

Joan Ramon Mars, pichichi del S. Jaume.

Eric Barberà, del Perelló.

Arnau Bertomeu, de l’Amposta.

Òscar Nogales, porter de l’Olímpic.

Nota: a les fotos apareixen 12 dels futurs cracs. En noves edicions, n’apareixeran d’altres.
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Els pichichis del nostre futbol base
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GOLEJADORS FUTBOL BASE EBRENC

JUGADOR

EQUIP

GOLS

CATEGORIA

BIEL BEL

ULLDECONA

49

INFANTIL

AXEL RODRIGUEZ

EBRE ESCOLA

41

INFANTIL

ENRIC QUEROL

NARCÍS GAVALDÀ
JESÚS NADALES
DAVID MORALES
JORDI PAUN
JOSÉ MAYA

MARIO BONFILL

MARTÍ SABATER
PAU TREIG

QUIM SOLÉ

JORDI REDON

ARMAND ACS PUIG
NOEL CALVET

SERGI GILABERT
MARC FRANCH

NELSON GUZMAN
SERGI SÁNCHEZ

ADRIÀ TORTAJADA
LLUÍS AGUT

ABAGHAD M'BAREK
GENÍS CELMA

JOAQUIM MARTINEZ
ÀLEX VELENZUELA
CARLES TORNEL
RAUL VICENTE

ISMAEL AUBANELL
IAN BERNIS

JORDI ROURAS

ENRIC DOMINGUEZ

FRANCISCO GARCIA
AXEL PANISELLO

ÒSCAR MORESO

ALEIX ALUMBREROS
GERARD BALADA

KHACHIDZE LUKA
JOAN VENDRELL
ALEIX CABALLÉ
ÀLEX GAS

JORDI CALLAU

JOSEP CALLAU

ROGER TURCH

ALBERT SUBIRATS
ORIOL FIBLA

LLUÍS CAPITAN

POL RODRIGUEZ

ORIOL MORALES

MANOLOV KAMEN
ALEIX BERTOMEU
DANIEL MORENO
ROGER MECA
JOSEP ORTI

SEBASTIAN IBARRA

FRANCESC MONTOLIO
PAU CARDONA

ALFRED MAURI

MIGUEL ESTECHA
ZAAROUR ANASS

DAVID CAMPANALS
PAU ABELLÓ

ALEJANDRO BARRENA
MARCEL SUNYER

ARNAU CARDONA
XAVIER KHALIFI

JOSEP MONTESÓ
ALEIX ZARAGOZA
CRISTIAN TOMÀS
JORDI BOYER

ALEIX SANCHO

HUGO ARRUFAT

XAVIER CALLEJA
DAVID ROSALES

El IDRISSI ILYASSE

BENOUDA MOHAMMED
ALEIX ALTADILL

CARLOS GILABERT
PERE ESTELLÉ
DAVID RUIZ

AARON GARCIA

MANU FERRERES
PAU BERTOMEU
ROGER ROYO

LA SÉNIA

LA SÉNIA

AMPOSTA

EBRE ESCOLA
ULLDECONA

EBRE ESCOLA
ARNES
ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

RAPITENCA

LA SÉNIA, C.F.
SANT JAUME

JESUS I MARIA

JESUS I MARIA
ASCÓ

ASCÓ

ULLDECONA
ASCÓ

R-BITEM

EBRE ESCOLA
AMPOSTA
ASCÓ

RAPITENCA
ARNES

GANDESA

RAPITENCA

RAPITENCA
GANDESA
TORTOSA

RAPITENCA
L'AMETLLA

RAPITENCA

ULLDECONA
ASCÓ

L'AMETLLA

RAPITENCA
LA CAVA

L'AMETLLA
AMPOSTA
TORTOSA

ULLDECONA
ALCANAR
LA SENIA

RAPITENCA

MÓRA LA NOVA
RAPITENCA

RAPITENCA
ASCÓ

CAMARLES
AMPOSTA

SANT JAUME
TORTOSA

GANDESA

ROQUETENC
ARNES

EBRE ESCOLA

EBRE ESCOLA
RAPITENCA
GANDESA

GANDESA

CATALONIA
L'AMETLLA
TORTOSA

JESÚS I MARIA
CAMARLES
L'AMETLLA
ASCÓ

ARNES

RAPITENCA
AMPOSTA

CATALÒNIA

CATALÒNIA
GANDESA

RAPITENCA

ULLDECONA
TORTOSA
LA CAVA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

42

38

36

35

35

34

34

33

32

32

31

30

30

28

28

28

27

26

26

24

23

22

22

21

21

21

21

21

20

20

20

20

18

18

18

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

12

12

12

12

12

12

12
11

10

10

10

10

10

10
9

9

9

9

9

8

8

8

7

4

4

CADET

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL
CADET

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL
CADET

CADET

INFANTIL

INFANTIL
CADET

INFANTIL
CADET

INFANTIL
JUVENIL
CADET

JUVENIL PRE
JUVENIL
CADET

INFANTIL

INFANTIL
JUVENIL
CADET

CADET

INFANTIL
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Anàlisi del futbol
base ebrenc

Informe futbol base: Rapitenca, 20 de quota de
mercat. La resta de clubs, 80%
El futbol base de les nostres comarques el componen 25 clubs que totalitzen 91 equips fins a la primera divisió de aleví amb
un poder absolut de la Rapitenca que té un 20% de quota de mercat. Aquesta temporada, tres equips a Preferent, un cadet
en la divisió d'honor, més 5 equips a la primeres divisions i en la propera campanya té més poder en ser campió el juvenil
i el cadet i tindrà sis conjunts a Preferent. I dels 260 jugadors que disposa, 80 són d'altres localitats. Aquesta campanya a
la Preferent juntament amb la Rapitenca ha estat el Tortosa dos equips (cadet i infantil) que van perdre categoria i l’Ebre
Escola en juvenil i l’Amposta en aleví. Els nous equips que van conquistar les preferents, a més dels esmentats de la
Rapitenca, són l’Ascó en infantil i l’Escola Delta en aleví. El que era el bressol del futbol, el Tortosa, ha passat a ser ara la
tercera plaça i a molta distància de la Rapitenca. De la mà de Nacho Pérez, el futbol base del Tortosa està intentant apuntalar un nou projecte i poder recuperar les preferents. Però, baix el meu punt de vista, per poder crèixer, l'ideal seria la fusió
amb l’Ebre Escola per donar un millor impuls.
Els equips amb més número de clubs fins la categoria aleví de primera divisió són: Rapitenca amb 10 conjunts, seguit de
Tortosa 8, Amposta i Jesús i Maria 7, Ascó 6, Ebre Escola 5, Gandesa, la Sénia, Ulldecona, Ametlla, Camarles i Catalònia
amb 4, Escola Delta, Aldeana, Olímpic, Arnes i Roquetenc 3, la Cava, Sant Jaume, Móra Nova, R-Bítem i Perelló 2 i
l’Ampolla i S. Bàrbara 1. Clubs que fa anys tenien els quatre equips (1 per categoria) Alcanar o Santa Bàrbara avui en tenen
menys o Perelló, que només té dos conjunts. I el bressol del futbol base a la Ribera, l’Olímpic, que era molt potent en la
seva comarca, aquesta campanya només tres equips i amb classificacions molt pobres. La raó del declivi d'aquests equips
és la influència del poder de la Rapitenca, on els jugadors de qualitat són buscats per anar allí, o de clubs com Amposta o
Tortosa, Ascó o Escola Delta que també pesquen jugadors d'altres localitats. I aquí és on sorgeix la polèmica i el principal
motiu de que pobles més petits es queden amb menys equips. Moltes poblacions que ja tenien limitacions per fer un equip,
en marxar tres o quatre jugadors veuen destruida la seua estructura de futbol base. Dels clubs participants fins a la tercera
catalana, els únics que no tenen futbol base fins a les primera divisions són Batea, Corbera, Flix, Godall i Vilalba. A la llista
dels 25 clubs que tenen futbol base destacar un club modest com Arnes, la població més petita ebrenca, que té 4 equips
gràcies a l'afiliació amb el Valderrobres.

JUVENIL PRE
JUVENIL

RÀNQUING CLUBS FUTBOL BASE

CADET

JUVENIL
CADET

1

CADET

3

CADET

JUVENIL

JUVENIL
CADET

CADET

CADET

CADET

CADET

CADET

INFAN PRE
JUVENIL
CADET

CADET

CADET

CADET

CADET

CADET

CADET

JUVENIL PRE

JUVENIL PRE
JUVENIL

JUVENIL
CADET

CADET

Nº

2

RAPITENCA

EQUIP

AMPOSTA
TORTOSA

4

ASCÓ

5

JESÚS I MARIA

6

EBRE ESCOLA

7

ULLDECONA

8

AMETLLA

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

GANDESA
LA SÉNIA

ESCOLA DELTA
CAMARLES
ARNES

JESÚS CATALÒNIA
PERELLÓ

ALDEANA
LA CAVA

S JAUME

MÓRA LA NOVA

REMOLINS- BITEM
OLIMPIC

AMPOLLA

ALCANAR

ROQUETENC
S BÀRBARA

CADET

Nota: Els punts totals són el punts aconse-

JUVENIL

club. En el cas de equips de Preferent, els

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

PUNTS

684

394

302

261

243

216

192

186

184

146

140

108
97

80

74

58

42

41

40

34

31

28

26

25
6

guits pels equips de futbol base de cada
punts es dupliquen. S'inclouen les catego-

ries de juvenil, cadet, infantil i aleví solament 1a divisió.

INFAN PRE
JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

INFAN PRE
JUVENIL

JUVENIL

JUVENIL

INFAN PRE

CADET D.H.
CADET D.H.

Equip cadet de la Rapitenca
i aleví de l’Escola Delta,
que van assolir l’ascens a
Preferent.
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LA SETMANA VINENT MARXA A UNA DE LES ACADÈMIES DE DAVID VILLA

Pròxima direcció: New York
AVUI: DAVID VILANOVA, JUGADOR DEL ROQUETENC

Pregunta: Qui t’ha
donat més suport en
el futbol?.
Resposta: Els meus
pares des de ben petit
han fet tot el possible
per a que pogués
anar a entrenar i a
jugar amb les millors
condicions. També la
meva parella m’ha
ajudat molt, sobretot
durant la lesió de
pubalgia i la recuperació; ha tingut molta
paciència amb mi i
m’ha ajudat quan he
estat més desanimat.
Un jugador lesionat
amb ganes de jugar
és
complicat
de
suportar, i ells han fet
de psicòlegs, metges,
fisios, etc...
P: El millor consell que
t’ha donat el teu
pare?.
R: ‘És millor donar un
gol, que no pas ferlo’.
P: Ets col.leccionista
d’alguna cosa?.
R: M’agrada col·leccionar camisetes d’equips, tant dels que
he jugat com de països d’allà on viatjo.
Per exemple podria
nombra que tinc la de
la Universidad de
Chile, la de Totti i
també la que el CD
Roquetenc feia servir
als anys 80.
P: Què t’agrada llegir,
l’Sport, el Més Ebre o
Play Boy?.
R: Play Boy no sé que
és…. Sport i Mesebre
els llegeixo a sovint
per estar informat del
FC Barcelona i del futbol ebrenc.
P: Algú de la teua
família ha jugat a futbol?.
R: El meu pare va
jugar molts anys a
futbol sala a la
Primera Divisió de la
Lliga de Tortosa. La
temporada 1977/88
va guanyar el trofeu a
màxim golejador. Fins
i tot, quan tenia 16
anys Otero el va invitar a provar amb el
Tortosa però finalment va decidir no
fer-ho i seguir jugant
a futbol sala. També
el meu germà Josep
sempre ha estat vin-

culat al futbol, com a
jugador, i d’alguna
manera quan era petit
vaig anar seguint els
seus passos. Quan jo
començava a entrenar al primer equip
del Roquetenc ell ja hi
era i anys més tard, al
CD Tortosa, vam tenir
la sort de poder jugar
tres anys junts, en
guardem un gran
record
d’aquelles
temporades.
P: Resumeix la teua
trajectòria esportiva.
R: Vaig començar a
jugar quan tenia 7
anys, vaig estar tot el
futbol base al CD
Roquetenc. Els dos
últims anys de juvenil
ja tenir fitxa de primer
equip però sense gaires oportunitats i és
que llavors hi havia
un equipàs amb jugadors
com
Adell,
Nando Crespo, Lluís
Fornés, David Cid,
Samper, etc. l’equip
puja a Preferent i
decideixo marxar a St.
Bàrbara on vaig tenir
molt més protagonisme. La següent temporada fitxo amb la
Sénia per jugar a
Primera
Regional.
Després, torno al CD
Roquetenc però altra
vegada sense gaires
oportunitats i acabo
la temporada al Santa
Bàrbara altra vegada.
Però
Guillermo
Camarero torna a
contactar amb mi i
torno
al
CD
Roquetenc on jugo
tota la temporada a
Preferent i al final
rebo l’oferta per anar
a provar al CF
Amposta de Jordi
Fabregat a Tercera
Divisió. Em fan fitxa
però quan millor estava em trenco el
creuat. Acaba la temporada i vaig al CD
Tortosa, hi estic tres
temporades i el club
decideix no renovarme, i vaig a la
Rapitenca
amb
Nando
Crespo.
L’actual temporada
després d’estar fora
per motiu laborals
l’he acabada al CD
Roquetenc.

P: Els teus millors
entrenadors.
R: Podria dir que el
meu ‘pare’ futbolístic
ha
estat
Nando
Crespo, quan era
juvenil ja em fixava
amb ell quan ell
entrenava amb el primer equip, després va
ser qui em va portar a
l’Amposta (ell era el
segon de Fabregat) i
posteriorment vaig
estar amb ell dos anys
al Tortosa i un a la
Rapitenca. En definitiva, ell m’ha volgut on
ha estat i jo he volgut
anar on ell entrenava.
He pogut aprendre
molts conceptes tàctics amb ell però
també una forma
d’entendre el futbol i
a no renunciar als
teus principis sigui
quin sigui el resultat.
També vaig gaudir
molt la temporada
amb Jordi Fabregat,
un entrenador que
dóna goig sentir-lo
parlar de futbol, que
et contagia la seva
passió i, evidentment,
es molt bon entrenador.
P: T’agrada ser entrenador?.
R: Crec que entrenar
no substitueix el que
sento jugant però
m’encantaria poder
dedicar-me a entrenar
el màxim temps possible. Ara mateix hi ha
més facilitats per tro-

bar aquest tipus de
feina a l’estranger, a
països com Estats
Units o Xina que no
pas a Catalunya, per
aquest motiu he decidit marxar fora per
poder
dedicar-me
totalment a ser entrenador.
P: La setmana vinent
t’incorpores a una de
les Acadèmies de
David Villa. Com
afrontes el nou repte?
R: Afronto amb molta
il.lusio aquesta segona etapa als USA. El
fet de treballar en un
projecte com DV7 a
Nova York és una
gran oportunitat tant
professional com personament. El fet que
hi hagi ebrencs com
Marc Sabate i Josep
Gombau que hi estiguin involucrats encara fa que el repte sigui
més motivant.
P: La frase que et va
dir un entrenador i
que mai oblidaràs,
quina va ser?.
R: Quan érem benjamins
al
CD
Roquetenc
vam
guanyar el campionat
del Baix Ebre, ens
entrenava
Carlos
Gilabert que llavors
tenia 19 anys i ja despuntava al primer
equip. Ell sempre ens
deia que hi havia tres
paraules que havíem
de complir en un
equip: ’respecte, dis-

ciplina i solidaritat’.
P: Per què creus que
els tècnic confien
menys en els més
jòvens?.
R: Cada entrenador
gestiona el seu equip i
els fitxatges depenent
de la seva forma
d’entendre el futbol.
Si es busquen resultats immediats probablement aposten per
jugadors fets i amb
experiència, en canvi
si hi ha un projecte de
futur es pot apostar
per gent mes jove i
buscar resultats a llarg
termini.
P: Quin és el millor
entrenador de les
Terres de l’Ebre amb
el que has jugat?.
R: És molt complicat
de respondre, he tingut sort de tenir companys amb molta
qualitat. Però si he de
dir alguns noms diria
Gustavo
i
Xavi
Marqués.
P:
Un
company
curiós?.
R: Quan jugava al
Roquetenc vaig coincidir amb Franklin,
tenia la costum de
posar-se radiosalil per
tot el cos abans de
sortir a jugar. No ho
vam entendre mai
però la veritat es que
feia molt bons partits.
P: El més ‘catxondo’?
R: A la Rapitenca vaig
compartir
vestuari
amb Alex Fores que
és un ‘catxondo’.
També, nombrar a
Jordi Adell que al CD
Roquentenc sempre
tenia una broma o
rima preparada en
qualsevol moment o
nom que diguessis.
P: Si un nen se t’acosta i et demana un
consell, què li diries?
R: El primer que hauria de tenir clar és que
s’ha de gaudir jugant,
i més si són nens, el
segon seria que escolti el seu entrenador i
que entreni dur.
Altres valors com la
humilitat, la constància o el sacrifici crec
que són importants
per progressar en el
món del futbol.
P: Si haguessis de
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definir que significa
futbol, què diries?
R: Per mi és més que
un esport, és una passió que m’agradaria
convertir amb el meu
mitjà de vida.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?.
R: Primer que res
guardo bones relacions i amistat amb
companys de tots els
equips que he estat i
això m’agrada. I a
nivell personal, al ser
un esport d’equip
crec que aprens molts
valors que pots traslladar a la vida.
P: Què canviaries del
futbol?.
R: Crec que hi ha un
gran problema amb el
comportament,
la
manca de respecte, i
de violència al futbol,
un problema que està
present
des
de
Quarta Catalana fins
a 1ª Divisió. Baralles
entre aficionats, entre
jugadors, agressions a
àrbitres, càntics racistes, etc. Molts cops
diem que l’esport són
valors, i ho són nomes
si els utilitzem per
educar correctament
als més petits. Que
esperem que faci un
nen que veu al seu
pare insultant o agredint a un altre aficionat? Per tant, canviaria molts comportaments que es veuen
als camps de futbol.
P: Parla’m de la Copa
Valors?
R: La Copa Valors és
un projecte que vam
iniciar fa tres anys
amb Mònica Vallès i
Albert Forcadell. És
un torneig on hi ha
estratègies i activitats
per educar en valors
als més petits, i també
als entrenadors i a les
aficions. Hem realitzat
6 edicions i cada
vegada hi ha més
clubs interessats en
què
coorganitzem
aquests tipus d’esdeveniments.Hem aconseguit crear moments
que no es donen i que
s’haurien de donar
més a sovint, com per
exemple aficionats

animant a l’àrbitre.
P: A quin jugador de
Primera divisió t’hi
assembles?
R: Suposo que no
m’hi assemblo a cap
sinó no estaria jugant
a regional… Però bé
si hagués de nombrar
algú
diria
Sergi
Roberto, o almenys
m’agradaria semblarm’hi, en el futbolístic i
en el personal.
P: Compta’m una
anècdota que hagi
succeit en els descansos?
R: He presenciat
bronques monumentals, entrenadors trencant portes o xutant
botelles, patinant i
caient d’esquena…
però millor no diré
noms.
P: Si t’insulten, t’anima més?
R: No, no m’anima
gens que m’insultin i
menys quan estem
jugant a les terres de
l’Ebre.
P: El partit més
calent?
R: Jugava al Tortosa i
jugàvem a domicili
contra un altre equip
ebrenc. Al final del
partit hi va haver tangana, tota la seva afició ens va rodejar i
amenaçar. No vam
passar-ho massa bé.
P: T’han primat alguna vegada?
R: Si, dos vegades,
però les dos eren per
guanyar.
P: És bo que us
‘peguin canya’ per a
ser millors?
R: Cada entrenador te
la seva forma de
motivar. Penso que
s’ha d’adaptar als
jugadors que té, n’hi
ha que amb quatre
crits es creixen i n’hi
ha d’altres que necessiten més ‘carinyo’.

PROPER:

CARLOS ALÓS

DIVENDRES 30
DE JUNY
DE 2017

gastronomia

www.mesebre.cat

diarimés
ebre
21

MÉS EBRE RECOMANA

La Parmigiana di Melanzane
(albergínies a la parmesana)

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
· 4 albergínies grans
· 2 cebes tendres
· 300 g de mozzarella ratllada
· 1 ampolla petita de passata di pomodoro* (és una salsa
de tomàquet espessa mig cuita sense llavors, ni grumolls,
ni excés d'aigua. Quan la provareu, us encantarà).
· 400 g de tomàquet triturat
· 200 g de formatge parmesà
· Alfàbrega fresca
· All
· Oli
· Un parell de cullerades d'oli d'oliva verge extra
ELABORACIÓ:
L'albergínia la podríem preparar fregida (com farem), a la
planxa o a la brasa. Ens variarà el gust i sobretot el nivell
calòric però totes les opcions són bones.
Netegem i tallem les albergínies en talls longitudinals de
mig centímetre aprox. Els posem en aigua salada freda
amb un pes al damunt per treure'ls-hi l'amargor. Mentrestant podem començar a preparar la salsa. Posem una paella a foc mitjà amb un raig generós d'oli d'oliva on hi sofregirem a poc a poc la ceba tendra i el gra d'all tallat a
dauets molt petits. Paral•lelament comencem a fregir en
abundant oli calent els talls d'albergínia ben secs i escorreguts (si no ens esquitxaran, compte!). Els courem a foc
mitjà un parell de minuts per cara. Els reservem amb paper

absorbent. Tornem al sofregit... quan la ceba estigui transparent tirant a daurada apugem el foc i afegim la passata
di pomodoro i el tomàquet triturat. Salpebrem i afegim
una culleradeta de sucre perquè ens ajudi a matar l'amargor del tomàquet. Ho deixem coure remenant de tant en
tant (uns 15 a 20 minuts). Quan tinguem la salsa cuita i
ens hagi reduït afegim les fulles d'alfàbrega fresca, apaguem el foc i tapem.
ANEM A MUNTAR LA PARMIGIANA!
Agafem una safata apta pel forn
Capa 1: una base de la salsa de tomàquet. Capa 2: Una
capa d'albergínies una al costat de l'altre una mica encavalcades fins a cobrir la superfície. Capa 3: Capa de mozzarella. Capa 4: Més salsa de tomàquet. Capa 5: Més albergínies. Capa 6: Més mozzarella.
Capa 7: Més salsa de tomàquet. Capa 8: Acabem l'última
capa d'albergínies que quedi ben compacte! Capa 9:
Més salsa de tomàquet. Capa 10: per acabar ratllem parmesà de manera generosa cobrint tota la superfície de la
parmigiana i alguna fulla d'alfàbrega.
Posem la safata al forn (preescalfat prèviament) a 180ºC
durant 15 – 20 minuts. La tindrem llesta quan el parmesà
ens hagi fet una crosta.
La deixem reposar i la servim tèbia. Aquesta recepta és
de les que guanyen si la preparem amb unes hores (o fins
i tot un dia) d'antelació.
Buon Appetito!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

Àries

22/9 al 22/10
Vius un període molt bo amb per a augmentar els teus contactes i millorar la teva vida
social. Has d’evitar els ambients nocturns
una miqueta contaminats.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
Potser recapacitis sobre la forma de viure la
teva vida sentimental. Respecte a la teva
salut, desconnecta’t dels lligaments de la
teva activitat diària. Aprèn a relaxar-te .

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

No camines desencertat, no et deixis seduir
tan fàcilment. Confia en la teva experiència
en matèria d’amor. Prova a relaxar-te i a
prendre’t la vida amb més calma.

Vius un temps ric en esdeveniments sentimentals on les teves iniciatives es veuen afavorides . Avui és un dia de petits accidents,
retards o ensopegades.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

SOLUCIÓ

EGIPTE

Has de posar en ordre moltes coses en relació amb els teus assumptes amorosos.
Moltes actituds que provenen de costums ja
passats ja no tenen sentit en el present.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la
teva parella. Actualment , els teus interessos
se centren més en la teva visa emocional.

T’enriqueixes amb noves experiències dintre
de les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut avui no notaràs cap
tipus d’esgotament.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el
terreny de l’amor. Posa més en clar els teus
esquemes i filosofia de vida.

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És
necessari que suavitzis moltes de les coses
que creen un impacte en la teva vida emocional.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

MÉS EBRE RECOMANA

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dia favorable per ampliar les teves aventures
amoroses. Respecte a la salut , vius un període ple de potència i optimisme personal.

Augmenta considerablement la teva necessitat de tenir contactes sexuals. Respecte a la
teva salut, un consell: no vagis a dormir tant
tard o acabaràs esgotat.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança

20/3 al 19/4

En assumptes d’amor t’arribaran notícies
interessants que t’alegraran el cor. Evita la
desídia, no caiguis en estats d’avorriment.
Busca activitats que et facin feliç.
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·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112

DIVENDRES 30 JUNY DE 2017
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

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
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OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

www.florestajardineria.com

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

COMPRO PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

florestajardi@hotmail.es

RELAXÑ

24H CATALANA

SALIDAS
A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

TORTOSA

50€

Tlf. 664 149 258
612 569 430

TREBALLÑ
TRADICIONARIUS

Es precisa:

Venedor/a
· AMPOSTA ·

Incorporació
immediata
Envia el teu CV a
seleccion@tradicionarius.es
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L’ENTREVISTA
PARLEM AMB

Marité Llusià Queral,
primera pregonera del Dia del Planer Absent

Isabel Carrasco

ACTUALITAT
Marité, actriu i ballarina,
va néixer al bell mig de la
Plana del Montsià, a
Santa Bàrbara, vila que
enguany celebra els seus
dos segles d'independència municipal i, aquest
diumenge 2 de juliol, serà
la pregonera del dia del
planer absent a les Festes
Majors del seu poble.
Més Ebre: Primera dona
que farà el pregó com a
Planera Absent.
Marité Queral: La veritat
és que en un primer
moment em va semblar i
em sembla una idea
genial, sobretot de la
manera en què Judit
Lleixà, Regidora de Festes,
ho ha enfocat per descobrir que hi ha darrere de
les persones que hem
marxat, les vivències que
hem tingut, etc.. Però al
moment de seure a escriure el que vull transmetre a
les persones em va ser
molt més difícil que quan
he anat a donar conferències fora del poble (riu). Al
cap i a la fi aquella nena
petita continua sent una
part de mi, aquella Marité
que tothom ha vist créixer. Tot i que ja no sóc
aquella persona segueix
havent-hi un vincle emocional cap al poble.
ME: Fa 27 anys vas
començar al món de la
gimnàstica rítmica passant pel teatre i la dansa i
actualment formes part
de la companya del Plata
Cabaret de Saragossa. En
quin moment la dansa va
passar a ser la teva prioritat?
MQ: En el moment que
vaig adonar-me que a través d'ella podia expressar
més enllà de la tècnica o
de la forma. M'explicaré
millor, quan aprenem la
tècnica en dansa, aprenem un llenguatge (la
forma) un llenguatge amb
el cos, però també hi ha
una part d'expressió i
transmissió que és el que
reben els que observen o
nosaltres mateixos en sentir el que estem expressant per cada cèl•lula del
nostre cos (el fons). De
vegades els ballarins
caiem en l'error de mos-
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trar només la tècnica que
hem après quedant-nos
limitats dintre d'ella. Però
va haver-hi un moment en
què vaig decidir trencar
amb la tècnica i experimentar més enllà amb el
moviment, mesclant diferents disciplines, el teatre i
totes aquelles eines que
porto a la motxilla. Això
em va donar molts més
recursos expressius, permetent-me expressar a la
meva manera, a través de
la tècnica. Tot això va ser
un procés que va anar
molt lligat al descobriment
i aprofundiment de mi
mateixa. La dansa entre
d'altres, és una de les
meves passions. Tots posseïm la capacitat d'expressar-nos d'alguna manera,
hi haurà gent que tindrà
gràcia amb la paraula,
d'altres seran més sinestèsics, d'altres s'expressen
amb la cuina o construint
coses o inventant-les, etc.,
d'alguna manera tots
podem mostrar una part
artística i expressar-nos
amb ella. Jo vaig decidir
que les meves passions
havien de formar part de
la meva vida de forma
prioritària, ja que per a mi
era molt, però que molt,
terapèutic.
ME: Ets dona de reptes i
només cal comprovar-ho
a través de les més de
1000 funcions al Plata de
Saragossa amb un espectacle que et va costar
representar... el nu artístic.

MQ: Sempre recordaré
l'emoció que vaig tenir
quan em van agafar per al
Plata. Va ser el primer treball en cara i ulls dintre del
meu món. Això significava
deixar de treballar els caps
de setmana de cambrera a
restaurants i deixar de fer
bogeries per poder assistir
als assajos d'obres que
només veurien la llum una
sola nit perquè tot acabava sent per amor a l'art i el
Plata significava parar de
fer càstings compulsivament i també un sou estable. Recordo perfectament el primer pensament
que vaig tenir quan em
van ensenyar un vídeo de
dos números que havia
d'aprendre'm. Eren la mar
de bonics però el meu primer pensament va ser:
«això no ho poden veure
els meus pares!». Quan
vaig arribar a casa vaig
comentar la situació a la
meva companya de pis i
em va dir: «De debò no
ho penses intentar pel que
pugui dir la gent?».
Llavors vaig preguntar a
coneguts de Saragossa
sobre el Plata, i tots coincidien que era un lloc
emblemàtic, espectacular,
màgic, i que tenia gairebé
100 anys, que no tingués
por de res. Poc després
vaig descobrir que el primer director artístic va ser
Bigas Luna i això em va
animar. Vam decidir amb
els meus pares que provaria l'experiència i que
quan em sentis incomoda
o veies alguna cosa

estranya, marxaria i que
quan em sentis preparada
i decidia quedar-me, ells
vindrien. També cal dir
que tenia molts complexos amb el meu cos. No
m'agradava la meva figura, la societat marca la
moda del cos "adequat",
del cos ideal, i jo no tenia
ni una cosa ni l'altra i patia
quan em venien a veure
gent propera, pel «que
dirien». Però cadascuna
de les persones que van
venir sempre sortien en un
gran somriure i les felicitacions eren impressionants.
Veies a la seva cara un
gran somriure de felicitat.
El gran canvi es va produir
quan al cap de cinc mesos
els meus pares van venir a
veure l'espectacle. Veure
com gaudien, com se'n
reien, em va tranquil•litzar molt. El meu pare fins
i tot em va guinyar l'ullet
des de baix l'escenari. En
finalitzar l'espectacle els
meus pares em van felicitar i inclús presumien de
filla. El meu pare em va
mirar als ulls i em va dir
que no m'avergonyís del
que feia perquè era un
espectacle molt divertit i
molt artístic i va acabar
amb un «estic orgullós de
tu filla». En aquell
moment van caure totes
les pors, i totes les mascares. I el meu creixement
com artista al Plata
Cabaret i fora d'ell, amb el
meu company artístic
Antoni Martinez Lozano,
va ser exponencial. Vaig
començar a estimar el

meu cos físic, i avui dia
puc dir que totes les ximpleries que de joveneta
em vaig creure respecte a
aquest tema, es van esfumar. Actualment fa tres
anys que estic al Plata i em
sento enamorada de l'espectacle i de cadascun
dels números que faig.
Treballar amb Frederic Blin
el director artístic, i Elias
Sobrecasas el coreògraf i
director supervisor, és tot
un plaer, així com haver
après a treballar amb tota
la companyia.
ME: Ball Contemporani,
Hip Hop, Claqué, Balet,
Flamenco, Dansa Jazz,
Interpretació, Màster en
Dansa Teatral... Ara estudies Pedagogia.
MQ: Quan vaig descobrir
que a través de l'art podia
créixer exponencialment i
podia desenvolupar la
meva escènica, vaig decidir ajuntar tots els meus
coneixements, que fins al
moment havia adquirit, i
enfocar-los de cara la
dansa teatral. No podia
quedar-me amb tot això
per a mi perquè era massa
valuós. Vaig estar investigant durant un més i mig
les eines amb actors,
ballarins per poder fusionar les tècniques i els
resultats van ser molt
positius i vaig començar a
donar tallers de dansa teatral i moviment. A través
d'aquesta investigació em
va sortir una feina per treballar el mateix però amb
nens i l'autoconeixement
a través de la dansa teatral
per a ells va ser espectaculars i va ser llavors quan
vaig decidir que algun dia
volia muntar una escola
encaminada en aquesta
direcció a les nostres
terres. La passió per la
docència es va incremen-

tar així que em vaig apuntar a la universitat que
més s'adequava a les
meves necessitats, i la
veritat és que és una
carrera fascinant i estic
aprenent de forma apassionant el que no està
escrit. De moment totes
les assignatures que he fet
m'han servit per al meu
dia a dia, per als meus
tallers i totes, absolutament totes, em fascinen.
ME: Després de tres anys
vivint i treballant al Plata
de Saragossa, dintre de
poc, marxes a viure a
Londres. Per què?
MQ: Tinc 30 anys, considero que la vida es construeix a base d'experiències, tinc molta fam per
conèixer el món. I sóc
addicta a posar-me reptes,
moderats, sense sabotatge, però a la cap i a la fi
reptes per sortir de la
meva zona de confort. Per
experiència sé que quan
surts de l'entorn que et
sents còmode l'aprenentatge es duplica. El meu
funcionament és per etapes, i quan sento que estic
massa acomodada i el
meu aprenentatge s'estanca, o creix molt a poc a
poc, començo a percebre
que arriba el final d'una
etapa i això és una mica el
que m'ha passat. Estimo
Saragossa, estimo la meva
feina, estimo la gent que
he conegut, però és hora
de seguir el camí per
emplenar-me de més
experiències i aprenentatges. I quina millor manera
que complint somnis? Un
d'ells conèixer nous llocs,
noves cultures i noves formes de funcionar, nous
idiomes, nous professors
de dansa i qui sap quines
passions noves pugui descobrir pel camí, no?

