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Un centenar de familiars i amics de Manel i d’Emma es van concentrar a l'exterior del jutjat d’Amposta amb pancartes i samarretes recordant les víctimes i reclamant justícia

ACN

Avui és notícia

El titular del jutjat número 3 d'Amposta va ordenar presó provisional per a l'home que el passat 22 de desembre va ocasionar l’accident i la
mort d’una parella de joves, Manel i Emma, a la carretera N-340 mentre conduïa sota l'efecte de les drogues. Aquest dimecres al matí fou
citat per a comparèixer al mateix jutjat, després d'haver-se saltat la prohibició de conduir que li havia estat imposada una vegada va declarar
P3
per la seva responsabilitat en el sinistre.

Tortosa. El Conseller Comin anuncia Deltebre. Compte enrera per a una nova
l’ampliació de l’Hospital Verge de la Cinta, edició del Festival Deltebre Dansa, que
amb un nou edifici que també inclourà s’inaugurarà el proper dilluns, dia 10 de
P5
P4 juliol.
pàrquing.

Ribera d’Ebre. Salut Terres de l’Ebre és la
nova empresa pública del CatSalut que
gestionarà l’Hospital Comarcal de Móra
P8
d’Ebre.
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Editorial

Els pèls de punta
El conductor que va matar als joves, Emma Garcia de 15 anys i Manel Constantino de 18 anys, el 22 de desembre del 2016 i que conduïa baix els efectes
de la droga ha seguit conduint malgrat la prohibició feta pel jutge. El conductor, d'uns 50 anys i veí de Barcelona, aquell dia, al desembre, circulava drogat
-va donar positiu en cocaïna- per la carretera N-340 al seu pas per Amposta quan va envair el sentit contrari i va xocar contra una motocicleta en la qual
viatjaven els dos joves, que van perdre la vida. La indignació ve donada pel fet que aquest individu, després de quedar amb llibertat provisional i tot i la
retirada del permís de conduir, ha desafiat lleis i consciències i ha seguit conduint. Un sentit record per l'Emma i Manel, dos joves ebrencs, esportistes,
sans i plens de vida.

OPINIÓ

OPINIÓ DES DE GODALL

Les lliçons del govern PSC-PP
de la senyora Teresa Esmel

Ni sentències ni monuments
franquistes

És curiosa, la vida política de Godall. Acord per
Godall vam guanyar les eleccions municipals,
però un pacte PSC-PP ens va deixar a l’oposició.
Durant aquests dos anys de govern PSC-PP,
hem vist com, després d’un any d’ocupar
l’Alcaldia, la regidora socialista Teresa Esmel,
passava el relleu al regidor del PP, al qual ella
mateixa tornarà a succeir per ser alcaldessa el
darrer any i mig de la legislatura. Una acció que
cal entendre que es fa per l’interès del poble i en
cap cas dels qui ocuparan l’Alcaldia.
Durant aquests dos anys, hem denunciat la
manca la transparència de l’equip de govern i
per això vam traslladar a la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la informació pública (GAIP) una reclamació per la
negativa del govern municipal PSC-PP de Godall a facilitar-los còpia de cinc
factures i també de les actes de la Junta de Govern Local. El GAIP ha resolt en
favor nostre i ha determinat que el govern PSC-PP ens haurà de lliurar còpies
d’aquestes factures que havíem reclamat a finals de l’any 2015 i també de les
actes.En comptes d’admetre amb humilitat l’errada i mirar d’oferir la màxima
transparència des de la casa de tots, l’alcaldessa in pectore, Teresa Esmel, amb
una actitud paternalista, típica d’aquells que porten més de vint anys governant, ens alliçona sobre què és fer oposició i ens ‘convida a anar més sovint al
consistori’. En la seva resposta, Esmel no aclareix per què no han volgut facilitar-nos còpia de les factures sense IVA, ni de les actes que ara el GAIP els obliga
a donar-nos. Això sí, Esmel ens fa saber que el govern PSC-PP no amaga informació perquè se’ns ‘facilita cada mes una relació d’estat d’execució del pressupost de l’exercici en curs a més a més de les despeses. I, d’altra banda, els plens
es fan un cop cada mes’, un fet del tot extraordinari que no s’és vist en cap
altre lloc. Les lliçons les poden donar aquells que moralment, i amb la seva
acció diària, estan legitimats per fer-ho, i aquest no és el cas de la senyora
Esmel, a qui li sobra prepotència i li manca humilitat. Des d’Acord per Godall
desitgem que el govern PSC-PP canviï l’actitud i les maneres, i que la transparència en la gestió municipal sigui una realitat. Però, malauradament, els tics
de la vella política propis d’aquells que han governat durant tants anys
l’Ajuntament com si fos la seva finca privada no ens fan pensar que canviïn. Ara
bé, potser la senyora Esmel aprendrà alguna lliçó del GAIP i quan retorni a l’alcaldia d’aquí a mig any ens sorprendrà.

Catalunya, tot i la tardança, ha reaccionat i ha dit prou a
allargar la humiliació que pesava sobre milers de catalanes i
catalans sentenciats, sense cap garantia, pel tribunals franquistes. Esta llei aprovada pel Parlament es desmarca, definitivament, del règim del 78 que va permetre que els hereus
franquistes dominessen el relat, la desmemòria i el poder.
Prou que ha tardat, com per a que la restitució no s'estengue, també, a recobrar la dignitat al carrer; sense que la
rèmora dictatorial que ha sobrepassat en 40 anys la pròpia
dictadura continue marcant perfil en la futura República
Catalana.
És una enorme contradicció que, mentre la gent del país fa
esforços titànics per guanyar la llibertat, a Tortosa l'equip de
Govern (PDcat i ERC) vulguen invertir en mantenir el dard
monumental que ens van clavar ara fa 51 anys.
Per tot això i perquè Tortosa no és franquista, exigim a tots
els grups municipals la retirada del monument del mig de
l'Ebre.
Comissió per la retirada dels símbols franquistes de
Tortosa

Alexis Albiol, cap de llista d'Acord per Godall.

AL TERME MUNICIPAL DE MIRAVET

Detectat un nou focus de cargol poma al riu Ebre
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) ha detectat un nou focus de cargol poma (Pomacea
sp.) al riu Ebre, concretament al terme municipal de Miravet, a
la comarca de la Ribera de l’Ebre. Aquest nou focus es troba
fora de la zona demarcada, que fins ara incloïa les comarques
del Baix Ebre i Montsià, i, per tant, el DARP procedirà a l’ampliació oficial de la zona demarcada, que agafarà també els
municipis de Miravet i Ginestar, de la Ribera d’Ebre.
La detecció de 150 postes de cargol poma s’ha produït a un
tram de 200 metres del marge esquerra del riu, a l’alçada del
municipi de Miravet, 40 kilòmetres aigües amunt de la població de Tortosa.

LA JNC FA EL SEU PRIMER SPEAKERS CORNER A TORTOSA

Ricard Font: “Volem arribar a Barcelona en una hora i mitja i a Tarragona en quaranta minuts”
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) inicia l’Speakers’ Corner a nivell de tot el territori català per tal de donar a conèixer els diferents motius
pel Sí de cara al referèndum de l’1 d’octubre. Seguint els models d’inspiració anglesa, el format de l’Speakers’ Corner pretén posar el seu focus d’atenció
en cadascun dels territoris de Catalunya amb l’objectiu de resoldre els dubtes que puguin tenir els joves. Sota el recolzament de la campanya pel referèndum “El Sí definitiu”, les diferents àrees de la JNC coordinaran aquestes trobades properes i informatives arreu del país. El tret de sortida ha estat a
Tortosa, on s’han tractat temes relacionats amb les infraestructures ferroviàries de la mà del secretari general d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat, Ricard Font. El seu organitzador, el responsable de l’àrea d’infraestructures, energia i sostenibilitat de la JNC, Marc Anguera, ha justificat
l’elecció d’aquest territori per fer el primer Speakers’ Corner, tot recordant que les Terres de l’Ebre són un dels territoris més castigats en les ineficients
infraestructures ferroviàries, un tema que toca molt de prop al jovent que estudia i treballa fora d’aquesta zona. Per la seva banda, Ricard Font, ha
explicat que “l’Estat espanyol té un greuge amb les inversions en infraestructures, ja que van a un ritme molt lent”. D’aquesta manera ha recordat que
“els retards en l’R-15 i l’R-16 afecten directament la població ebrenca” i que “el que vol la gent de Tortosa és poder arribar a Barcelona en una hora
i mitja i a Tarragona en quaranta minuts”. Una reivindicació que, segons Font, seria diferent “si tinguéssim la possibilitat d’invertir i de fer millores”. I
és que, per a Font, el clam del govern de la Generalitat és clar: “Volem ser els responsables de les infraestructures i de les futures inversions. Voldríem
poder dir que tot això que us passa és culpa nostra, però no podrem fer-ho si no tenim el 100% de les competències”. Font afegia que “cada dia hi
ha 30ME que se’n van de Catalunya i no tornen. Si els administréssim nosaltres seria possible oferir uns serveis públics de qualitat i demanar més recursos per al seu manteniment”. Durant l’acte han sorgit altres qüestions com la degradant situació de l’R-15 o la Vinyeta, entre d’altres.
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Detingut un veí de Deltebre
per estafar 42.000 euros

Presó provisional per al conductor que va
causar l’accident i la mort de Manel i Emma
L'investigat va comparèixer dimecres al jutjat d'Amposta

A entitats de crèdit utilitzant identitats falses

El titular del jutjat número
3 d'Amposta va ordenarpresó provisional per a
l'home que el passat 22 de
desembre va ocasionar
l’accident i la mort d’una
parella de joves a la carretera N-340 mentre conduïa sota l'efecte de les
drogues. Aquest dimecres
al matí fou citat per a comparèixer al mateix jutjat
després d'haver-se saltat la
prohibició de conduir que li
havia estat imposada una
vegada va declarar per la
FOTO: ACN
seva responsabilitat en el
sinistre. Agents de la
Guàrdia Civil van enxampar-lo recentment, fora de territori català, al volant d'un vehicle, malgrat la decisió judicial. A l'investigat, que fins aquest dimecres es trobava en
llibertat amb càrrecs per suposat doble homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat del trànsit, se li havien imposat diverses mesures cautelars: havia de comparèixer
personalment, se li va retirar el passaport, no podia sortir del país i tenia suspès el carnet de conduir. Davant la constatació del seu incompliment, el jutge ha decidit finalment enviar-lo a la presó, segons informa l’ACN. Durant la compareixença judicial,
més d'un centenar de familiars i amics es van concentrar a l'exterior del jutjat amb
pancartes i samarretes recordant les víctimes i reclamant justícia. El sinistre va tenir lloc
el passat 22 de desembre, quan la furgoneta que conduïa l'investigat, que va donar
posteriorment positiu per consum de cocaïna, va envair el carril contrari i va envestir
brutalment la motocicleta en la qual viatjaven Manel, de 18 anys i Emma, de 15.

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Deltebre
de 29 anys i nacionalitat espanyola per estafar 42.000
euros a entitats de crèdit mitjançant identitats falses.
Per aconseguir l’acceptació dels crèdits, el detingut
obtenia dades personals de familiars, companys de
feina i clients de l’empresa on treballava. Després
manipulava les dades, i en algunes ocasions canviava
la fotografia del DNI per una de seva. En tots els casos,
els diners que el detingut obtenia amb aquestes estafes s’ingressaven en comptes bancaris al seu nom. El
detingut va passar el 28 de juny a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa, el qual
va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Projecte de la Depuradora d'Aigües
Residuals de la urbanització d’Eucaliptus
El Consell Comarcal del Montsià signa el conveni amb l'ACA
El Consell Comarcal del Montsià va
aprovar en la sessió plenària del 4
de juliol el conveni amb l'Agència
Catalana de l’Aigua per a la redacció del projecte de l'Estació
Depuradora d'Aigües Residuals de
la Urbanització d'Eucaliptus. El
conveni
dotarà
al
Consell
Comarcal d’un pressupost de
43.500 euros, 40.000 dels quals
van destinats a la realització del

projecte constructiu de la depuradora i la resta per a la direcció del
projecte. Amb aquest conveni
comença la solució d'un dels abocaments d'aigües residuals en un
dels llocs més emblemàtics de la
comarca del Montsià. El Consell
Comarcal també va aprovar un
conveni amb l’ACA per a l’optimització de la depuradora de Santa
Bàrbara pel mateix import.

Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble
Planificació territorial

Del Consell Comarcal del Montsià
Dimarts Carme Navarro va renunciar a la presidència del Consell Comarcal del Montsià. El
socialista Francesc Miró, que, a la vegada, va
renunciar al seu escó a la Diputació, prendrà
possessió com a nou president aquest cap de
setmana, complint així amb el pacte entre el
Partit Socialista i Esquerra Republicana per
presidir el consell. En el seu últim discurs com
a presidenta, Navarro va posar l'accent en el
paper de les dones en la política, i com poc a
poc ocupen càrrecs de rellevància en l'administració. També va destacar la feina de tots
els consellers, independentment del partit, per
treballar en benefici de la comarca.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Taxa municipal sobre recollida d’escombraries 2017 (2a Fracció)
IMPORT TOTAL PADRÓ

EDICTE

IMPORT

551.065,48 €

551.065,48 €

Exposar al públic per un termini de QUINZE (15) dies per tal que es puguin presentar reclamacions que es creguin oportunes.

Així mateix es fa públic que les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 14 de juliol fins al 14 de setembre de
2017, ambdós inclosos, i la data de cobrament dels rebuts domiciliats el 31 d’agost de 2017.
Atentament,
Deltebre, 28 de juny de 2017
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EN UN MINUT

Més notícies
*LA GUÀRDIA CIVIL I LA
POLICIA
NACIONAL
dóna per desarticulada
l'organització criminal que
es dedicava al tràfic de
drogues i estava especialitzada en la venda al detall
de derivats del cànnabis i
altres substàncies estupefaents. En l'operació, anomenada 'Guerra-Cristejo',
han detingut 21 integrants
de la xarxa criminal, 17
homes i 4 dones. Són persones de nacionalitat
espanyola, marroquina,
colombiana i cubana.
*EL SERVEI CATALÀ DE
SALUT tancarà durant
aquest estiu uns 1.638 llits
de mitjana als hospitals
d'utilització pública, un
11,9% del total. Segons
l’ACN, això suposa mantenir oberts 12.123 dels
13.761 llits, el 88,1% del
total, davant del 86,9%
del 2016. Dins del dispositiu per a l'estiu, es contractaran prop de 500 professionals, sobretot per a
l'atenció primària de les
zones costaneres. El dispositiu s'allargarà fins el 30
de setembre.

Carme Navarro renuncia a la presidència

Havent-se aprovat per la Junta de Govern en la seva sessió de data 27 de juny d’enguany, el padró municipal de recollida d’escombraries per a 2017 (2a Fracció), segons es detalla seguidament:
DESCRIPCIÓ PADRÓ
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El Secretari
David Torres Fabra
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Territori i Sostenibilitat crea
la Taula de Mobilitat

Comín anuncia l'ampliació de
l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Amb un nou edifici que també inclourà un pàrquing
El Conseller de Salut, Antoni Comín, ha
anunciat aquest dijous que el Departament
opta per ampliar l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta amb un nou edifici que
també inclourà un pàrquing amb accés des
del nucli urbà. Segons ha explicat el conseller, aquesta és la solució "més viable i creïble" per poder garantir el futur de
l'Hospital de referència de les Terres de
l'Ebre, amb el seu creixement, i resoldre el
problema d'accessibilitat que arrossega.
Tot i assegurar que l'obra és "de les més
complexes" que haurà de fer el
Departament, no ha volgut avançar la
El Conseller Comin va estar ahir a Tortosa.
inversió que suposarà aquesta ampliació
fins que no estigui a punt el projecte.
L'objectiu és que es pugui deixar adjudicada l'ampliació a l'estiu del 2018. La complexitat de l'obra recau en el fet que el nou edifici es farà en un talús que comunica amb
el nucli urbà de la ciutat. Des d'aquí, i a través de l'ascensor de l'edifici, que podria
tenir fins a set plantes, entre pàrquing i serveis sanitaris, es podrà accedir a l'Hospital.
Amb el nou projecte anunciat per Comin, es respon al rebuig en el ple de dilluns de
les mocions de Movem Tortosa i del PSC, que instaven el govern de la Generalitat a
construir un nou centre hospitalari, i en les que lamentaven la "discriminació" cap a
les Terres de l'Ebre en aquest tema. El ple tampoc va aprovar la proposta de Movem
en defensa de l'escola inclusiva, ni la del PSC per crear mini deixalleries. En aquest
punt, el govern municipal va detallar que s'està treballant en la redacció d'un nou pla
de gestió de brossa. La moció de la CUP, respecte a la solució dels problemes de la
pressió de la xarxa d'aigües i les propostes del PP, sobre la participació d'associacions
de veïns a les comissions de l'Ajuntament i la creació d'una mesa local de persones
amb diversitat funcional també es van rebutjar.

www.mesebre.cat

Trens Dignes, en desacord
El conseller de
Territori
i
Sostenibilitat,
Josep Rull, ha
presidit aquest
dijous la reunió
de constitució
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 taula està formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
i la Generalitat. 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, sobre tot, del règim tarifari. D’altra
banda, la Plataforma Trens Dignes, ahir, al seu
Facebook, va manifestar que “seguim reclamant
l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM). La Taula presentada no té les mateixes competències, com havien
promès, i no té capacitat executiva i pressupostària. Ni
la plataforma, ni sindicats ni les operadores de tren i
bus són representades a la Taula (a una ATM, sí), entre
altres moltes diferències. Continuarem reclamant una
mobilitat més equitativa”.

10 anys de govern a Tortosa
Acte celebrat a Bítem, presidit per la coordinadora general del PDeCAT
La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, va reclamar als associats del
PDeCAT "coratge i responsabilitat" per ser "el partit de referència" de la Catalunya "que
s'està construint entre tots". Segons Pascal, el PDeCAT vol ser "el partit de referència pel
referèndum i per tot allò que ha de venir". L'acte a Bítem on va participar Pascal fou una
celebració dels 10 anys de govern de Convergència a l'Ajuntament de Tortosa. L'alcalde
Ferran Bel va posar l'accent en la "transformació" de la ciutat ebrenca a nivell urbanístic però
també administratiu, organitzatiu i de mentalitat. "Creiem que som capaços de tirar endavant grans projectes". L'alcalde i diputat el Congrés espanyol ha volgut apaivagar "el to
derrotista" que pesa sobre el nou partit, el PDeCAT, i ha defensat que la situació per tenir
uns bons resultats en el futur no li és tan adversa com pot semblar. Bel ha defensat que lideratge a la majoria d'ajuntaments, a molts consells comarcals, a quatre diputacions i al govern
del país en un moment políticament transcendental ha de servir al Partit Demòcrata per acabar de transformar i bastir el nou projecte, sense por als nous lideratges i amb perseverança.

L’alcalde Ferran Bel, la coordinadora general del PDeCAT; Marta
Pascal, i la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz.

Gala Benèfica del Banc dels Aliments de les Terres de l'Ebre
La celebració solidària tindrà lloc el proper divendres 14 de juliol
El coordinador del Banc dels
Aliments a les Terres de l’Ebre,
Òscar Ologaray, acompanyat
de la regidora de Serveis
Socials i Drets Civils de
l'Ajuntament de Tortosa, Mª
Jesús Viña, ha fet balanç de les
accions del Banc dels Aliments
a les Terres de l’Ebre durant el
2016 i ha presentat la segona
gala benèfica per al Banc dels
Aliments que tindrà lloc el 14
de Juliol a Tortosa.
Ologaray ha explicat que "el
Banc dels Aliments a l’Ebre va
repartir 500.000 quilos durant
el 2016, un 58% provinent de

les donacions institucionals, de
la
Unió
Europea,
del
Departament de Benestar
Social i Família, de la
Diputació", afegint que "un
26% provinent de donacions
particulars, Gran Recapte,
recollida de primavera, gala
benèfica i moltes altres activitats solidàries dutes a terme al
nostre territori. El 16% restant
prové de donacions d’empreses". Ologaray també ha presentat la segona gala benèfica
organitzada pel Banc dels
Aliments que tindrà lloc el 14
de juliol al Parc Municipal

amb un triple objectiu, el
principal, recollir aliments
per als més necessitats de
la ciutat. En segon lloc,
sensibilitzar i explicar la
necessitat alimentària al
territori, que s’incrementa
en època de vacances. I
per últim, posar en valor la
cultura com a element que
ajuda a transformar una
societat, gràcies a la música, la dansa, la màgia i la
festa que es viurà aquella
nit, i que farà possible
recollir aliments per aquells
que ho necessiten.
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Més notícies
*TORTOSA presentarà
en les pròximes setmanes un nou projecte de
recollida de brossa al
municipi.
Una mesura que es va
donar a conèixer en el
darrer ple municipal,
destacant que aquest
nou model de gestió
ampliarà els horaris de
recollida i s’habilitaran
nous
punts
verds.
Paral·lelament, també
es va aprovar l’adhesió
de Tortosa al programa
“Marca Ciutats amb
Caràcter”, impulsat per
l’Agència Catalana de
Turisme.
*MOVEM TORTOSAENTESA ha lamentat
aquest dimarts que els
grups municipals del
PDeCat i ERC votessin
en contra de la moció
presentada per a reclamar la construcció del
nou hospital a Tortosa:
“no és de rebut que
Monclús i Roigé argumenten que no cal un
nou hospital perquè les
noves tècniques no ho
requereixen mentre la
Generalitat en construeix de nous a Olot,
Tarragona i Girona”.
Jordi Jordan ha destacat
que “é s un error
histò r ic,
fer
mé s
pedaços, ampliant una
mica l’actual enlloc de
fer un hospital del segle
XXI”.
*EL PSC TORTOSA ha
manifestat que “el ple
del mes de juliol ha evidenciat que el govern
de Tortosa ja no pensa
el mateix que l’any
2011 a l’hora de defensar la construcció del
Nou Hospital a Tortosa.
Davant la moció presentada dilluns pel PSC,
en la que es volia instar
al
govern
de
la
Generalitat a que procedeixi a la redacció del
projecte
constructiu
d’aquest equipament, el
govern ha votat en contra argumentant que
‘cal anar a un nou
model d’atenció domiciliària, evitant hospitalitzacions llargues, que no
justifica un nou hospital
i arremetent contra
Marina Geli, impulsora
del projecte, ara a les
files de Junts X Sí’.
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*TORTOSA: l’Auditori
Felip Pedrell va esgotar
les localitats en el primer concert de la mostra de Jazz. El violinista
Ara Malikian i la seua
banda van deixar un
públic entregat després
de més dos hores i mitja
d’actuació.
*CAMPREDÓ:
els
lutiers, els instruments i
la música foren protagonistes a Campredó,
en la novena edició de
Mestràlia. Entre 4.000 i
5.000 visitants, amb un
notable
augment
també d’encàrrecs i
vendes d’instruments,
en la edició més internacional.
*RASQUERA:
Josep
Gonzàlez (Solidaritat)
serà investit gràcies al
pacte de govern assolit
amb CiU, que ha ocupat l'alcaldia els primers
dos anys. El relleu es
produirà aquest cap de
setmana.
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La Fussmont tanca l’any amb
unes pèrdues
De menys de 500.000 euros
La Fundació Serveis Socials del
Montsià
(Fussmont), entitat que
gestiona, entre altres serveis, la residència
d’avis
d’Amposta,
ha
tancat l’exercici
2016 amb unes
pèrdues
de
494.525,75 euros,
una xifra negativa,
segons nota de
l’Ajuntament, que s’hauria pogut veure incrementada amb la quantia
de 116.3212,01 euros, si no fora perquè l’auditoria ha permès activar
els interessos pagats durant el 2016 pel préstec de 6 milions d’euros
que la Fussmont va concertar per pagar la construcció de la residència
d´avis. Així es va donar a conèixer en la reunió ordinària del Patronat
de la Fussmont, on es van aprovar el tancament econòmic de l’exercici
2016, la memòria i l´informe d’auditoria. «Aquests resultats negatius ja
van ser anunciats per l´equip de govern en la primera assemblea informativa que vam fer i confirmen la mala planificació financera en la qual
es va realitzar la construcció de la residència d´avis», assenyala l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, president del Patronat de la Fussmont.

Milloraran el ferm de la carretera C-12
entre Tortosa i Aldover
Les obres tenen una inversió prevista d'1,2 MEUR
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres de millora del ferm de la
carretera C-12 entre Tortosa i Aldover, per un import d'1,2 milions d'euros. La previsió és
que els treballs comencin l'últim trimestre d'enguany i tinguin un termini d'execució de
quatre mesos. L'actuació abasta un tram d'uns quatre quilòmetres de la C-12, entre la
zona de Jesús, terme de Tortosa, i la del Pla d'Illes, ja al terme d'Aldover. Segons Territori,
per aquest tram hi circulen uns 7.300 vehicles diaris de mitjana, un 10% dels quals són
pesants. Els treballs consistiran, principalment, en el reciclatge del ferm existent i l'estesa
d'una nova cap d'aglomerat, amb tasques prèvies de reaparció als punts que presenti
deformacions.

El Moviment Veïnal presenta un recurs
«per reclamar el compliment de la llei»
Contra la Taula de Mobilitat
A la plana 4, informem de les reaccions de la
Plataforma Trens Dignes envers la recent constituida Taula de Mobilitat. Per la seua part, el
Moviment Veïnal per una AP-7 gratuïta va presentar ahir un recurs de reposició contra la Taula de
Mobilitat. El portaveu del Moviment, Llorenç
Navarro, va manifestar a Més Ebre que en aquesta
Taula “només hi forma part l’administració i no es
compleix la llei catalana de mobilitat perquè no es
compta ni amb les plataformes ni amb els sindicats”. Navarro, una vegada més, fou dur amb els representants polítics i va demanar que
busquen una altra formació de la Taula perquè tingui més participació ciutadana. A la foto,
el portaveu del moviment veïnal per una AP-7 gratuïta registrant un recurs de reposició de
la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre a la delegació del Govern. Foto: ACN.

Mor un jove de la Sénia, en un accident
L’accident es va produir dilluns matí a la N-340 a l’altura del quilòmetre 1.046, entre
Benicarló i Vinaròs. Per causes que investiga la Guàrdia Civil, la moto que conduïa un jove
de 21 anys, natural de La Sènia, va topar contra una furgoneta. El conductor de la moto
va morir, mentre que el conductor i ocupant de la furgoneta va resultar il·lès.
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Compte enrera per a una nova
edició del Deltebre Dansa
Inauguració el proper dia 10 de juliol

La tretzena edició del
Festival
Deltebre
Dansa
esgota
el
compte enrere fins la
inauguració del pròxim dia 10 de juliol.
Per davant quedaran
tretze jornades amb
un total de 48 espectacles
programats
que, per primer cop,
seran de pagament.
L'organització cobrarà
al públic una entrada
"simbòlica" de cinc
euros per reforçar la
idea del valor de la cultura i, al mateix temps, permetre accedir
de forma ordenada als espectacles. Tot i aquestes novetats, tant
el responsable del festival, el ballarí i coreògraf Roberto Olivan,
com l'Ajuntament de Deltebre, confien, com a mínim, repetir les
xifres d'èxit de l'any passat, amb 15.000 visitants. Entre els noms
destacats figura la presència del reconegut coreògraf i ballarí
britànic Akram Khan, artífex de l'espectacle de dansa que va
inaugurar els Jocs Olímpics de Londres. S'encarregarà d'impartir
un dels quinze tallers per a uns 180 professionals vinguts d'arreu
del món, que conviuran amb cinc tallers d'iniciació.
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Una ‘Via Blava’, de la terra
de l'arròs a la terra del vi
Navegant per l’Ebre

Presentació de la tercera edició de la ‘Via Blava.

El Club Nàutic Riumar de Deltebre organitza pel proper dissabte 22 de juliol una activitat turística que ha
anomenat Via Blava "De l'arròs al vi", en la qual els
participants podran gaudir d'una jornada lúdica i
també esportiva tot remuntant el riu Ebre en petites
embarcacions a rem. La programació d'aquesta jornada inclou la sortida des del port esportiu de
Riumar, a Deltebre, amb navegació fluvial fins a
Tortosa. Un cop desembarcats, es farà una visita
guiada a la Festa del Renaixement, que es trobarà en
el punt àlgid de la seva 22a edició, per a continuar
fins al Pinell de Brai per a realitzar una visita guiada a
la Catedral del Vi, incloent un tast de vins de la DO
Terra Alta. Finalment, es dinarà al restaurant Villa
Retiro, a Xerta. La navegació fluvial riu amunt durarà
entre dos hores i dos hores i mitja.

Riumar estrena la
bandera blava
Amb noves passarel·les d’accés a la platja
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Segon Food&Fashion, amb
més expositors i activitats Més notícies

Festes Majors
de la Ràpita
La Ràpita ha engegat el
compte enrere per viure,
des del divendres 21 de
juliol al diumenge 30, i
amb el dia 15 com a prolegomen, les Festes Majors de Sant Jaume 2017.
El plenari municipal va
aprovar el programa que
permetrà submergir la
població en una amplia
gamma d’activitats, organitzades per la regidoria
de Festes, amb l'objectiu
de satisfer les expectatives festives de tot tipus
de públic, combinant tradició i també destacades
novetats. Les actuacions
de La Tribu –amb el guitarrista rapitenc Elias
Martínez-, Aspencat, Xeic
i Pep Gimeno ‘Botifarra’,
a més de reconegudes orquestres, el 50è Homenatge a la Vellesa o el
Reggae Pícnic són alguns
dels actes rellevants d’unes festes que tindran enguany com a pregoner
Hernan Subirats, exdirector general de Pesca.

A Sant Carles Marina, del 18 al 20 d'agost

Entre els dies 18 i 20 del proper mes d’agost tindrà lloc
a l’esplanada de Sant Carles Marina, a La Ràpita, la
segona edició del Food&Fashion, un festival que fa
enguany un pas endavant amb l’increment d’expositors,
noves actuacions musicals i la posada en servei d’una
pàgina web que l’impulsarà com a eina de promoció i
informació. L’esdeveniment, organitzat per Sant Carles
Marina i l’empresa Subirana Badia, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de La Ràpita, l’Estació Nàutica, la Unió
de Comerç Rapitenc i el Col·lectiu de Cuina, entre altres,
reuneix gastronomia, moda i música en un mateix espai
durant tot un cap de setmana. Les activitats es donaran
a conèixer en les properes setmanes a través de la web
que divendres passat es va presentar.

*LA RÀPITA: l’alcalde,
Josep Caparrós, és un del
mig miler d’alcaldes i
càrrecs electes que s’han
compromès a cedir espais i
‘superar els entrebancs de
l’Estat espanyol’ per a la
celebració del referèndum
l’1 d’octubre.
* JOAN TARDÀ oferirà un
acte públic aquest diumenge a la Ràpita, en el marc
de la precampanya pel sí a
la República Catalana, a les
11.45 h, al Parc del Garbí
de la Ràpita.
Atendrà els mitjans abans
de començar l’acte que farà
amb l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, i la regidora Àngela Reverté. L’acte
porta per títol ‘Construir
una nova República. Sí’
El mateix diumenge, a les
19 h, a la Plaça Nova de
l’Ametlla de Mar, en Joan
Tardà, acompanyat de l’alcalde, Jordi Gaseni, i la
regidora Maite Puell faran
un altre acte públic amb el
mateix títol.

Escola de Música «l’Espiga d’Or»
‘Després d’anys de demandes’
La consellera d’Ensenyament de la
Generalitat, Meritxell Ruiz, fou l’encarregada
d’inaugurar
l’Escola
Municipal de Deltebre. Un equipament que ja és una realitat després
d’anys de demandes i que s’ubica al
costat de l’escola bressol per tal d’optimitzar els equipaments municipals.
L’alcalde, Lluís Soler, va explicar que
“després de 10 anys reclamant la
municipalització de l’Escola de
Música, i després de diverses actuacions i gestions errònies, ja podem afirmar que Deltebre disposa d’un centre d’ensenyament que deixarà petjada i projectarà el municipi a nivell musical”.

*LES TERRES DE L’EBRE
acullen el ‘Concurs Millor
Sommelier de Catalunya
2017”. El certamen tindrà
lloc el proper dilluns a
l’Hotel Restaurant Villa
Retiro de Xerta. Un total de
9 sommeliers aspiren al
títol Millor Sommelier de
Catalunya 2017.

Deltebre inaugura l'espai 'L'Obrador'
La recuperació de la bandera blava a la platja de
Riumar, després de tres anys sense obtenir-la, ha vingut acompanyada de l’estrena de passarel·les d’accés
a la platja. Han estat uns anys de demandes, per part
de la ciutadania i el sector turístic, a causa del mal
estat que presentaven les anteriors.
Per a celebrar aquests dos fets, l’Ajuntament de
Deltebre va organitzar un acte a la vora de la platja
amb el qual va participar el subdelegat del Govern de
l’estat espanyol a Tarragona, Jordi Sierra. Sierra (a la
imatge) va inaugurar les passarel·les atès que l’obra
està sent executada pel Ministeri de Medi Ambient, a
partir de les gestions de l’actual govern municipal de
l’Ajuntament, amb una dotació econòmica de més de
440.000€.

Deltebre
va
inaugurar
l'espai
'L'Obrador', la nova seu oficial de la
companyia de Roberto Olivan, director
del Deltebre Dansa. El projecte està ubicat a l'antiga Cambra Arrossera, cedida
per l'Ajuntament, i neix amb la voluntat
de desestacionalitzar l'activitat artística
al municipi i obrir les portes a la creació
internacional. Així, 'L'Obrador' acollirà
l'activitat continuada de la companyia a
més de donar suport al Festival Deltebre
Dansa. L'acte va anar a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz,
l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el
director artístic Roberto Olivan.
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*FLIX: aquest proper diumenge les piscines municipals acolliran una nova
edició del "Mulla't per
l'esclerosi múltiple", com
en d'altres indrets d'arreu
de Catalunya. La recaptació de les entrades es destinarà a la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM).
Pel caràcter benèfic de
l'activitat, aquest dia no es
podrà fer ús dels abonaments.

*L’ALCALDE DE GANDESA i president de l’associació d’iniciatives rurals
de Catalunya, Carles Luz
defensa els programes
Leader i la seua repercussió en el desenvolupament de les zones rurals
catalanes. Luz defensa
que són eines per generar
ocupació i, a la vegada,
frenar el despoblament.
*POBLA MASSALUCA:
IV Eclipsi de Garnatxa
Blanca que es celebrarà
demà dissabte, 8 de juliol,
a partir de les 20.30 h.
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Salut Terres de l'Ebre, gestionarà
Obert el procés d'informació pública
l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre
dels 3 nous parcs eòlics de la Terra Alta
Nova empresa pública del CatSalut

Nova polèmica: el secretari d'Empresa recorda a les veus crítiques que el
projecte es va consensuar amb el territori l'any 2010
Aquest divendres s'inicia el procés d'informació pública dels tres
nous parcs eòlics de la
Terra Alta, adjudicats a
Gas Natural i Alstom,
dins de la setena Zona
de Desenvolupament
Prioritari (ZDP) de
Catalunya. Es tracta de
les centrals de Punta
Redona, Trens Termes i
Los Barrancs, de Vilalba
dels Arcs, la Pobla de
Massaluca i Batea.
Començarà ara un període de 30 dies per preEl secretari d'Empresa i el director general d'Energia.
sentar al·legacions, on
es poden acollir les
entitats, ajuntaments, particulars, i només pot fer que complir amb la traaltres, que no estiguin d'acord amb la mitació. Malgrat això, les veus crítiques
nova implantació eòlica a la comarca, existeixen i la polèmica està servida. La
com així ho han fet públic el Consell Plataforma en Defensa de la Terra Alta
Regulador de la DO, el Consell va instar els actors socioeconòmics a
Comarcal o l'Ajuntament de Batea. El pronunciar-se sobre la implantació eòlisecretari d'Empresa i Competitivitat, ca i d’aquesta manera va fer-se. Caldrà
Joan Aregio, ha recordat que la ZDP de esperar, tenint en compte també que
la Terra Alta es va "definir amb la parti- Tivissa es va oferir a acollir parcs eòlics,
cipació del territori" i que el Govern si els rebutjava la Terra Alta.

Ascó Jazz Festival
Dies 21 i 22 de juliol
La nova proposta de l’Ajuntament d’Ascó
per aquest estiu, l’Ascó Jazz Festival, continua amb els preparatius per tal que el cap
de setmana del 21 i 22 de juliol tots els
amants de la bona música puguin gaudir
d’aquesta cita musical de primer ordre.
Recordem que l’Ascó Jazz Festival comptarà amb un cartell de molta qualitat amb
dues de les bandes amb més renom i més
seguidors del Jazz en el panorama català.
Estem parlant de La Vella Dixieland, que
vindrà acompanyada per dos grans artistes
com són la vocalista Marian Barahona i el
trompetista Josep M. Farràs, i que obriran
el Festival el divendres 21. L’endemà serà el torn del grup de Falset, la Soul Machine,
qui va interpretar la cançó de l’estiu de l’any passat de TV3 “Fes-te l’Estiu”. L’Ascó Jazz
Festival comptarà, a més, amb un espai gastronòmic.

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha anunciat aquest
dimecres, en la visita a l’Hospital de Móra d’Ebre, que
una nova empresa pública del Servei Català de la Salut,
anomenada Salut Terres de l’Ebre, gestionarà l’Hospital
Comarcal Móra d’Ebre. L’entitat començarà a funcionar a
partir de l’abril de l’any vinent, que és quan finalitza la
relació del centre amb Gecohsa, l’empresa fins ara responsable de l’hospital. Aquest model d’un ens territorial
està previst que s’estengui a tot Catalunya i d’aquesta
manera cada regió sanitària tindrà una empresa del
Catsalut que podrà gestionar la xarxa assistencial del
territori. Comín ha defensat que l’empresa Salut Terres
de l’Ebre és la millor solució per a l’hospital de Móra
d’Ebre. I ha ha obert la porta que la nova empresa s'encarregui també de l'Hospital d'Amposta i altres centres
sanitaris de Tortosa, actualment de titularitat municipal.

Gandesa defensa el manteniment de l'Oficina Liquidadora
A la capital de la Terra Alta
El Ple de l'Ajuntament de Gandesa va
aprovar dilluns una moció presentada
pel grup municipal del Partit
Demòcrata Europeu Català (PDECAT) en defensa de la gestió de les
oficines liquidadores com a Agència
Tributària de la Generalitat. La moció
pretén defensar el manteniment de
l'oficina existent a Gandesa i els seus
treballadors, ja que amb el desplegament de l'Agència Tributària de la
Generalitat es vol traure el servei de la ciutat.
El Ple de la corporació va aprovar per unanimitat demanar al Govern de la
Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt
d’atenció a la ciutat de Gandesa per tal que pugui suplir l’atenció personalitzada i
en proximitat prestada fins a la data per les oficines liquidadores, fugint de models
que impliquin la recentralització del servei i l’atenció al contribuent

DIVENDRES 7
DE JULIOL
DE 2017

www.mesebre.cat

TERRES DE L’EBRE

EN UN MINUT

L'Institut Català de les Dones impulsa
Més notícies la recerca amb perspectiva de gènere
*LA 6ENA EDICIÓ DEL
JOTACAMPUS, del 25
al 29 de juliol a El Poble
Nou del Delta, dedicarà
un espai important a les
populars
polifonies
mediterrànies: “Aquella
facilitat per cantar a
veus que tenien els nostres iaios i que amb els
canvis socials hem anat
perdent”, segons Arturo
Gaya, coordinador del
campus.
En aquest sentit s’ha
programat una audició
del grup vocal ‘La Nova
Euterpe’ (la nit de
divendres 28) i també
algúns dels seus integrants oferirarn dissabte
al matí com a cloenda
una lliçó magistral de
polifonia popular. La
Nova Euterpe és un petit
cor d’hòmens integrat
Jaume
Ayats,
per
Sebastià
Bardolet,
Xavier Solà i Manel
Marsó, especialitzat en
els cants a veus de
Catalunya
i
del
Mediterrani. Aquesta
escola d’estiu de la
música popular comptarà enguany amb altres
activitats novedoses.

I coordina els agents que intervenen contra la violència masclista
La presidenta de
l’Institut Català de
les Dones (ICD),
Núria Balada, i el
delegat territorial
del Govern de la
Generalitat de Catalunya a Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, van presidir
dimarts la reunió de
la Mesa institucional
del Circuit de les Terres de l’Ebre per a
l’Abordatge de la
Violència Masclista,
màxim òrgan de representació i decisió en aquest àmbit. L’objectiu fixat és la millora de
la resposta a les dones que travessen aquestes situacions i els seus fills
i filles. La recentment nomenada presidenta de l’ICD també va donar
a conèixer el nou Pla director de Formació en equitat de Gènere de
Catalunya 2017-2020 adreçat als i les treballadores del sector públic,
i la propera aprovació per part del Govern de la constitució del Centre
d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, previst en
la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Així mateix, Núria Balada va mantenir una reunió amb la sotsdirectora
del campus de la Universitat Rovira i Virgili, Sara Romaguera, i la directora general de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses terres de l’Ebre-URV), Montse Roche. La primera de les actuacions marcada serà la creació d’uns nous premis per als millors treballs de fi de
grau de recerca en matèria de gènere. Balada també va visitar la Terra
Alta, el mateix dimarts per la tarda.
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Segon premi en el Concurs
Internacional de Bandes
Simfòniques
Per a la Banda Municipal d’Alcanar

L'organització del XIV Festival Internacional de Bandes de Música
de Lleida "Fem Banda" va atorgar a la Banda Municipal d'Alcanar
el segon premi, diploma de plata, per la interpretació de les obres
"Everest: "The Great Ascent" d'Ignasi Reverté, i "Saga Candida"
de Bert Appermont. El Festival va tenir lloc el passat dissabte, 1 de
juliol, a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
El primer premi fou per a la Banda Simfónica de la Rioja i el tercer
per a la Sociedad Unión Musical de Soneja. Joan Roig, regidor de
la Banda Municipal de Música, deia que "l'actuació de la nostra
Banda fou magnífica i va culminar amb una llarguíssima ovació i
amb gran part del públic de l'auditori en peu". Per la seva banda,
Pascual Arnau, director de la Banda, volia agrair "la implicació de
totes les persones que han fet possible aquest premi: sobretot als
músics que han treballat tres mesos d'una manera molt intensa,
però també als professors de l'EMMA, a les famílies, a la Regidoria
de la Banda Municipal de Música i a tots els seus seguidors”.

Prova pilot a Móra la Nova
d’un pipican automàtic
Ideat i patentat per un jove emprenedor ampostí
L'Ajuntament de Móra la Nova ha instal·lat i inaugurat aquest dilluns al municipi un pipican automàtic, que és un servei en prova, per a valorar el seu funcionament. El nou model ha estat creat i patentat per l’empresa de Marc Balada, un jove del territori que a partir d’ara analitzarà els resultats del
servei per acabar de perfeccionar-lo i de millorar-lo i, a més, l’utilitzarà per a fer demostracions a
altres municipis de la zona. “Hem de mirar quines són les feromones que atrauen a més gossos, si
són les mateixes a l’estiu que a l’hivern i molts altres aspectes que podrem retocar ara que veurem
en funcionament al 100 per cent la màquina”, ha explicat Balada.
L'aparell consta d'un espai on els gossos poden fer les seves necessitats atrets per unes feromones,
que fan que els animals de companyia trobin el lloc on fer les seves necessitats. Un cop el gos surt
de l'espai, s’espitja un botó i la màquina neteja automàticament la zona amb un líquid desinfectat no
abrasiu i totalment natural.

La màquina va entrar en funcionament el dilluns passat, a Móra la Nova.
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La torre de la Carrova,
convertida en un hotel

EN UN MINUT

Fibra òptica,
a l’Ampolla

DIVENDRES 7
DE JULIOL
DE 2017

El periodista Jaume Borja,
Jesusenc de l’Any 2016
Mossèn Paco Vives va rebre el premi a la Trajectòria

Proposta guanyadora de la tercera edició del concurs XYZ
L'Ajuntament
de
l'Ampolla ha iniciat el projecte de desplegament de
xarxes de fibra òptica al
municipi, el qual estarà
realitzat per la companyia
de
telecomunicacions
holaFIBRA. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir un servei d'Internet a
màxima velocitat als residents de la localitat. Com
explica
l'alcalde
de
l'Ampolla, Francesc Arasa,
"es pretén donar un millor
servei als ciutadans de
l'Ampolla, i com no, un
servei de qualitat a tot el
sector turístic".
El desplegament de fibra
òptica es basa en una tecnologia FTTH (de l'anglès
Fiber To The Home), i permetrà donar cobertura a
tot el municipi, inclosos
llars, empreses i comerços
de la localitat. En una primera fase, es durà a terme
el desplegament per
donar cobertura als primers 1.000 habitatges en
un termini de 45-60 dies

La proliferació de pisos turístics principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona o
l’aprofitament del patrimoni cultural per a nous usos en benefici de l’interès privat
són algunes de les reflexions que pretén obrir l’artista Jaume Vidal (Amposta, 1977)
en la nova edició del concurs d’art públic i instal·lacions a espais singulars de les
Terres de l’Ebre XYZ. Vidal va guanyar la tercera edició d’aquest certamen impulsat
per Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre i co-dirigit per Antònia Ripoll i Eva
Cajigos, que enguany fa una crida a connectar i intervenir artísticament la torre de
la Carrova, a Amposta, i la de Campredó, coneguda com a Font de Quinto. El projecte es diu Hospitalitat i s’ha basat en convertir la torre de la Carrova en allotjament
durant 11 nits – tots els divendres i dissabtes entre el 15 de juliol i el 15 d’agost,
afegint el 24 de juliol i el 14 d’agost-. Les reserves es poden fer a www.hotelcarrova.jaumevidalarasa.cat. L’estada és gratuïta i l’oferta tota una experiència: poder
passar una nit en una torre medieval.

Santa Bàrbara i Jesús
inicien les festes
Roquetes enfila la recta final

El
periodista
i
comunicador Jaume
Borja Ferrando va
rebre el premi
Jesusenc de l'Any
2016 en guanyar la
votació
popular
d'un esdeveniment
que
organitza
l'Associació Josep
Puig i que enguany
complia el seu vintè
aniversari. Borja és
periodista, comunicador i presentador
al Canal Terres de
l'Ebre, la Xarxa de
Comunicació Local i
Ràdio Flaixbac, i per
la seva nominació
es va valorar que
setmana rere setmana es pot seguir
per diversos mitjans
aquest
jesusenc,
orgullós de ser de
les Terres de l'Ebre i
sobretot del seu
poble. És col·laborador habitual, sempre que l'agenda li permet, d'actes
organitzats per associacions i entitats de Jesús. Els altres
tres finalistes van ser el músic Paco Prieto, l'Associació
Cultural i Juvenil 7 Cervells i el runner Aleix Arrufat. Al
mateix temps va lliurar-se el Premi a la Trajectòria, guardó
que en aquesta ocasió va recollir Mossèn Paco Vives, més
d'una dècada dedicat a la comunitat i al poble de Jesús.

Un menor resulta ferit menys
greu en un atropellament
A Roquetes

Santa Bàrbara i Jesús inicien avui les
Festes Majors, després d’haver viscut ja
actes previs el cap de setmana passat. A
Roquetes, en canvi, enfilen la recta final
d’una setmana festiva que acabarà demà
dissabte.
A l’Ametlla, el cap de setmana passat,
també van viure les festes d’estiu, en
honor a Sant Pere. A la foto, una imatge
del Coso Iris de Roquetes.

Un noi de 15 anys va resultar ferit menys greu en un atropellament a
Roquetes, al Baix Ebre, aquest diumenge a la nit. Els fets es van produït una estona abans de la mitjanit a l'avinguda Generalitat, a tocar
de la zona on estan instal·lades les atraccions ambulants, coincidint
aquests dies amb la festa major del municipi. El vehicle que va envestir
el jove va quedar amb la part dreta de la lluna davantera enfonsada.
La víctima fou traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
amb pronòstic menys greu, amb una fractura en una extremitat. El
conductor del vehicle va sortir il·lès.
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La nova imatge dels ports de l'Ametlla de M

· El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el delegat de Govern a les Terres de l'Ebre Xavier Pallarès, el gerent de Ports de la Generalitat,
Joan Pere Gómez Comes, amb els alcaldes de les diferents poblacions, entre altres autoritats i agents portuaris, van presentar, divendres passat, les
diferents actuacions que s'han dut a terme als ports de l'Ametlla de Mar, la Ràpita i, pròximament l'Ampolla, per dinamitzar econòmicament els tres
ports i el seu entorn.

El Conseller Rull en la posada en servei del front marítim de l’Ametlla de Mar
Més Ebre: Menys d'un any a la gerència de Ports de la Generalitat i una
gran part de les nostres viles costaneres s'han transformat per potenciar els serveis nàutics, el turisme i la integració del port amb el teixit
urbà com a nou concepte de port-ciutat.
Joan Pere Gómez: Aquest és un dels eixos del nou Pla de Ports, l'encaix
dels ports amb les seves poblacions, nous itineraris per a vianants i noves
zones de passeig per a que els ciutadans gaudeixin del port i de la mar.
Hem de potenciar la integració port-ciutat sense perdre l'origen dels ports
com a motors econòmics, centres d'activitat que generen llocs de treball i
ajuden a impulsar l'economia local i territorial. Entre tots, administracions, agents portuaris, usuaris i ciutadans hem de trobar l'equilibri perquè
els ports siguin pols d'activitat i estiguin més integrats a les poblacions.

ME: Comencem per l'Ametlla de Mar. Divendres passat es respirava
emotivitat en la inauguració de la nova façana marítima del port de
l'Ametlla de Mar. A part del sentiment de satisfacció, com a gerent de
Ports de la Generalitat, parlem de Joan Pere com a calero...
JPG: Primer que res vull agrair al conseller Rull la inauguració de la nova
façana portuària de la Cala. Fet que ha posat en valor l'actuació i la inversió
feta per Ports de la Generalitat. Com a calero em sento molt orgullós de
poder posar en funcionament les noves instal•lacions coincidint en la
Festa de Sant Pere, el patró dels pescadors de la Cala. Va ser un dia molt
emotiu que no oblidaré mai.

ME: Una nova façana marítima al port de l'Ametlla de Mar que permet
fomentar les activitats nauticoesportives i a més consolidar l'activitat
pesquera.
JPG: Amb aquest projecte hem potenciat tres grans eixos: la consolidació
de l'activitat pesquera amb noves instal•lacions i nous serveis per a les
embarcacions d'arts menors. Hem obert el port a noves activitats relacionades amb la nàutica i el turisme amb empreses de lloguer d'embarcacions o xàrters nàutics, pesca-turisme, motos aquàtiques i submarinisme.

Molt content perquè la majoria d'aquests emprenedors són joves de la
Cala que provenen del món marítim. Amb aquesta inversió diversifiquem
l'economia local i portuària. També hem reordenat el port amb noves
zones de passeig i nous itineraris per a vianants, i ara ho han de gaudir els
ciutadans.

ME: L'edifici seu de la Zona Portuària Sud a la Ràpita un espai més
ampli amb una zona d'espera i punts per atendre millor els usuaris del
port i els ciutadans, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei.
JPG: Amb el nou Pla de ports, l'empresa Ports de la Generalitat a més de
ser gestora d'infraestructures també serà prestadora de serveis públics.
La nova seu de la Zona Portuària Sud ja s'ha dissenyat amb el concepte
d'oficina sense papers, en què es prioritza l'atenció als ciutadans. Podem
dir que les oficines de la Ràpita han passat a ser unes oficines del segle XXI.

ME: L'Ampolla la proposta de modificació del Pla especial del port de
l'Ampolla, segons la qual s'optimitzarà les instal•lacions per reordenar
les activitats portuàries, fomentar la vela i apropar més la nàutica a la
ciutadania integrant una plaça pública per als ciutadans, unint el port
a la vila.
JPG: La modificació del Pla especial suposa que no s'amplia el port i s'optimitza l'espai reordenant les activitats de la façana marítima.
Traslladarem l'àrea tècnica de manteniment i reparació de vaixells al dic
de recer, més allunyada del nucli urbà. L'espai que ocupava el varador es
convertirà en una plaça pública, integrant més el port amb la vila. El Club
Nàutic Ampolla fomentarà l'Escola de vela amb noves activitats per atreure la ciutadania. També crearà un accés de l'Escola de vela a la platja de
l'Arquitecte per a la sortida dels alumnes a la mar, millorant la seguretat,
ja que actualment han de sortir per la bocana del port. A més, la platja de
l'Arquitecte que es troba dins la zona portuària es mantindrà tal com està
ara. L'objectiu del Pla és que tothom quedi satisfet administracions, usuaris i veïns.
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Mar, l'Ampolla i la Ràpita com a ports-ciutat
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Nou front marítim l'Ametlla de Mar

Passeig marítim de la Ràpita

Nova seu de la Zona Portuària Sud al port de la Ràpita

Presentació de la modificació del Pla especial del port de l’Ampolla
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Francesc Gas: «no estic d’acord que l’alcalde de Deltebre parli
de mala fe dels dirigents del Consell Comarcal»
‘Va ser Deltebre qui va sol.licitar la retirada de la delegació de competències, que en sessió plenària vam acceptar-les”
El Consell Comarcal del
Baix Ebre està ultimant els
plecs de clàusules per
poder licitar el nou contracte de recollida de residus amb la intenció que a
principis de 2018 estigui
enllestit l’expedient i
pugui iniciar la prestació
l’empresa adjudicatària,
segons que ha informat
aquest dimecres la presidenta en funcions de
l'ens, Maria Beltrán, al
Consell d'Alcaldes. Sobre
la polèmica de les darreres
setmanes entorn la recollida de brossa a Deltebre,
Maria Beltran, un cop acabat el Consell d'Alcaldes,
ha qualificat la reunió que
va tenir amb Lluís Soler,
alcalde de Deltebre, de
"profitosa" per la voluntat
manifestada per l'alcalde
d'iniciar converses aquest
mes de juliol per parlar

sobre la delegació de
competències en matèria
de recollida i tractament
de residus. La presidenta
en funcions ha remarcat
que mai el Consell
Comarcal ha volgut deixar
de prestar aquests serveis
a Deltebre i ha recordat
que va ser l'Ajuntament
qui va demanar recuperar
les competències delegades. En aquest sentit,
divendres passat, el Jutjat
Contenciós Administratiu
número 1 de Tarragona,
va fer públic un auto que
estipula que les relacions
entre ambdues institucions pel que fa a la delegació de competències de
residus se seguiran regint
per l'acord establert anteriorment
entre
l'Ajuntament i el Consell
Comarcal. El conseller
comarcal
de
Gestió

Maria Beltran, presidenta en funcions del Consell Comarcal, i Francesc Gas, conseller de Gestió ambiental i del COPATE, en la roda de premsa.

ambiental i president del
COPATE, Francesc Gas,
en resposta a les acusacions fetes des del govern
municipal de Deltebre ha
remarcat que "el Consell
Comarcal és el primer

interessat a dur a terme la
gestió dels residus a tots
els municipis del Baix Ebre
perquè si un ajuntament
com el de Deltebre se'n
surt trenca l'economia
d'escala i ens perjudica a

tots".
Gas ha manifestat la seva
disconformitat amb les
declaracions efectuades
per l'alcalde de Deltebre:
"No estic d'acord que
parli de mala fe dels diri-

gents
del
Consell
Comarcal quan va ser
Deltebre qui va sol·licitar
la retirada de la delegació
de competències, que en
sessió plenària les hi vam
acceptar”.

PATROCINAT PER:

Aclariments de Lluís Soler

Andreu va presidir l'últim ple

A les declaracions de Francesc Gas

Al Consell Comarcal del Baix Ebre

Lluís Soler, alcalde de Deltebre, després de les declaracions de Francesc Gas, aclaria que “des de
l'Ajuntament de Deltebre sempre hem estat oberts a
dialogar i per això ens hem emplaçat amb el Consell
comarcal al diàleg durant aquest mes de juliol. Un
diàleg que durant aquests 2 anys no ha existit, malauradament. No vol dir això que renunciem a res. No
volem perjudicar l'estructura territorial però tampoc
volem renunciar a un millor servei i un menor cost per
als ciutadans de Deltebre que és la nostra prioritat. En aquests moments
tenim el concurs suspès i, mentre així sigui, el diàleg pot ser bo”.

El fins ara president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu,
va encapçalar divendres passat el seu
darrer ple de l’ens supramunicipal.
Avui divendres, el portaveu del PSC a
Tortosa, Enric Roig, agafa el relleu a
l’alcalde de l’Aldea en compliment del
pacte entre Esquerra Republicana i el
Partit Socialista per governar el Consell
Comarcal del Baix Ebre. En l’acte d’avui hi serà present Miquel Iceta.

Lliurament dels Premis Recerca del Baix Ebre
Dotzena edició
El treball titulat ‘Els ratspenats: Com són? Com viuen?
Amb quins ulls els mirem?’ de Ferran Bertomeu, estudiant de l'Institut de Deltebre, ha obtingut el premi
Pare Romanyà, circumscrit a l'àmbit científic. Les estudiants Anna Mora i Janina Barberà, dels instituts de
Deltebre i Roquetes, respectivament, han guanyat exaequo el premi Federico Pastor, emmarcat en l'àmbit
humanístic, social i artístic. Una de les novetats de l'edició d'enguany dels Premis Recerca ha estat la incorporació d'un nou guardó, amb el nom del científic tortosí Innocent Paulí, per distingir el millor treball d'investigació en l'àmbit tecnològic. L'estudiant Josep
Roig, del Col·legi Diocesà Sagrada Família, n'ha estat
el premiat amb el treball titulat ‘Les animacions 3D
aplicades a la ciutat de Tortosa’. En aquesta dotzena
edició dels premis Recerca s'han presentat un total de
10 treballs d'alumnes dels instituts de Deltebre,
Roquetes, i Joaquín Bau i Sagrada Família, de Tortosa.
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II ‘DESAFIO’

Una festa per als porters
Gran jornada viscuda a la Santa Creu de Jesús

Dissabte a la Santa Creu de Jesús va
tenir lloc el segon ‘Desafio’ de porters,
organitzat per Chema Escola de Porters. El propi Chema Esteban comentava que “va ser una jornada molt especial per als porters. Van participar

70 porters totes les categories”. Es van
viure grans enfrontaments entre porters amb gran afluència de públic en
un esdeveniment que s’està consolidant al nostre territori. Els guanyadors
en les diferents categories, van ser:

Francesc Gilabert, Dylan Gas, Aaron
Navarro, Ethan Fortuño i Selu.
Un altre èxit d’una jornada que és
una autèntica festa dels porters del
nostre territori i que en dos anys ha
crescut, ja pensant en el proper.

A AMPOSTA

Èxit del Campus Futbol Total
El Campus Futbol Total, organitzat per Ferran Simó, fins ara
tècnic del juvenil del Nàstic de Divisió d’Honor, es va iniciar dilluns i es realitza a les instal.lacions esportives d’Amposta. Passada una setmana, Ferran Simó en fa una valoració molt positiva: “hem superat totes les expectatives quant a participació, les
inscripcions van quedar exhaurides. Estem molt satisfets perquè
els xiquets i xiquetes que s’han apuntat n’estan gaudint molt de
les activitats a més de l’aprenentatge que reben durant aquest
dies”. El Campus durarà tindrà dos torns, el segon començarà
el dilluns vinent i compta amb un organigrama tècnic molt complet, amb tècnics invitats com Zaera, Becerra o Jordi Ventura.

TERCERA DIVISIÓ

DAVID BURGOS, NOU MISTER

L’Europa, rival de l’Ascó a la
Copa Catalunya

Manel Vizcarro, nou porter
de l’Alcanar

El dia 29 de juliol, al Nou Sardenya

A més, arriben 4 fitxatges de Tarragona

Un dels historics del fútbol català, com és l’Europa, serà el primer rival de l’Ascó de la Copa Catalunya. El partit es jugarà al
camp del Europa, el proper 29 de juliol. Abans, l’equip de Santi
Castillejo, començarà el 17 de juliol a preparar la nova temporada, sense Jonatan Toledo, que finalment no seguirà al club asconenc, que continua buscant noves incorporacions.
Una pretemporada plena de partits, per arribar al 20 d’agost
amb la millor forma possible. Aquests són els de la pretemporada:
-Dissabte 22 juliol: Reus 1er equip
-29 Juliol. Copa Catalunya al camp del Europa; 3 d’agost, Reus
juvenil (a Reus); 5 agost, la Pobla; 10 agost. Nàstic juvenil; 12 d’agost, Tortosa; 18 agost, a Valls i el 19 agost, Reddis (a Reus).
Aquest darrer partit dependrà de quan jugui l’Ascó la primera
jornada de lliga.

Toni Muñoz torna a la
presidència de l’Alcanar. A
manca d’apuntalar la nova
directiva, aquesta ja treballa
per a la nova temporada.
Aquesta setmana s’ha conegut que el nou tècnic és David Burgos (a la foto), que
va estar a l’Ampolla. Amb
ell, arriba el centrecampista Estivill, que també va estar
a l’Ampolla, i altres jugadors del camp de Tarragona
con Xavi Martell (Cambrils U), Nando o el davanter incisiu del Torredembarra, Ismail. Edu Aguilar serà el segon entrenador. Un altre fitxatge que ja es por confirmar és el del porter Manel Vizcarro (la Cava).
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El what i el descontrol
de les emocions
El whatsapp s’ha convertit en una eina
molt utilitzada per a comunicar-se. A més,
és un gran invent per enviar missatges covards. Hi ha ususaris que n’envien quan no
tenen la valentia de dir el que volen en persona, i es tapen amb el mòbil. Ara estem a l’estiu però durant la temporada podria fer una col.lecció molt interessant de
whats estridents que rebo al mòbil. Són missatges enviats autènticament per molestar i amb els que es busca
inquietar d’alguna manera. Són aquells missatges enviats
per un descontrol d’emocions de persones immadures
que apreten un botó del mòbil i s’alliberen per una estona, tot i que queden del tot retractades per a sempre.
Bé, hem arribat a l’any 2017 i el what serveix per a tot.
Per a dir-li a un jugador que no interessa, a un entrenador que està destituït o també per a fitxar. Però no tothom ho fa així. Encara queda gent elegant. No obstant,
la veritat és que ja és del tot normal sentir a un tècnic que
li han dit amb un missatge de what que no segueix en un
Campus. Jo no ho veig normal. Però entenc que ja deu
ser-ho. De totes formes, també he de dir que el what és
reconfortant, en ocasions. Quan s’utilitza per comunicarse de forma ràpida o per enviar missatges de suport.
Aquests són els que recordo. I els que contesto. Dels altres, com a mínim per what, no espereu resposta meua.

L’opinió de Joaquin Celma.

Una nova moda
Una nova moda està arrasant: el running. Des del 2007,
les vendes de sabatilles s'han duplicat, en l'última marató
de Madrid van córrer 10.000 persones; 1.258 dones la
van acabar. I la mitja marató va tenir una participació de
12.000. I 3781 dones van trepitjar la meta. És un esport
senzill: amb un parell de sabatilles, una mica d'esforç i
molta constància es pot fer. Es comença amb 35 minuts
de carrera un dia i quan un se n'adona ja corre una hora.
Així ha sorgit el furor del running. És com una droga
sana. Jo en sóc un fanàtic. Ho faig per trencar la rutina,
per estar millor, per tenir la ment desenganxada. Molts
utilitzen la farmàcia, pastilles per dormir (un 30%) la
meva millor pastilla és posar-me les sabatilles i començar
a córrer. En aquestes terres cada vegada hi ha més gent
que fa running: Michel Viñas, Bartolo, Cotaina, Nacho
Pérez, José Mari Aliau, Juanjo Rovira...Fa uns mesos per
casualitat vaig conèixer a un grup de runners al Retiro de
Madrid, que és la meva zona per a córrer. I així vaig
conèixer a Victor García, semifinalista en els Jocs
Olímpics de Londres en els 3000 m. obstacles i Bronze
Europeu a Hèlsinki 3000 m. obstacles de fa 4 anys. Ha
muntat una escola de running que compta amb la seva
dona Rocio, una altra atleta de semi-elit. Som 230 persones (50 % dones). Entrenem dos cops per setmana. Uns
entrenaments que et canvien la vida. Tot i que, durant els
mateixos, te’n recordes de Victor i la seva família...però
t’esforces per acabar-les. T'ensenyen a patir: són 90
minuts de carrera, exercicis i moltes sèries. Això és un
furor. No solament el running sinó els grups de running.
Que està esperant amic lector per avui córrer per primera
vegada a la vida? Què espera per apuntar-se a un grup
de running? No corrin sols, han de fer-ho amb amics,
veïns o família. Estan convidats amics ebrencs al Retiro a
córrer a Madrid, amb sol, amb fred, amb neu. Ni amb
una tempesta se suspèn un entrenament. He volgut avui
dedicar aquesta columna perquè pot canviar la seua vida,
i sense saber-ho. A tots els falta energia positiva. I aquesta és una bona manera per tenir-la.

* ESPECIAL MERCAT D’ESTIU DE
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DEL CLUB PATÍ L’ALDEA. AL TERRITORIAL

AMPLIA EL SEU BRILLANT PALMARÈS

L'esportista
Carlos
Demattey, nascut a
Móra d'Ebre i resident
a Tarragona, es va proclamar el dia 28 de
juny campió d'Europa
de la seua categoria en
'powerlifting', en els
campionats celebrats a
la ciutat polonesa de
Viala Podlaska.
L'aixecament
de
potència, peses potència, o simplement
potència (en anglès
'powerlifting') és un
esport de força que
consisteix en tres esdeveniments: la flexió de cames, press banca
i el pes mort. Carlos Demattey Montagut
(1981) té un brillant palmarès en esports
de potència. Va començar amb 16 anys,

L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, i regidors van fer
una recepció als integrants del Club de Futbol Sala de Móra
d'Ebre, que van guanyar el campionat se Segona Divisió catalana corresponent al grup 7. El títol els va permetre pujar
de categoria. Els esportistes foren obsequiats amb una placa
de reconeixement i amb un abonament per a accedir a les
pisines d'estiu de la localitat.

La VII edició de la cursa
"Lo Balcó" 10k i 5k començava a les 19:30 amb les
curses dels més petits com ja
ve sent habitual en edicions
anteriors. A partir d'aquí, un
degoteig constant de participants per a les proves 10k,
5k i marxa 5k. Les inscripcions foren la sorpresa que,
en aquesta edició va superar
les espectatives fins a esgotar samarretes obsequi i dorsals, arribant als prop de 300
participants en totes les modalitats. Fou una de les edicions més ràpides, que en poc més d'una hora, tots els participants ja havien finalitzat el
traçat. Tot i ser una prova ja consolidada dins del calendari del Circuit Running Series Terres
de l'Ebre, aquesta edició va comptar amb la novetat del pack d'entreteniment, cursa per als
més petits, llonganissada en acabar i concert per a participants i acompanyants. Sumat a la
peculiaritat de ser un traçat totalment pla i nocturn, va fer que el nombre d'inscrits augmentés respecte altres edicions. La cursa i els diferents events van transcorre amb total normalitat i èxit, i tot gràcies a la colaboracio desinteressada de voluntaris, entitats del poble i
Ajuntament que entre tots van formar un gran equip, engranant a la perfecció. “Contents
també per l'increment de participants locals que els obliga a marcar-se al calendari aquesta
prova per l'any vinent”. En 5k es van imposar Ruth Martí (CA Ascó) i Iñigo Santillana (Atletisme Terres de l’Ebre). En els 10K, Marta Paulino (Ultra-Runners Team) i Lluisma Mas
(Club BTT Montbike Amposta).

*CENTRE
ESPORTS
TORTOSA: dilluns, durant el primer dia de
Campus, va visitar-lo Toni Gerona compartint tot
el matí amb els més de
60 nens i nenes que hi ha
inscrits vivències, consells
i va ajudar a seguir-los
formant i a gaudir de l'handbol.

*XAVIER JORNET I
ARANTXA
SALVADÓ
simposen en la prova de
l’Auberge de Benissanet,
inclosa en la Xallenger de
les Terres de l’Ebre de
BTT. Va ser la vuitena
edició. Va estar organitzada pels Amics de la Bic
de la localitat de la Ribera
CICLISME. DIUMENGE
d’Ebre. La propera prova
serà al setembre a la Ràpita.

Recepció als campions del Club de
Futbol Sala de Móra d'Ebre

Cursa ‘Lo Balcó del Delta’

Més notícies

participant en competicions de 'powerlifting' el 2011, en el Campionat d'Espanya
de Powerlifting i Press Banca Raw on va
guanyar en les dues modalitats en menys
120 kg.

HAN ASSOLIT L’ASCENS

VA SUPERAR LES EXPECTATIVES. A CAMARLES

17

EN UN MINUT

Anouk Vizcarro i
El morenc Carlos Demattey,
Roger Arasa, campions campió d'Europa de 'powerlifting'
Anouk Vizcarro i
Roger Arasa, del
CP Aldea, campions territorials
en el campionat
territorial Benjamí,
Aleví i Infantil que
es va celebrar al
Pavello municipal
de Salou. D’altra
banda, aquest cap
de setmana es va
disputar el campionat d’Espanya
Cadet i Juvenil a
Banyoles. Cal destacar l’espectacular remuntada de
l’alcoiana Andrea
Silva que de la mà
de
Manel
Villarroya va pujar
de la setena posició amb el disc curt a la primera després
d’un excel.lent el programa llarg.

diarimés
ebre

AQUEST CAP DE SETMANA, A L’AMPOLLA

Tennis Platja Arenalia
Beach Club
Dissabte 8 i
diumenge 9 de
juliol, durant tot
el dia, a la platja
de Les Avellanes,
se celebrarà el
VII torneig de
Tennis
Platja
Arenalia Beach
Club. Dissabte
competiran els
participants masculins i femenins
de la categoria
Amateur, i diumenge, els de les
categories Sub10; Sub-12; Sub15; i els Federats
masculins, femenins i mixtes.
Dissabte, a les
12.30 hores, també hi haurà una exhibició de zumba. El
torneig està organitzat per Punt de Set, i compta, entre
d'altres, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ampolla.

*HANDBOL. GRANOLLERS CUP: la pilota va
començar a circular el
passat dimecres. 356
equips (215 masculins i
141 femenins) de les categories aleví, infantil, cadet, juvenil i junior d'Alemanya,
el
Canada,
Catalunya, Colòmbia,
Corea, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França,
Ghana, Islàndia, Portugal, Rússia, Suècia i Suïssa disputen més de 1.100
partits per poder arribar a
les finals de les seves categories, en el que és un
dels tornejos d'handbol
base més importants
d'Europa, la Granollers
CUP. Les finals juniors
masculina i femenina, les
podran veure en directe
per Canal Terres de l'Ebre
el diumenge a partir de
les 12.30h, des del Palau
d'Esports de Granollers.
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JOAQUIN CELMA

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

*Només dos jugadors no segueixen a la Sénia: Ferran Tiscar, que va fitxar pel juvenil de la Rapitenca, i Ferran Adell. La resta de la plantilla
renovada, amb dos que no va ser fàcil perquè continuin perquè tenien
DANI ROBLES
MANEL VIZCARRO
EUGENI DEL CERRO
altres ofertes: Joan Zaragoza i Oriol.
trotamóns.
davanter
Exporter de la Cava
Un
El
*Li està costant la confecció de la plantilla al Catalònia, després de les
exdel
i de l’Ulldecona. Té
Gramanet, Pobla,
ebrenc,
Andreu,
ofertes de l’Alcanar
Sant
Catalònia, entre
5 baixes, dos per retirada (Gisbert i Asin) i tres que van fitxar per altres
i del Catalònia. Ha
Morell, Amposta,
d’altres, ha fitxat
equips (Marc Prades, Rius i Cristian Arasa). Primers fitxatges: Pau
R.
el
fitxat amb l’Alcanar.
Catllar...Perelló i
amb
ara al Flix.
Bonavista.
Monclús (Jesús i Maria i Camarles) i Marc Garcia que va fer 17 gols
amb l’Aldeana i Anaas del juvenil de l’Ebre Escola.
Pau Tomàs, del Masdenverge
MARC GARCIA
TONI CALAFAT
MARC VERNET
*Es van tancar les banquetes de 3a catalana. Només sis canvis: Alcanar
de
Exjugador
Davanter rapiUn gran trotamons.
(David Burgos), Ametlla (Subi), Ampolla (Enric Alaixendri), Corbera (Arturo Vila), Roquetenc
l’Amposta, Tortosa
tenc, tenia oferDesprés de la seua
i Reus. Pot anar a
tes, entre elles
etapa a l’Ascó B,
(Valls), Masdenverge (Toni Sanchez) i Pinell (Joel Martorell).
Rapitenca,
la
de la Cava. S’ha
nou fitxatge de
Batea o Igualada.
pel
decidit
l’Ametlla.
*Aquesta temporada l’Ampolla tindrà un rècord amb 9 jugadors locals: Aleix, Perelló, Paco Cases,
ofertes.
Té
Catalònia.
Jordi Sabaté, Agus, Gerard Franch, Xavi Garcia, Quim i Guillem Navarro. Estivill marxa a l’Alcanar.
Està previst que continuen Gallego, Eric i David Ramirez i dels quatre fitxatges establert un serà
AHMED
YURI
ALEIX SALVADÓ
un dels puntals del Vilaseca: José Luis Torres.
De moment, no és
Jugador del Flix,
Té propostes, entre
*L’Alcanar va ser l'últim equip en tancar el seu mister: David Burgos (ex Cambrils i Ampolla). Edu
segur que continuï
la temporada paselles del Perelló i
a la Rapitenca.
sada. Té propostambé la té per a
Aguilar serà el segon entrenador. Albert Bel va ser una possibilitat que no es va concretar finalS.
al
Possibles destinates i segurament
renovar
cions: Camarles o
canviarà d’equip.
Bàrbara.
ment. Aquest equip en les últimes tres campanyes ha tingut 5 entrenadors: José Mora (fitxa pel
Aldeana.
Catllar), Marc Bel, Alejandro, Carlos Rodríguez i Ximo Talarn.
*Baixes importants al Perelló: Dani Robles (Flix), Pedrosa (es retira), Donoso (Pobla Mafumet B).
SERGI AURÉ
DILLA
SISCO PAREDES
De moment, només han renovat els de la població. L'única novetat és que aquest any es potenContinua el culebró.
Va meditar la retiEs el nou mister
ciarà el futbol base amb un aleví, un cadet i un juvenil. Joan Mauri és el nou president.
Segueix sense decirada, tot i tenir
del Catalònia B.
dir-se. El Reus no li
ofertes, com la de
Ha estat 7 anys al
*Nou míster al pinell, no va seguir Hilario i arriba Joel Martorell, ex Corbera. De la passada cami
oficial,
oferta
renofet
Ha
ha
l’Alcanar.
club, segon del pripendent de
estar
l’Aldeana,
pot
amb
vat
mer equip i una de
panya segueixen Àlex, Carlos, Cristian, Reduane, Milio, Sofian, Edu i falten renovar 5 jugadors
que li facin.
on és un pilar.
primer amb Òscar Rumense.
entre ells es desitja que ho faci l'estrella Raul Arroyo. Baixes: Hachim, Bertomeu, Eric i Espinach.
Esperen fer més incoporacions, dues d'elles dos juvenils del Gandesa.
SEBAS
ION
ROGER VIDAL
*És molt fort que tots els entrenadors i secretaris tècnics de Tercera catalana busquin un goledador
del
El veterà Sebas,
Té tres ofertes de
Pichichi
i no en trobin cap. També cal dir que hi hauria algun juvenil que hagués marcat 100 gols i tampoc
una de les estrelles
la Preferent valenCorbera. Es planted’un
dubtes
té
del Santa,
ciana, una
ja retirada però té
potser s’adonin en fitxar-lo.
en retirar-se però
club ebrenc i
fins a quatre oferpotser seguirà un
també una per
tes. Un davanter
En aquest sentit, cal destacar el davanter Pau Tomàs, que la passada campanya va marcar 34 gols
any més.
seguir a Alcanar.
cotitzat, sinònim de gol.
a 4a catalana amb el Masdenverge i que no ha rebut ni una oferta quan és un davanter incisiu.
Té 28 anys i ha jugat al Campredó, Jesús Catalònia, Aldeana, Sant Jaume i Santa Bàrbara.
*Descafeïnada, si no hi ha canvis, es presenta la Quarta catalana. Cinc equips de la passada campanya no estan: Móra Nova, Arnes i Masdenverge per l'ascens a Tercera.
Dos es retiren: els filials de l’Alcanar i de l’Ametlla i encara hi ha els dubtes del Bot i del Deltebre, si troben directives i poden competir . Només dos equips nous: Flix i el filial
de la Rapitenca que són els màxims aspirants a l’ascens juntament amb l'Amposta i Ascó B. La resta d'equips són: Benissanet, Ebre Escola, Ginestar, Jesús Catalònia, la
Fatarella, Tivenys i Xerta.
*¿Va sortir Jordi Font per la porta del darrere de la Rapitenca o com els toreros a ‘hombros’? Hi ha opinions de tot tipus. La temporada vinent entrenarà l’Ebre Escola juvenil.
*Vuit jugadors que han militat al Vila-seca han fitxat per la Rapitenca i La Cava: els germans Voces, Bueno, Mochi, Saddik, Uri Benet, Cristian i Sabater.
*Molts jugadors que passen per les mans de Robert Cantó triomfen, Monfort al Tortosa, Òscar Benet a l’Ulldecona, Otero pretemporada a la Rapitenca, i Ahmed que té ofertes.
*Un jugador de futbol té tres ofertes però el difícil no és decidir a quin equip dir que síi, el difícil és convèncer a la dona.
*Rodamón Amador Voces, la temporada passada va fitxar pel Batea, al final va fer marxa enrere i va anar a la Rapitenca. Després al Vilaseca i aquesta torna al futbol ebrenc:
a la Cava.
*El Sant Jaume és un club en el que els seus jugadors no cobren i així porten 3 temporades. És molt lloable. El premi són sopars de germanor on es fa equip. Un gran
exemple, el Sant Jaume.
*Hi ha un club de les nostres comarques que porta més impuls que el City però al gener veurem que passa.
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Mikael

AMETllA

AlDEANA

Albert Vallespí

BATEA B

BATEA

David Voces

VIlASECA

lA CAVA

Ramon Ibañez

GODAll

AlDEANA

Gerard Garcia

BATEA B

BATEA

Andreu Borras

R.BÍTEM

lA SÉNIA

JUVENIl

AMETllA

Sergi Gasparin
Eric

Marc Treseres

Vicent Escandell
Albert Faura
Toni Calafat

Guillem Navarro

Agus Altamiranda
José luis Torres
Xavi Garcia

Eloi Almestoy

Aleix Almestoy
Roger Rius
Nil Garcia

Johan Snick
Eric Bernat

Sergi Moreno
Marc Blanco
Jani

Hector Garcia
Sergi Prats

Joan Aubanell
Carlos llarch
Joan Piqué

Ruben Civor

Marc Castellví
Martí Farreny
Jordi Hostau
Eric Amado

RAPITENCA Juv AlDEANA
JUVENIl
EIVISSA
SAlOU

ASCÓ B

lA CAVA

AMETllA

AMETllA

AMETllA

AMETllA

AMPOllA

RAPITENCA JU AMPOllA
VIlASECA

AMPOllA

BATEA

ARNES

J CATAlÒNIA

ARNES

AMPOSTA JUV AMPOllA
BATEA

ARNES

EBRE ESCOlA ARNES
R.DOMINICANA ASCÓ
SM GENÉ

ASCÓ

ASCO juv

ASCÓ

CASTEllDEF.
ASCO juv

S ANDREU
CORBERA
VIlAlBA
ASCÓ B
FAlSET

MAEllA

RAPITENCA

ROQUETENC
CORBERA
BATEA B

ASCÓ

ASCÓ

ASCÓ

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

BATEA

Gerard Ferré
Jordi Alaña

Victor Calsina
Moha

Marc Vilarroya

David Campanals
Ivan Descarrrega
Dani Robles

Gerard Roigé
Pau Ripoll

Joseph Ongola
Hans

Aleix Royo

Ferran Ventaja
Pau Monclús
Marc Garcia

Anass Zaarour
lluís Espinach
Toni Domingo
Marc Prades
Ivan Abad
Hicham

Dani Fluixà

Oriol Bertomeu
Hugo Fornós
Eric Torres
Mochi

Victor Rabasó

Amador Voces

BATEA B

BATEA B

TORTOSA
R-BÍTEM

TORTOSA

BATEA

BATEA

CAMARlES

CAMARlES

CAMARlES

EBRE ESCOlA CAMARlES
ARNES

CORBERA

ASCÓ

GANDESA

PEREllÓ
RAPITENCA
ASCÓ B

AMPOSTA
ROSEll

ROSEll

J MARIA

AlDEANA

FlIX

GANDESA

GANDESA
GODAll

GODAll

GODAll

J CATAlÒNIA

J CATAlÒNIA

EBRE ESC JUV J CATAlÒNIA
PINEll

J CATAlÒNIA

J CATAlÒNIA

J MARIA

AlCANAR

UllDECONA
PINEll

AlDEANA

DElTEBRE
J I MARIA
PINEll

TORTOSA
SAlOU

VIlASECA

J MARIA

J MARIA

J. MARIA
J.MARIA

lA CAVA

lA CAVA

lA CAVA

lA CAVA

lA CAVA

lA CAVA

José Angel Bueno
Alberto Monforte
Cristian Arasa
Oriol Pena

Joan Batiste

Federic Giné
Barrufet

Andreu Torres
Agus

Pol Blade

Ruben Saladie

Carlos Figueroa
Unai Garcia

Sergi Ventura

Santi Pallarés
Jordi Serres

Robert Martorell
Uri Benito
Saddik

Raül Jimenez
Paulino

Matamoros

Joan Sabater
Gerard Bes

Denis Coch

Cristian Diaz
Buera

Brayan

Sergi Otero

VIlASECA
R BÍTEM

J CATAlÒNIA
FAlSET JUV
GANDESA

GANDESA
ASCÓ

ASCÓ JUV
BATEA

GANDESA
BOT

INACTIU
FAlSET

AlDEANA

GANDESA JUV

GANDESA JUV
CORBERA
VIlASECA
TORTOSA
BATEA

JUVENIl

JUVENIl

VIlASECA
JUVENIl

EUROPA

VIlASECA
JUVENIl
lA CAVA

S BÀRBARA

lA CAVA

lA SENIA

MASDENV.

M. lA NOVA

M. lA NOVA

M. lA NOVA

M. lA NOVA

M. lA NOVA

M. lA NOVA
OlIMPIC

OlIMPIC

OlIMPIC

OlIMPIC

PEREllÓ
PINEll

PINEll

PINEll

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

TOP FITXATGES

JUGADOR

EQUIP

ON VA

John

VIlAlBA

R-BÍTEM

Aleix Chavarria

ROQUETENC

R-BÍTEM

Juanjo Centelles
Pau Roda

Deyver Valdez
luis Alfonso
Otero

Roger Turch

Gerard Curto
Pau Muñoz
Amado

Jaume Gonzalez
Miquel Callarisa
Marc Masdeu
Marc Pardo

Eric Fernández
David Nieto

J. Mari Monfort
Sam Garcia

Edgar Samper

Cristian Gonzalez
Àlex Rodenas

Albert Villarroya
Carles Kader
Rafa Ribera

Òscar Benet
Nacho

Johan Rosero
Jack Cid
Gustavo

Josep Ferrando
Andrei Pop

Joel Jimenez
Soufiane

J CATAlÒNIA
J MARIA

AMPOSTA

R-BÍTEM

FAMÍLIA EBRENCA

R-BÍTEM

R-BÍTEM

MAJADAHONDA R-BÍTEM
TORTOSA

TORTOSA JUV
S BARBARA
R-BÍTEM

UllDECONA
EBRE E JUV

UllDECONA
J MARIA

PEREllÓ
lA CAVA
INACTIU

S BÀRBARA
RAPITENCA
CAMARlES

ROQUETENC

ROQUETENC
S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA

S. BÀRBARA
S. JAUME

S. JAUME

S. JAUME

S. JAUME

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

CAMBRIlS UNIÓ TORTOSA

CAMBRIlS UNIÓ TORTOSA
RAPITENCA

TORTOSA

S BÀRBARA

UllDECONA

CAMARlES

BENICARlÓ
RAPITENCA
J I MARIA B

RAPITENCA
BATEA

PORRERA
ASCÓ B
BOT

PINEll

TORTOSA

UllDECONA

UllDECONA

UllDECONA

UllDECONA

UllDECONA
VIlAlBA

VIlAlBA

VIlAlBA

VIlAlBA

DEYVER VALDEZ (Amposta) i el davanter LUIS
ALFONSO (que va estar a l’Ascó i a l’Ampolla
anys enrera), reforços del R. Bítem
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EL CAP DE SETMANA PASSAT

XX Open de Futbol Platja Ciutat de l’Ampolla
L’equip Cambrils Team fou el campió, en guanyar a la final al Frankfurt Àlex

A l’esquerra, Cambrils Team, campió. A la dreta, Frankfurt Àlex, segon classificat.

A l’esquerra, Arenalia Beach, tercer classificat. A la dreta, Carnisseria Elisenda, quart.

XX Open de Futbol PLatja Ciutat de l'Ampolla. 1r Classificat: Cambrils Team. 2n: Frankfurt Àlex; 3r: Arenalia Beach Soccer i 4t: Carnisseria Elisenda.
Màxim golejador: Samuel García (Cambrils Team); Millor Porter: Dario Cesana (Frankfurt Àlex); Millor Jugador: Arnau Bertomeu (Arenalia Beach Soccer).

D’esquerra a dreta: Dario Cesana (Frankfurt Tere), millor porter; Arnau Bertomeu (Arenalia), millor jugador; Samu Garcia (Cambrils Team), màxim golejador i l’alcalde Francesc Arasa entregant la Copa als campions.
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UN ALTRE EBRENC PEL MÓN

«La mida del teu èxit dependrà
de la mida del teu esforç»

AVUI: CARLOS ALÓS, ENTRENADOR DE LA SELECCIÓ DE KAZAJISTÁN SUB 17
Pregunta: Primer a
Hong Kong, després a
Polònia i ara a
Kazajistán. Ets universal.
Resposta: La veritat
és que he tingut la
sort de veure món,
conèixer altres cultures i sempre treballant
en el que m'agrada,
en certa manera em
sento afortunat per
tot plegat.
P: Has estat a l’staff
de Gombau, director
tècnic de l'escola del
Barça a Polònia,
entrenador en un
equip de primera divisió d’aquest país i ara
seleccionador
de
Kazajistán. Ets molt
llest, molt bo o tens
bons contactes?.
R: Per sortir a l'estranger necessites algú
que confiï amb tu en
primer lloc, després
necessites estar preparat
(titulacions,
idioma i molta facilitat
d'adaptació), i, a part
d'això, per romandre
tant de temps fora
també has de fer les
coses bé perquè en
cap país ningú et
regala res. Per tant
suposo que han de
donar-se una sèrie de
situacions. Hi ha gent
molt bona que no ha
anat a l'estranger per
la por de sortir de la
seva zona de confort.
També cal estar al
moment al lloc oportú
i, a la vegada, com he
dit, estar preparat per
fer un pas ferm un
cop t'arriba l'oportunitat, sent valent i lluitant pels teus somnis.
P: Què és el que més
has après d’aquesta
etapa a l’estranger?.
R:
Aprens
molt,
sobretot que de vegades les coses que
nosaltres
entenem
com a normals/habituals, no ho són en
altres països. Tots ens
creiem una miqueta el
centre de l'univers, i
la veritat és que hi ha
moltes maneres d'entendre la vida, idiomes, cultures, etc, i
l'important és acceptar que les coses no
són sempre com un

creu. I això ho he
après.
P:
Parla’m
de
Gombau.
R: Josep Gombau,
igual que Juanjo
Rovira, són dues persones que em van
ajudar molt en els
meus inicis a l'estranger, ells em van donar
la primera oportunitat
de sortir a treballar
fora, i això no ho oblidaré mai, sempre els
estaré agraïts.
Amb Gombau vaig
passar 2 anys molt
bons al Kitchee SC,
on vaig aprendre
moltíssimes coses al
seu costat. Té una
gran personalitat i
sobretot és una persona molt íntegra.
P: Com viuen el futbol a Kazajistán?.
R: El viuen com es viu
el futbol a tot el món,
amb molta passió. De
vegades massa, crec
que el futbol s'ha
convertit en un òrgan
regulador
d'emocions, i això de vegades no és bo. En futbol només es parla
d'èxit o fracàs, i això
no hauria de ser així.
P: Si haguessis de tornar al futbol ebrenc
com canviaria el teu
xip en comparació a
com eres abans?.
R: Canviaria moltíssim, crec que esportivament sóc una persona totalment diferent a la que era 10
anys enrere. Amb
aquest ja són 9 els
anys que porto a l'estranger.
P: En aquest temps,
has madurat com a
persona i entrenador?
R: Sí, com a entrenador he tingut la sort
de conèixer per l'estranger a gent molt
preparada i que et fa
entendre la teva professió de manera diferent, t’enriqueixen i et
fan millorar. A nivell
personal, tants anys
lluny de casa et fa
veure-ho tot d’una
altra manera i, d’alguna forma, et serveix
per fer-te fort i crèixer.
P: Parla’m de l’etapa

a Hong Kong.
R: És una època que
recordo amb molt
d'afecte, ja que va ser
la meva primera
experiència a l'estranger, i vaig anar acompanyat de la família.
Descobrim una ciutat
preciosa amb molta
diferència cultural a la
que estàvem acostumats. El futbol allà em
consta que ha canviat
bastant, ja que fa 9
anys era una lliga
amb pocs equips, i on
n’hi havia 2 que es
disputaven el títol. Les
diferències les marcaven el nivell dels
estrangers.
P: I de Polònia?
R: A Polònia vaig passar 4 anys meravellosos, on he deixat
molts amics i segueixo en contacte diari
amb molts d'ells. Vaig
descobrir un país molt
més bonic del que
m'esperava i on culturalment no hi havia
diferències amb el
nostre. El futbol és
molt físic, i amb molt
contacte, també pots
trobar-te cada vegada
més jugadors amb
molt talent. Crec que
és un futbol emergent
com es va veure en
l'última Eurocopa.
A nivell d'anècdota
recordo viure de prop
la
disputa
de
l'Eurocopa 2012 cele-

brada a Polònia i
Ukraina.
Nosaltres
vivíem a Varsòvia, i
allí es trobava el grup
de Polònia; recordo
anar a veure el partit
Polònia-Rússia, i a
causa de la història
d'aquests països, el
partit va ser declarat
d'alt risc. Vam sortir
de casa i no vam arribar a entrar a l'estadi
a causa dels aldarulls
soferts als voltants de
l'estadi.
P: Com va ser anar a
Kazajistán?.
R: Al principi no
entrava en els meus
plans, però un amic
em va convèncer per
anar a una entrevista,
amb diversos entrenadors, que havia
organitzat
a
Barcelona una delegació de la Federació
de
Futbol
de
Kazajistán. Un cop
allà els va agradar el
meu CV i suposo que
els vaig causar una
bona impressió en
l'entrevista. Després
em van trucar per a
una segona entrevista
on en principi ja estàvem les 5 persones
que ells havien decidit
incorporar al projecte.
Ens van parlar de les
condicions i termes
del contracte, em va
agradar la proposta
(esportiva i econòmicament), i vam viatjar

a Astana per a signar
contracte.
P: I la selecció sub17?.
R: La veritat és que ha
estat un orgull, ja que
vam arribar 5 espanyols al projecte, posteriorment 2 més, i
després d'un any i
mig treballant en el
projecte de control de
les Acadèmies del
país, els va agradar la
meva manera de treballar i em van oferir
la possibilitat de ser
seleccionador nacional sub-17, càrrec
que afronto amb molt
compromís i sabent el
que representa, ja
que el país té solament 4 seleccionadors
i és molt difícil optar a
una d'aquestes places. Intentaré aprofitar aquesta oportunitat, i sobretot gaudir
del dia a dia.
Poder treballar en el
que sempre t'ha
apassionat, i que et
paguin bé per això, és
un privilegi.
P: Aconsellaries a tècnics ebrencs a sortir a
l’estranger per entrenar?.
R: Aconsellaria no
solament als entrenadors, sinó a qualsevol
persona, a que sortís
a l'estranger a viure i
treballar durant una
temporada, crec que
això et fa veure la

vida des d'una altra
perspectiva, i de
vegades és molt
necessari.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: Les primeres persones van ser el meu
pare i el meu germà,
que des que era petit
van creure amb mi
com a jugador, i sempre van fer-me costat
en cadascuna de les
ciutats que vaig estar
(València,
Vitòria,
Don Benito). Després
la meua ex-dona en el
seu dia també em va
donar suport en la
d'intentar
decisió
viure del futbol i
acompanyar-me pel
món al costat dels
nostres fills. Si no
hagués estat així,
segurament no seria
on sóc ara. Finalment,
i com he dit abans,
tant Josep Gombau
com Juanjo Rovira em
van ajudar en els
meus començaments
i encara actualment
segueixo consultant
amb Juanjo Rovira
moltes de les meves
decisions.
P: El teu lema?
R: La mida del teu èxit
dependrà de la mida
del teu esforç.
P: Com portes feina,
família, viatges...?
R: Doncs amb una
vida el més planificada i ordenada possible dins del gran
desordre i caos que
envolta el món del
futbol. Ordenant-te
dins del desordre.
P: Has plorat en un
partit de futbol?
R: Sincerament crec
que no. El que si que
he passat és moltes
nits sense dormir per
un mal resultat, especialment quan entrenava al CD Tortosa,
per ser entrenador a
la teva ciutat i moltes
vegades tenir la sensació de no ser
correctament jutjat.
Tot i això, crec que
vaig sortir enfortit
d'aquella experiència.
P: Compta’m una
anècdota?.
R: Recordo moltíssimes, especialment en
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l'etapa que vaig coincidir
amb
Jordi
Fabregat, tot un referent per a qualsevol
entrenador de les
nostres terres. Crec
que en l'època que
vam coincidir, no ho
vaig aprofitar tot el
que hagués pogut, ja
que jo era molt jove i
de vegades no entenia la seva manera de
procedir, però amb el
temps em vaig adonar que era una persona que coneixia el
seu ofici i de la que
vaig aprendre moltíssim i que tenia molta
raó en tot el que ens
deia. Recordo en un
partit (crec que al
camp del Santboià), el
gran Vizcarro (Jota)
va fallar un penal, i
Jordi molt emprenyat
li va demanar explicacions a la mitja part
(perquè el va llançar
fatal), i Jota només li
va poder contestar
que la pilota li havia
arribat en males condicions abans de colpejar, que li havia
botat abans de xutar.
Recordo la cara de
Jordi i de la resta de
companys en aquell
vestidor, no donàvem
crèdit (en un penal la
pilota està aturada i
no pot arribar-te en
moviment), crec que
Jota se’n va sortir com
va poder en donar les
explicacions,
però
algunes vegades hem
rememorat
aquell
moment...passat el
temps, és una anècdota per recordar-la.
Amb Jordi a la banqueta hi hauria mil
anècdotes per explicar.
(Entrevista completa
al web de Més Ebre,
hemeroteca nº 869)

PROPER:
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«L’esport t’ensenya a gestionar alegries i tristeses»
www.mesebre.cat
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AVUI: CARLOS ALÓS

By: Joaquin Celma

Pregunta: Un vici?
Resposta: És inconfessable.
P: Si haguessis de
definir que significa
futbol, què diries?
R: Com va dir un
entrenador anglès,
"el futbol no és una
cosa de vida o mort
... és més que això".
P: Què és el que més
t’ha aportat?
R: L'esport en general
t'ensenya a gestionar
alegries i tristeses,
tenir bona relació
amb la gent i a ser
solidari. També et fa
ser un tipus de persona
tremendament
competitiva.
P: Trajectòria esportiva.
R: Com a jugador:
Futbol
base
del
Remolins-Bítem i CD
Tortosa, posteriorment vaig anar al
Perelló, la Sénia,
Alabès, Don Benito,
CD Tortosa, R-Bítem,
Roquetenc i Jesús
Catalònia.
Com a entrenador,
en futbol base: Ebre
Escola i CF Amposta,
en equips sèniors: CD
Roquetenc,
CD
Tortosa, Kitchee SC,
Director
Escola
Barcelona a Polònia,
Pogon Siedlce (1a
Divisió Polònia) i
selecció
U17
Kazakhstan.
P: Alós, sinònim de
família futbolera.
R: Sí, el meu pare va
ser professional com
a porter, el nostre tio
Ricardo Alós va ser
pitxitxi a primera divisió i el meu germà
també va jugar, de
porter com jo.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: Guardo un bon
record de tots ells,
especialment
de
Juanjo Rovira, Nacho
Gonzalez,
Jordi
Fabregat, Xavi Cid,
Àlex Curto, Callarisa,
Miguel Alegre i Paco
Gilabert.
P: Per què et vas fer
entrenador?
R: Perquè m'encantava veure el meu pare
quan era entrenador,
és una cosa que vaig
viure des de petit, i
des de llavors sempre
m'ha agradat gestionar grups de gent.

P: Què és un entrenador?
R: Un gestor de vestuari sobretot, i una
persona que ha de
tenir la sang freda
d'analitzar ràpid per
prendre
contínuament decisions.
P: Quin és el secret
per ser un bon entrenador?
R: Que les coses no et
afectin massa, ni les
victòries ni les derrotes.
P: El dia més trist com
a entrenador?
R: El dia que et cessen. Un dia vaig
escoltar
a
Jose
Antonio Camacho dir
el següent: "un no
sap el que significa
ser entrenador fins
que et fan fora d'un
equip".
P: T’agrada entrenar?.
R: M'encanta, necessito aquesta adrenalina constantment.
P: Consells per a un
futur entrenador?.
R: Que no sigui una
caixa tancada, de
vegades tenim por a
trencar les nostres
creences o creure que
traïm el nostre estil si
fem certs canvis en el
nostre patró de joc,
això per a mi és un
error que ens fa
esclaus dels nostres
ideals.
Tampoc es tracta de
fer grans canvis contínuament, els dos
extrems són dolents.
P: Quines qualitats ha
de tenir un jugador
per a ser professional?.
R: Talent, intel·ligència i capacitat de
sofriment. I sobretot
respectar el seu treball.
P: Enumera’m cinc
valors del futbol. Els 5
imprescindibles?.
R: Solidaritat, superació, companyerisme,
treball en equip i
capacitat de sofriment.
P: S’ha de tenir molt
de caràcter per a
dominar 18 egos dins
d’un vestidor?.
R: Hi ha moltes
maneres de liderar,
no només el caràcter
és important. Hi ha
gent que aparentment no ha utilitzat el

seu caràcter per liderar, han utilitzat altres
habilitats. El millor
exemple és Don
Vicente del Bosque.
P: Quan un mister
s’equivoca,
com
aconsella afrontarho?.
R: Amb autocrítica,
acceptar els errors és
fonamental
en
aquesta vida, ja que
en cometem molts en
el dia a dia.
P: Què has après com
a entrenador que
abans no veies com a
jugador?.
R: A no mirar sempre
al meu melic, el jugador sol ser egoista i
no analitza res que no
l’afecti a ell directament.
P: Com veuen el futbol els directius?.
R: Asseguts en una
butaca.
P: Millors jugadors
que has entrenat, de
les Terres de l’Ebre?.
R: Molts, al juvenil de
l'Amposta vaig entrenar a un molt bon
grup de jugadors,
entre els quals destacaven
Becerra
i
Miguel. Després al
C.D. Roquetenc vaig
gaudir amb una gran
fornada de jugadors,
de Roquetes la majoria. És el cas de
Nando Crespo, Lluís
Fornés,
Alegre,
Moisès, David Cid,

Borrull, Jota i molts
altres.
P: Quants tipus de
jugadors hi ha?.
R: Tants com a jugadors hi ha en un vestidor.
P: Hi ha jugadors que
fan
l’entrenament
invisible?.
R:
L'entrenament
invisible en el món
professional és tan o
més important que el
que es veu. Hi ha
molt temps lliure on
els jugadors han
d'entendre que han
d'usar part d'aquest
temps a cuidar el seu
cos, descansar bé,
recuperar-se després
d'un esforç, fer treballs de prevenció o
readaptació en cas de
sortir d'una lesió, així
i només així un jugador pot tenir opcions
d'allargar la seva
carrera i arribar al
professionalisme. Ser
jugador professional
requereix de molt
més esforç del que la
gent es creu.
P: Consells per a un
jugador?.
R: Que es cuidi, que
escolti sempre al seu
entrenador i que estigui preparat per quan
les coses no surtin bé.
Superar
aquestes
situacions dolentes
l’ajudaran en el futur.
P: El millor àrbitre?.
R: Abans jo protesta-

va molts els àrbitres i
no tenia massa bona
relació, a poc a poc
vas entenent que la
seva tasca no és senzilla i que amb la nostra ajuda el percentatge d'error disminueix.
P: Acabeu de fer una
estada a Tortosa?.
R: Sí, havíem de
començar a preparar
la Copa President i
també la classificació
per a l’Europeu.
Havíem de fer una
estada i vaig plantejar
poder venir a Tortosa
i la Federació de
Kazajistán ho va
veure bé. La veritat és

que hem estat força
bé, molt satisfets pel
tracte rebut i les facilitats que hem trobat
de part de clubs de
les Terres de l’Ebre
per
cedir
les
instal.lacions i poder
fer partits en una
època complicada per
fer-los perquè els
jugadors no estan en
competició.
Vam
marxar molt contents
en aquest sentit i així
ho han manifestat els
jugadors i tota l’expedició, s’han sentit
com a casa. Per la
meua part, la satisfacció és doble perquè ha estat força

positiu tornar a casa i
poder venir amb la
selecció que entreno
actualment. Ha estat
emotiu poder estar
uns dies prop de la
família i amics.
A les fotos, la selecció
sub-17 de Kazajistán
en el partit disputat a
Roquetes la setmana
passada. Abans d’aquell partit, Miquel
Pinyol, de la delegació de la FCF ebrenca,
va entregar-li la
samarreta de la selecció Terres de l’Ebre a
Carlos Alós (foto
inferior)s.
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Pa de pita

El pa de pita és ideal per acompanyar l'hummus (veure recepta edició 812 a www.mesebre.cat). És una recepta fàcil i
divertida de fer amb els joves de la casa ara que estan de vacances. Aquest pa, quan el poses al forn, s'infla i això fa
que quedi "buit" per dins per farcir-lo del que més us agradi.

INGREDIENTS PER A 8 PECES
·
·
·
·
·
·

250 ml d'aigua
3 gots de farina normal
1 culleradeta de sal
1 culleradeta i mitja de sucre
1 cullerada d'oli d'oliva
1 culleradeta i mitja de llevat sec per a pa

PREPARACIÓ:
Si fem servir la màquina del pa, posarem tots els ingredients dins la cubeta en l'ordre següent: aigua, oli, farina,
llevat, sucre i sal (procurant que la sal i el llevat quedin ben
separats i no es toquin). Posem la màquina en marxa amb
el programa de masses llevades i esperem que acabi.
Si ho fem a mà, haurem de fer un volcà amb la farina i
anar afegint l'aigua al mig i incorporant la resta d'ingredients a poc a poc mentre pastem. Quan ja tinguem la
massa llesta, la deixem reposar tapada amb un drap fins

que hagi doblat el volum (aproximadament 1 hora).
Quan la massa ja hagi llevat, la treballem una mica sobre
el marbre enfarinat i li donem forma de cilindre allargat. Si
veiem que està molt humida hi podem afegir més farina.
Tallem la massa en vuit parts iguals i amb cada tros de
massa en fem una bola i l'estirem amb el corró. Deixem reposar els panets tapats amb un drap durant uns 30 minuts
i posem a escalfar el forn a uns 250 graus (amb l'escalfor
de dalt i de baix). Un cop passat aquest temps, ja podem
coure les pites. Han d'estar al forn molt poca estona, 5 minutets. Veurem que de seguida es van inflant i es torren
lleugerament. Hem d'anar amb compte que no quedin
massa torrades perquè llavors es poden trencar quan les
obrim.
Les deixem refredar i ja estan llestes per sucar a l'hummus
o farcir-les amb el que vulguem!
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Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10
És el moment de deixar-te dur per la imaginació i per les ganes de viure noves experiències sentimentals. Pensa que un bon massatge tots el dies t’ajuda a descarregar tensions.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
En l’amor , el teu sentit de l’anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses
bones oportunitats . Està millorant en el teu
estat de forma i la teva resposta anímica.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes desapareixen.

En assumptes d’amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs
les coses que realment et provoquen benestar.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Les teves relacions sentimentals passen per
un moment de gran sensualitat. Respecte a
la teva salut , no li demanis a la vida massa
coses.

Pel que fa a l’amor , pots evitar viure una
decepció si actues fredament i amb distància
deguda . El trànsit de Venus i Mercuri pel teu
signe et dóna una bona injecció de vitalitat.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

En assumptes d’amor has d’apostar molt fort
per a tu , però no canviïs d’idea amb facilitat. El trànsit d’Urà per la teva casa dotze et
pot provocar més d’un maldecap.

SERVEIS

www.mesebre.cat

SOLUCIÓ

PARÍS

Dintre de la teva relació de parella és important que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En assumptes d’amor fer marxa enrere no
significa necessàriament perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis traves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

En assumptes d’amor , el que debò t’importa
són les emocions , sentir-se estimat i desitjats. És possible que durant el dia d’avui
paguis un petit preu pels excessos alimentaris

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Ningú millor que tu sap el que necessites sentimentalment . Per millorar la teva salut evita
els embolics i les contradiccions. Intenta ser
clar amb tu mateix i amb els altres.

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva
sensibilitat et serviran per assolir el que et
proposes en l’amor . Mantenir-te en forma és
bo per tu

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112
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IMMOBILIARIAÑ
L'Ampolla.
LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
bany.
Tel:
despatx
670516520

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

LLOGUER PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

serveis
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

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

TREBALLÑ
TRADICIONARIUS

Es precisa:

Venedor/a
· AMPOSTA ·

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

Última entrevista de Carme Navarro
com a presidenta del Consell Comarcal del Montsià
comarcals en el nou
model territorial d'una
Catalunya independent?
CN: Sempre he dit que els
Consells comarcals són
necessaris perquè apropen les administracions a
les persones. La ciutadania necessitem tenir serveis que ens faciliten la
vida, el format, nom o
composició política d'aquestes administracions
no importa si la finalitat
està clara i continua sent
estar al servei de les persones.

ACTUALITAT
A partir d'ara, i fruit de
l'acord entre ERC i el PSC,
el portaveu del PSC a
l'Ajuntament d'Amposta,
Francesc Miró, substituirà a Carme Navarro els
dos pròxims anys.
Més Ebre: Han passat dos
anys com a presidenta i
sent la primera presidenta de la història del
Consell Comarcal del
Montsià. Quin ha estat
l'abans i el després?
Carme
Navarro:
Visualitzar el paper de la
dona al capdavant d'una
institució va comportar
donar normalitat a un fet
que ens apropa a la igualtat. No en som moltes de
dones que puguem gaudir
d'aquesta
oportunitat,
així que jo ho vaig agrair
molt, tant pel que representava a nivell personal
com pel fet de poder
demostrar que a les persones les hem de valorar
pel seu tarannà, compromís o feina i no pel gènere.
ME: Et vas proposar uns
reptes i aconseguir uns
objectius.
CN: Els reptes marcats es
converteixen en realitat a
partir de l'esforç i implicació. Hem intentat treballar
amb l'objectiu que el
Consell fos una entitat útil
al servei tant dels ciutadans com dels municipis.
Hem defensat serveis que
ofereix el Consell que
malgrat ser deficitaris
econòmicament parlant,

són del tot imprescindibles i necessaris, per als
municipis i les persones. I
ho hem fet convençuts
malgrat els malabarismes
financers que ens ha calgut fer. Avui dia el marge
de liquiditat que disposa
el Consell Comarcal del
Montsià ens garanteix fer
front al funcionament
d'aquesta institució atenent sense cap ensurt les
despeses corrents i les
despeses
aparegudes
inesperadament de forma
extraordinària.
També
avui dia el període mitjà
de pagament del Consell
Comarcal és de 7,74 dies,
davant dels 116,54 dies
de fa uns trimestres.
També ens hem posat al
dia en el pagament d'ajuts i beques de transport,

menjador i llibres de l'àrea
d'Ensenyament. A més
hem reintegrat la totalitat
de la paga extraordinària
dels treballadors del
Consell Comarcal, retinguda de l'any 2012, i que
suma uns 100.000 €
aproximadament. Pel que
fa al funcionament del
Consell hem reorganitzat
les àrees de consum, serveis socials, habitatge,
dinamització econòmica,
Montsià Actiu, serveis
tècnics, serveis informàtics, secretaria i intervenció per a poder oferir els
serveis que es presten
amb unes millors condicions, tant per als ciutadans i ciutadanes com per
als mateixos treballadors.
Des del primer dia hem
tingut la voluntat d'im-

pulsar i recolzar tots els
serveis o projectes que, ja
sigui a proposta d'altres
administracions, o bé des
del mateix equip humà
del Consell ens han caigut
a les mans. Reforçant d'aquesta manera el sentit de
la nostra existència i la
potenciació d'oportunitats.
ME: Parlem d'un ens, el
Consell Comarcal, que
està al servei de les persones. És evident que els
ajuntaments dels petits
municipis no tenen capacitat per a prestar tots els
serveis públics necessaris
i alguns d'aquests serveis, avui dia, els presten
els Consells Comarcals.
Les vegueries farien
desaparèixer els consells

ME: Creus que els
Consells Comarcals són
uns ens que mai no han
tingut un finançament
propi ni adequat als serveis que donen?
CN: Com bé sabem els
recursos econòmics dels
Consells provenen sempre
d'altres administracions i
amb destinació finalista,
això ens deixa un marge
de maniobra reduït per
impulsar polítiques pròpies, davant d'aquest fet,
s'han d'aplicar els principis d'austeritat, establiment de prioritats i responsabilitat financera. Ens
facilitaria molt més la
tasca gaudir de llibertat
pressupostària, evidentment, però en el marc
actual ens hem d'adaptar
i treballar per a obtenir la
màxima rendibilitat als
recursos que comptem.
ME: Parlem de "Montsià
Actiu". Un projecte de
futur que inclou uns
acords territorials amb la
comunitat educativa i
l'empresa.
CN: L'acord territorial
unifica en un projecte

Isabel Carrasco

comú els objectius de tots
els alcaldes i alcaldesses
del Montsià, així com del
sector privat i de la comunitat educativa. Aquest
acord és el testimoni de la
voluntat d'un col•lectiu
per unir esforços per la
millora, renovació, creixement i solidesa envers el
nostre petit entorn. Amb
la participació de més de
500 persones, organitzades en comissions de treball, s'han redactat 10
línies estratègiques, amb
un total de 50 programes
específics.
ME: Han passat els dos
anys i ara passa a presidir
l'ens comarcal, Francesc
Miró, Regidor pel grup
municipal PSC a l'ajuntament d'Amposta i tu
seguiràs com a regidora i
tinent alcalde a l'ajuntament d'Alcanar.
CN: Han estat dos anys
d'experiències enriquidores i positives, d'aprenentatge intens, i creixement
personal, aquests dos
anys m'han reforçat el
sentiment de pertinença a
la nostra comarca, i
m'han ofert la possibilitat
de conèixer persones,
territori i el significat de la
paraula servei. Ara seguiré, sense cap dubte, treballant des de l'ajuntament d'Alcanar en les
àrees d'educació i acció
social i ciutadania, i com a
vicepresidenta del consell
i consellera de Montsià
actiu. Continuaré treballant pel territori, disposada a defensar els nostres
drets i assumir la responsabilitat d'estar sempre al
servei de les persones.

