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Tortosa. Es reobre el transit al pont de
l’Estat, en els dos sentits i després d’un any,
fins el 14 d’agost quan es tornarà a tallar
per acabar les obres. P4

Esports. El Club Bàsquet Cantaires fa un altre
pas endavant: la temporada vinent jugarà a la
Lliga EBA, competició de nivell nacional.

P16

Edifici de la Generalitat. Avui l’inauguren
a Tortosa el president Puigdemont i el
vicepresident Junqueras. També s’inaugura
el CAP de Roquetes.                               P4Av
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Ahir dijous va començar la Festa que transforma la capital del Baix Ebre

La XXII Festa del Renaixement de Tortosa va viure ahir el tret de sortida. A més de la presència dels abanderats d'Arezzo, o de l'espectacularitat
de la dansa del Devitx, destaca la qualitat d'espectacles fets per companyies i entitats de la ciutat com és la Taverna d'Enrico, La pazzia senile,
o La gran fortuna de Pantalone. També destaca un torneig cavalleresc que girarà entorn a la figura del papa Adrià d'Utrech, i una novetat:
visites nocturnes a la catedral per poder conèixer els seus racons renaixentistes. A la imatge, la inauguració d’ahir. P11

L’esplendor del RenaixementL’esplendor del Renaixement
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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L’Ajuntament d’Amposta
informa que a causa dels pre-
paratius de les obres de millo-
res i arranjaments del Mercat
Municipal, aquest romandra ̀
tancat del pro ̀xim dimecres 26
de juliol i fins al divendres 4
d'agost. Per tant, el Mercat
Municipal obrira ̀ de nou al
pu ́blic el dissabte 5 d'agost i a
partir d’aquell moment fun-
cionarà amb normalitat. Les obres del Mercat Municipal afectaran la coberta,
molt deteriorada pel pas dels anys, i aquests dies serviran per col·locar les bas-
tides que permetran realitzar les obres sense haver d’aturar l’activitat diària del
Mercat Municipal. Totes aquelles parades que tinguin botiga pròpia continua-
ran la seva activitat en normalitat i el Mercat exterior de dimarts i dissabte no
modificarà la seva activitat.

Comunicat de l’Ajuntament d’Amposta

OBRES AL MERCAT

Editorial
Lo trending topic #CloacasInterior

És un dels temes més calents i més comentats d'aquests últims dies, i no només a l'Estat sinó també
a tot el món. Quina imatge, quina poca vergonya, quin insult a la democràcia. i per a més inri, ningú
dimiteix. Està clar que la realitat, i sobretot en aquest cas, supera qualsevol ficció. 

Moviments veïnals que reclamen la gratuïtat de les
autopistes catalanes i del País Valencià rebutgen de ple
la proposta de la Generalitat d'implantar la vinyeta per
circular per les infraestructures viàries. "Ja hem pagat
prou les autopistes dels nostres impostos", ha declarat
a l'ACN el president de la Federació d'Associacions de
Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro (a la imatge). Les
entitats, que van trobar-se a Reus fa dues setmanes
per abordar l'estratègia conjunta a seguir, responen
així la proposta presentada aquest dilluns al matí pel
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al Grup
de Peatges. Consideren que la substitució dels peatges per una "tarifa plana"
no és una bona proposta per als veïns i per als diferents territoris.

Moviments veïnals rebutgen la vinyeta

LA GENERALITAT LA PROPOSA

La Ràpita, Camarles, Sant Jaume d’Enveja, Arnes....són muni-
cipis ebrencs que comencen la seua Festa Major avui diven-
dres. La foto correspon a la presentació de les Pubilles i
Pubilletes de les entitats, Hereus infantil i major, la Pubilleta
infantil i la Pubilla major, del cap de setmana passat, a Sant
Jaume, a la plaça 23 de juny. La Pubilla major, Noèlia Marqués,
apareix amb l’Alcalde, Joan Castor Gonell. 
El Premi Tallador fou per a Mari Carmen de Francisco Fabre. I
el Dr. Joan Gilabert Porres va fer un emotiu Pregó de Festes. 

Foto i info: Facebook de Joan Salvador Llambrich

Festes Majors

AVUI S’INICIEN EN DIVERSOS MUNICIPIS EBRENCS

El projecte “Mendi Chocolates” de l’Institut de La Sénia, premiat en la V edició del Premi als Millors Projectes d’Emprenedoria a la FP de les Terres de
l’Ebre. Els projectes “Utrixo-Coworking Space” de l’Institut de Flix i “Descobreix-te” de l’Institut de l’Ebre s’emporten els dos accèssits. Un total de 6
instituts de les Terres de l’Ebre i 10 projectes s’han presentat en aquesta edició. La directora territorial d’Ensenyament, Manolita Cid, va presidir l’acte. 
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Tortosa viatja cap al segle XVI, 
amb la Festa del Renaixement

Des d’ahir dijous i fins diumenge

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, acompanyat de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha posat aquest dijous
en servei un aparcament de turismes en
superfície a Tortosa, al costat de la parada
de l’autobús de connexió de la plaça del
Bimil·lenari amb l’Hospital Verge de la
Cinta. Els treballs han comptat amb un
pressupost de 270.000 euros i un termini
d’execució de tres mesos. El recinte té una
capacitat d’estacionament per a 118 vehi-
cles. Per tal de donar-lo a conèixer i

fomentar el seu ús, aquest aparcament
serà gratuït fins a la tardor, quan passarà
a ser gratuït exclusivament per als usuaris
de l’autobús a l’Hospital. L’actuació es
complementa amb el nou autobús llança-
dora que, des del setembre passat, uneix
l’Hospital Verge de la Cinta i la plaça del
Bimil·lenari, amb parada intermèdia a l’es-
tació d’autobusos de Tortosa. Aquest ser-
vei ha reforçat la connexió amb autobús
al centre hospitalari amb una freqüència
de pas de 15 minuts. Foto: ACN

Entra en servei l'aparcament d'enllaç amb l'autobús 
de l'Hospital Verge de la Cinta 

*TORTOSA: la Policia
Local ha identificat
Guillem A.C., de 38 anys
i de nacionalitat espan-
yola com a autor d’una
pintada al mobiliari urbà,
a l’aviguda Felip Pedrell.
Els agents van enxampar
l’autor del grafit en plena
execució, dissabte a la
nit, malgrat que en un
primer moment va inten-
tar escapolir-se.
L’infractor ha estat
denunciat per incomplir
l’ordenança municipal del
Bon ús de la via pública i
dels espais públics. Així
mateix, la Policia Local
investiga l’autoria de la
dotzena de pintades anti-
capitalistes, feministes i
d'enaltiment a ETA que
es van fer la nit abans,
divendres, a la zona dels
Portals de Ciutat.

*LA CUP defensa una
nova llei de la memòria
històrica amb la repúbli-
ca catalana. La Comissió
per la retirada dels sím-
bols franquistes de
Tortosa considera que
"no té sentit" arribar a
l'1-O sense un compro-
mís ferm de retirar el
polèmic monument fran-
quista enmig del riu Ebre.

*5 PERSONES van resul-
tar ferides de diversa
consideració, el matí
d'ahir dijous, en un acci-
dent al Perelló. Segons
va informar el SEM es va
haver de circular a través
de pas alternatiu a l'N-
340 arran de l'accident
que fou entre dos turis-
mes. Els ferits foren tras-
lladats a l’Hospital Verge
de la Cinta i al Joan XXIII
de Tarragona. 

Tortosa ja viatja cap al segle XVI, amb un programa atapeït d'activitats entre les que destaquen, més enllà dels actes institucionals, les exhi-
bicions al carrer de grups itinerants, les representacions teatrals i les propostes musicals, que juntament amb la vida als campaments, les cer-
caviles i les desfilades, donaran forma a aquesta edició 2017. El Pregoner de la Festa fou el conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Carles Mundó, i la inauguració del Taulell al Carrer la  Joan Aregio, secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La Festa es podrà seguir aquest cap de setmana pel Canal Terres de l’Ebre. 

A Tortosa, des d’ahir dijous

El Pregoner de la Festa, el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, ahir a l’Ajuntament de Tortosa. 

El delegat del Govern, Xavier Pallarès, i l’alcalde de Tortosa, 
Ferran Bel, posen en servei l'aparcament de turismes. 

EN UN MINUT

Més notícies
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*MOVEM TORTOSA ha
tornat a carregar contra
l’ajuntament per la nete-
ja dels carrers. Creuen
que Tortosa està bruta
malgrat que per la Festa
del Renaixament, han
dit, la ciutat es maquilla.

*INDIGNACIÓ per l'a-
nul·lació de la menció de
música i dansa als graus
d'Educació de la URV.
Més d’una vintena d’a-
lumnes cursen al
Campus Terres de l’Ebre
de la Universitat Rovira i
Virgili els graus
d’Educació Infantil
Primària, en l’especialitat
de música i dansa. Per
sorpresa seva, i a pocs
dies que comenci la
matriculació, se’ls ha
comunicat que el cam-
pus ebrenc deixarà d’im-
partit aquests estudis.

*EL CAMPUS D’ESTIU
DELTA SUMMER CAMP
s’ha posat en funciona-
ment enguany i ha tin-
gut molt èxit. És un
campus que es fa amb
anglès a Poblenou, la
finalitat del campus és
que els nens mentre
gaudeixen aprenguin el
vocabulari del territori
amb la llengua anglosa-
xona. 

*PESCA PROHIBIDA i
més controls per eradi-
car el nou focus de cara-
gol maçana. Noves
accions per posar fi al
focus de cargol poma
detectat a Miravet fa
uns dies i que per la seva
situació –més amunt de
l’assut de Xerta– podria
escampar la plaga sense
control per la xarxa de
reg. El departament
d’Agricultura ha decidit
prohibir pescar en un
tram d’un quilòmetre i
mig del riu Ebre, 1.000
metres avall i 500 metres
amunt del lloc on es va
localitzar el focus.

*DETECTEN tres exem-
plars de llagosta ame-
naçada al Parc Natural
dels Ports. Des dels anys
40 que es va documen-
tar per primer cop a la
Serra de Tivissa, aquest
insecte només s‘ha
registrat a cinc localitza-
cions a Catalunya.

Més notícies

A les 11.30 hores el president Puigdemont farà una visita
institucional a l’Ajuntament de Roquetes, acompanyat de
l’alcalde, Francesc A Gas, i d’altres responsables munici-
pals. Després de signar el llibre d’honor, el cap del Govern
es desplaçarà a peu fins al nou CAP del municipi. A les
12.00 hores tindrà lloc l’acte d’inauguració de les noves
instal·lacions. El president i la resta d’autoritats descobri-
ran la placa inaugural i visitaran el centre, acompanyats
del director del Servei Català de la Salut, David Elvira; del
director territorial de Salut, Ismael Piñas; del gerent de
l’ICS a les Terres de l’Ebre; de la directora d’Atenció
Primària, Maria Ferrer, i de la directora del CAP, Rosina
Dalmau. La inauguració finalitzarà amb els parlaments
institucionals a càrrec de l’alcalde; del director territorial
de Salut a les Terres de l’Ebre, i del president Puigdemont.

Posteriorment, el cap de l’Executiu
inaugurarà el nou CAP de Roquetes

El president de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, acompan-
yat del vicepresident del
Govern i conseller
d’Economia i Hisenda,
Oriol Junqueras, inaugu-
ren avui divendres, 21 de
juliol, el nou Edifici de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre. L’edifici aplega en
un únic espai els departa-
ments i serveis de la
Generalitat, una concen-
tració que permetrà estal-
viar fins a 579.000 euros
anuals. Participen en l’ac-
te el delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, i l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel.
L’acte d’inauguració s’ini-
ciarà a les 10 hores amb
la descoberta de la placa
inaugural. A continuació,
el president, el vicepresi-
dent i la resta d’autoritats
visitaran els diferents
espais de l’edifici. Un cop

finalitzada la visita, hi
haurà parlaments del
delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre; del vice-
president Junqueras; de

l’alcalde de Tortosa, i del
president Puigdemont.
El nou Edifici de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre es va posar en

marxa tot just fa una set-
mana, després que els
diferents departaments i
serveis s’hi hagin anat
incorporant de manera

gradual. L’edifici compta
amb una superfície de
4.354 metres quadrats i
ha suposat una inversió
de 14.879.183 euros.

A Tortosa, avui divendres a les 10 hores

El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras
inauguren l'Edifici de la Generalitat a les Terres de l'Ebre

Tal com es va informar, ahir dijous es va reobrir el trànsit al pont
de l'Estat de Tortosa, en els dos sentits de la circulació, coincidint
amb l'inici de la Festa del Renaixement. A l’agost, el dia 14, es
tornarà a tallar el transit uns dies per acabar definitivament l’obra. 

Es reobre el transit al Pont de l’Estat
Des d’ahir, en els dos sentits

Amb la finalitat d’impulsar els productes tradicionals del territori i
dinamitzar l’economia local, l’Ajuntament de Deltebre organitza la
primera edició de les Jornades Gastronòmiques del Musclo que es
duran a terme del 22 al 30 de juliol. En total, en aquesta edició de les
jornades participen 7 restaurants del municipi (Casa Nicanor, Tres
Cantons, Can Casanova, Hotel Rull, Xiringuito del Port, Embarcador
XXI, Cafe ̀ Cla ̀ssic i Delta Hotel) oferint menús que oscil·len entre els
12€ i 34€, exceptuant el cas del Cafè Clàssic que hi participa
mitjançant una tapa. Aquestes Jornades del Musclo s’acompanyen de
la II Diada del Musclo que aquest proper diumenge, 23 de juliol, es
realitzarà a la plac ̧a Europa de Riumar a partir de les 19 hores.
D’altra banda, el Liceu portarà aquest divendres el seu projecte Liceu
a la Fresca a Deltebre on els ciutadans i ciutadanes podran gaudir de
la retransmissió en directe de l’òpera Il trovatore de Verdi a la plaça
20 de maig a partir de les 22 hores. Liceu a la Fresca és un projecte
de difusió cultural per tot el territori que mobilitza a més d’un cente-
nar de poblacions amb una única finalitat: la cultura operística.

Jornades Gastrono ̀miques del Musclo
A Deltebre

L'Edifici de la Generalitat a les Terres de l'Ebre s'inaugura aquest matí. 

El nou CAP Roquetes també s’inaugura avui. 
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*AMPOSTA: avui
divendres i demà dis-
sabte es celebra a la
zona del castell la terce-
ra edició del Formes
Diverses de Vida. Amb
la passió per la música
en la seva vessant més
experimental i lliure
com a fil conductor, el
festival ofereix una
sèrie de concerts d’ar-
tistes arribats d’arreu de
l’Estat així com altres
activitats paral·leles
com tallers de creació
de sintetitzadors i de
bioconstrucció, una
xerrada sobre la relació
entre el ritual i la músi-
ca des de l’antiguitat
fins ara així com una
zona on sopar
tranquil·lament algun
dels plats que l’organit-
zació prepara.

*AMPOSTA: el director
del Parc Natural del
Delta, Francesc Vidal, i
la directora del Parc
Natural dels Ports,
Carme Bigorra, presen-
taren ahir, el nou pro-
grama d’activitats edu-
catives i d’informació al
visitant, recuperat des-
prés de 6 anys.

Més notícies

Aquest dimarts 18 de juliol s’ha presentat el cartell de les Festes Ma-
jors d’Amposta 2017, l’obra es diu «La Porta de la festa», i el seu autor
és Jacint Hierro, pintor estudiant de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta
ESARDI. L’obra representa el Pont Penjant d’Amposta. L’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, ha volgut destacar «es tracta d’una imatge inno-
vadora, a més resulta curiós i diferent la forma en què aquest està re-
presentat, ja que l’obra original està realitzada sobre tela negra».

L’artista, Jacint Hierro, ha volgut destacar que «la façana del Pont,
com a símbol d’Amposta, és l’inici del poble, és el motor del desenvo-
lupament de la nostra història, és la llum que sorgeix i que, de front, ens
convida, ens rep». La directora d’ESARDI Marian Marin, ha explicat que
«dins dels tres cicles superiors que tenim a l’Escola, elegim un alumne
de cada modalitat perquè presenti una proposta per al cartell de Festes
Majors, entre els tres elegim el que representa la imatge de les Festes».

Després de l’exitosa primera edició torna el DeltaChamber Music
Festival, el Festival Internacional de Música de Cambra d’Amposta.
Aquesta segona edició tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 d’a-
gost, a la mateixa ubicació, el Museu de les Terres de l’Ebre. Els
directors del festival, els músics ampostins, Laura Ruiz i Pau
Rodríguez, han presentat les moltes novetats «aquest any doblem
la presència d’artistes, comptarem amb total de 14, molts vinguts de
fora».
A la roda de premsa de presentació, també hi han estat presents
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i la regidora d’Ensenyament i
Cultura, Inés Martí.

El Pont Penjant d’Amposta,
imatge de les Festes

DeltaChamber Music Festival
a la capital del Montsià

El cartell és obra de l’alumne d’ESARDI, Jacint Hierro Dies 4 i 5 d’agost
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*AMPOSTA: des de
l'Àrea de Polítiques
Actives d'Ocupacio ́ i
l'A ̀rea de Serveis Socials
de l'Ajuntament han tirat
endavant uns nous Plans
d'Ocupacio ́ Socials amb
un pressupost entorn dels
200.000 euros. Aquest
any s'han convocat un
total de 34 places entre
elles 5 peons de neteja
via ̀ria, 6 peons de neteja
d'equipaments munici-
pals, 9 peons d'obra
pu ́blica, 9 peons de serra-
lleria i pintura, 3 conser-
ges i 2 agents cívics.
Aquestes places es desti-
nen principalment a usua-
ris de Serveis Socials.

*LA COMARCA DEL
MONTSIÀ engega un
projecte turístic innovador
per dinamitzar el turisme
d’autocaravanes. El con-
sell comarcal coordinat
amb el ajuntaments ha
demanat una subvenció a
la Generalitat de
Catalunya, dintre de la
convocatòria de plans de
foment territorial de turis-
me, destinada a la creació
d’una Xarxa d’autocara-
vanes comarcal, per un
import total del
364.133,35 euros.
“Montsià, territori cam-
per” oferirà als autocara-
vanistes els serveis neces-
saris per fer estada a la
comarca i contribuirà a
conèixer tota la varietat
de recursos i serveis de
que disposa cada un dels
municipis i de la seva àrea
d’influència en el conjunt
del territori.
L’objectiu principal d’a-
questa actuació és que la
comarca del Montsià
esdevingui un espai cap-
davanter entre els autoca-
ravanistes. Cal tenir en
compte  que aquest és un
turisme de tot l’any  i per
tant ha de contribuir a
treure estacionalitat turís-
tica a la zona, augmen-
tant així els ingressos
anuals del sector.

Més notícies

L'Ajuntament de l'Am-
polla ha instal·lat a la via
pública un nou
desfibril·lador extern au-
tomàtic (DEA) i n'ha mo-
dificat la ubicació i la sen-
yalització d'un altre. En el
primer cas, el dispositiu
està ubicat a la plaça
González Isla, i en el se-
gon, s'ha reubicat el DEA
que hi havia a l'interior de
l'Escola Mediterrani de
l'Ampolla, senyalitzant-lo
i instal·lant-lo a l'exterior
de l'entrada del col·legi. 

Així, l'Ampolla ja comp-
ta amb sis dispositius
DEA. Els altres quatre es-
tan ubicats al camp de
futbol, al poliesportiu, a
l'edifici del Club Nàutic -
tot i estar a una propietat
privada, és d'accés públic-
i el darrer que s'havia ad-
quirit, el passat mes de
gener, és un dispositiu
portàtil que està instal·lat
al vehicle dels vigilants
municipals que estigui de
servei en cada moment.

L'Ampolla
instal·la dos

desfibril·ladors

Emoció compartida i el
convenciment d’haver
superat una mancança
històrica van ser algunes
de les sensacions que es
van viure divendres pas-
sat al vespre a la Ràpita,
en la inauguració de
l’Auditori Municipal

Sixto Mir, un equipa-
ment cultural de primer
ordre, que es concep
com una de les obres
emblemàtiques del
municipi, i alhora me ́s
reivindicades durant
anys. 
El secretari d’Hisenda del

Govern de la Generalitat,
Albert Salvado ́, acom-
panyat de l’alcalde,
Josep Caparro ́s, va inau-
gurar el nou epicentre de
la cultura rapitenca en
una vetllada molt emoti-
va, que va reunir a me ́s
de 350 persones, bona

part de les quals repre-
sentants de les entitats
culturals del municipi a
les quals va destinat l’au-
ditori. 
Algunes d’aquestes enti-
tats musicals i de dansa
locals, van oferir un
espectacle que va fer

vibrar, per primera vega-
da, el pu ́blic que va
omplir l’aforament.
Tambe ́ hi van ser pre-
sents familiars, -entre els
quals la filla i les dues
netes-, de l’exdirector de
l’Agrupació Musical
Rapitenca que dóna nom

a aquest equipament. 
El govern municipal va
mostrar la seva alegria
per haver pogut superar
els entrebancs que va
patir l’obra, aturada
durant dos anys, i que ha
precisat d’una inversio ́
de 3,5 milions d’euros.

L’equipament, nou epicentre de la cultura rapitenca, va ser inaugurat en una vetllada molt emotiva, amb més de 350 persones

La Ràpita supera una mancanc ̧a històrica amb la 
inauguracio ́ de l’Auditori Municipal Sixto Mir

L’agrupació local del Partit Demòcrata de Deltebre ha
posat en marxa una nova campanya porta a porta per
tal de prendre nota de les inquietuds dels veïns i veï-
nes, i per tal de donar a conèixer els resultats de l’ac-
cio ́ de govern mitjanc ̧ant una revista que s’ha editat
des del partit. De fet, aquesta no e ́s una campanya
nova per a l’agrupacio ́ local ate ̀s que, durant els anys
d’oposicio ́, el partit tambe ́ realitzava aquesta cam-
panya per escoltar a la ciutadania. Per aquest motiu,
el president del Partit Demo ̀crata al Baix Ebre, Kilian
Franch, ha destacat que “el nostre compromís d’a-
propar la política municipal a la ciutadania i escoltar
les seves problema ̀tiques e ́s constant, ja sigui des del
govern o des de l’oposicio ́”. En total, me ́s de 20 per-
sones participaran en aquest porta a porta que esta ̀
previst que s’allargui fins la primera setmana d’agost.

El veïnat de la Ràpita va decidir que 100.000 euros de
la inversió municipal d’enguany es destinin a l’arranja-
ment de l’Avinguda dels Esports. Aquesta ha estat l’op-
ció que va obtenir més suport en el procés de pressu-
postos participatius obert per primera vegada pel
Govern rapitenc, que es va dur a terme al llarg de qua-
tre dies. En total van estar 368 els ciutadans que van
dipositar la seva preferència a les urnes habilitades en
diferents espais de la població. El regidor d’Hisenda i
Participació Ciutadana, Albert Salvadó, va afirmar, un
cop enllestit l’escrutini, que “el Govern municipal assu-
meix immediatament la responsabilitat d’implementar
l’opció més votada dins dels pressupostos d’enguany”.

El Partit Demòcrata de
Deltebre inicia una campanya

porta a porta
Per escoltar les inquietuds ciutadanes

L’arranjament de l’Avinguda
dels Esports, 

l’opció més votada
Als pressupostos participatius de la Ràpita

Presentació de la campanya del Partit Demòcrata de Deltebre. 
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*ASCÓ: diumenge van
sorgir i, a la vegada, es
van poder estabilitzar
durant la tarde dos focus
d’un incendi que va tenir
llor al municipi de la
Ribera. Van cremar en
total 8.600 metres qua-
drats de superfície, majo-
ritàriament massa boscosa
a la zona de Castell
d'Ascó.

*MÓRA D’EBRE va cele-
brar del 13 al 16 de juliol
la quinta edició de
l'Ebrefolk, Campus de
Música i Ball Populars de
l’Ebre, Matarranya i Nord
Valencià.

*LA CIRCULACIÓ DE
TRENS ENTRE REUS I
MÓRA LA NOVA es va
restablir dilluns matí.
Segons aguaita.cat, des-
prés de quatre dies de tre-
balls, els tècnics i els ope-
raris d'Adif van reparar la
incidència provocada pel
descarrilament de tres
vagons d'un tren de mer-
caderies, entre els
Guiamets i Marçà.

Més notícies

Les reaccions a les declaracions de l’Alcalde de Batea, des del mateix municipi, no
s'han fet esperar. Segons ebredigital.cat, de les primeres, des de l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC) de Batea, han recordat els resultats de la consulta del 9N
(85% de vots SI-SI) i les darreres eleccions catalanes, "amb el 53,85% dels vots per
Junts pel Sí i la CUP". "Indignació, vergonya i impotència sentim", resa el comuni-
cat. "Alcalde, no s'hi val tot per aconseguir unes places de la residència, que no
diem que no siguin lícites, però això que ha fet no és de rebut i no representa el
nostre municipi", conclouen. Pel primer grup de l'oposició, 100 per 100 per Batea,
opinen que les declaracions de Paladella només responen a un desig de "sortir als
mitjans". "Fa 16 anys que utilitza la mateixa tècnica populista, no tot s'hi val",
comenta Ramon Arnal, portaveu de 100 per 100 per Batea. De fet, Arnal creu que
tot plegat és una estratègia per pressionar el Govern per les places de la residència
d'avis. "Nosaltres estem a favor de reclamar les places de la residència", ha dit
Arnal que, no obstant, recorda que "no hi ha cap resultat electoral al poble que
avali el plantejament de l'alcalde”. Paladella governa al municipi amb majoria abso-
luta. "Jo tinc l'obligació de buscar solucions", ha dit l’alcalde, assegurant que pro-
blemes, com el de la residència d'avis, “s'han creat des del govern català”.

Reaccions a les declaracions de Paladella
L’ANC de Batea diu que “sentim impotència i indignació”

L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella,
baralla la possibilitat que el municipi
deixi de formar part de Catalunya i
passi a dependre de l'Aragó. Ho impul-
saria, assegura, prèvia acceptació per
part dels veïns del poble, en el cas que
continuï el que entén com a "discrimi-
nació" per part de l'administració de la
Generalitat. Particularment, lamenta
que el Govern hagi incomplert els seus
compromisos en la implementació de
30 places públiques per a la residència
d'avis. Segons l’ACN, també critica el
procés per instal·lar centrals eòliques al
terme municipal com una imposició. De
moment, Paladella ja ha demanat una
reunió amb la subdelegació del govern
espanyol a Tarragona per explorar els
possibles requisits i garanties. També
vol entrevistar-se amb el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, per
abordar la situació. "Limitem amb
l'Aragó, no pot ser que ens ajuntem
amb Galícia, perquè no hi toquem.
Amb l'Aragó estem al costat i tenim
relació de tota la vida. Volem veure
quines garanties i què ens diu el govern
espanyol", ha assegurat Paladella. 
Així mateix, cal afegir el conflicte obert
recentment també amb el Govern per

la implantació de centrals eòliques al
municipi de la Terra Alta. L'aprovació
dels plans urbanístics per possibilitar
aquestes instal·lacions ha topat amb el
consistori, que reclamava el seu "dret a
decidir".                      Foto. ebredigital.cat

L'alcalde de Batea amenaça de
passar el municipi a l'Aragó

Si continua la "discriminació" per part de la Generalitat

La consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, Meritxell Borràs, acompanyada del president
del Consell Comarcal de la Terra Alta i alcalde de
Gandesa, Carles Luz, ha inaugurat aquest dimecres les
obres d'ampliació del Centre de serveis a empreses i
suport al teletreball de Gandesa, unes instal·lacions que
donen servei a tota la comarca. L’ampliació del centre ha
consistit en la construcció d’un nou edifici, annexat al ja
existent ubicat a l’entrada del polígon de Gandesa, i en
el subministrament del mobiliari necessari. Governació
ha finançat aquesta actuació amb 256.766 euros del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya. Meritxell Borràs
també ha inaugurat l’adequació d’espais i serveis de la
pista poliesportiva municipal de la Pobla de Massaluca.

Ampliació del Centre de
serveis a empreses 

Inauguració de les obres, a Gandesa

Joaquim Paladella, alcalde de Batea.

Meritxell Borràs, signant el llibre d’honor de l’Ajuntament de Gandesa.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va rebre
dimecres a la consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell
Borràs, i altres representants del Govern català en
una visita a la seu del Consell que va servir per pre-
sentar el projecte “Ribera d’Ebre: Camí de Sirga,
camí de riu”, amb el qual la comarca es beneficiarà
d’un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que suposarà
una inversió d’1.510.077 euros, entre el 2017 i el 2020. El projecte contempla
actuacions que van des de la creació de nous punts d’informació turística fins a l’a-
dequació de trams de camí que connecten el GR-99 amb altres punts d’interès, pas-
sant per millores en la façana fluvial o la construcció de passeres per a vianants.
Unes inversions que es faran directament des de set municipis: Riba-roja, Ascó,
Vinebre, la Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre, Móra la Nova i Miravet, i gràcies al
suport del Consell Comarcal. Borràs ha volgut felicitar a la Ribera per la feina feta,
ja que ha estat el tercer projecte més valorat dels 70 presentats d’arreu del país”.

Presentació del projecte FEDER 
"Ribera d'Ebre: camí de Sirga, camí de riu"
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El festival Poesia als
balcons ha arribat
enguany a la cinquena
edició i va retre home-
natge a la "Generació
del 52": Zoraida
Burgos, Gerard Vergés,
Manuel Pérez Bonfill i
Jesús Massip. 
Entre divendres 14 i
dissabte 15 de juliol, la
Casa de Vila Vella, el
Palau del Castellà, els
carrers històrics i el
Celler Cooperatiu de
Gandesa es van omplir
de versos. La directora
de la Institució de les
Lletres Catalanes,
Laura Borràs va con-
duir l'acte Poesia a la
Fresca al Celler
Cooperatiu de
Gandesa. 
Els poetes Antònia
Vicens i Xavier Macià
explicaren el seu món
poètic, acompanyats
de la música de M.
José Montañés i Dolors
Vandellòs. 

Poesia als
Balcons, a
Gandesa

A les fotografies es pot veure la instal·lació de l’artista ampostí Jau-
me Vidal a les torres de la Carrova i Campredó dins la convocatòria
d’art públic XYZ d’instal·lacions artístiques en espais singulars de les
Terres de l’Ebre, impulsada per Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre.
El projecte de Jaume Vidal, escollit per votació popular entre tres fina-
listes, porta el nom d’Hospitalitat i ha recuperat les funcions principals
de l’ordre dels Hospitalers, antics propietaris d’aquestes dos torres: la
d’hospedatge i auxili dels pelegrins. Així la torre de la Carrova l’ha
convertida en un hotel provisional a través d’un sistema de reserves
per internet (foto esquerra); i la de Campredó en una mena de centre
de salut on es podran fer consultes online amb l’Institut Català de la
Salut, a través d’un ordinador, serà l’excusa per obrir-la al públic

La Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicacio ́ de les obres del
projecte d'urbanitzacio ́ del c/ del Roser d’Alcanar, a favor de l'em-
presa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL del Deltebre. L'obra s’ha
adjudicat a la baixa per un import de 83.248 euros (IVA inclo ̀s),
per ser l'oferta me ́s avantatjosa d’entre les 17 empreses que han
concorregut al concurs.
L’Ajuntament d’Alcanar rebra ̀ una subvencio ́ de 79.085,06 euros
per part del Programa d’Actuacio ́ Municipal (PAM) de la
Diputació de Tarragona, xifra que equival al 95% del cost previst
del projecte. El 5% restant, 4.162,4 euros, anira ̀ a càrrec de
l’Ajuntament d’Alcanar.
El consistori te ́ previst iniciar les obres el pro ̀xim mes de setembre
per evitar les mole ̀sties ocasionades per la pols i el soroll, tal com
es va decidir en una reunio ́ entre els vei ̈ns i les regidories
d'Urbanisme i Participació Ciutadana.
El carrer del Roser esta ̀ ubicat en el barri del Rocall i e ́s molt
frequ ̈entat pels vianants.

Intervenció XYZ Adjudicades les obres
d’urbanització del carrer del Roser

A les torres de la Carrova i Campredó D’Alcanar

L'Ajuntament de Deltebre reclama al COPATE 
accions "contundents"

Per frenar la proliferació de mosquits a Riumar

L'Ajuntament de Deltebre ha reclamat al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) que
prengui mesures "contundents" per aturar la proliferació de mosquits que viu la urbanització de Riumar durant
aquests últims mesos. El consistori ha recordat que fa uns dies ja havia reclamat mesures a l'ens, davant la "desco-
ordinació" amb el parc natural del delta de l'Ebre a l'hora de tractar focus de mosquits a l'illa de Buda que estarien
perjudicant la zona turística de Riumar. Amb tot, admeten que el COPATE, amb les competències municipals dele-
gades per efectuar aquestes operacions, ja ha actuat aquesta setmana d'urgència per frenar la població adulta i als
arrossars. El tractament, però, no hauria donat el resultat esperat. En aquesta línia, un grup de veïns de Riumar van
concentrar-se aquest dimarts al vespre per reclamar a l'Ajuntament i a l'organisme solucions a la plaga.
En aquest sentit, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha insistit sobre la necessitat de seguir prenent mesures "urgents
i efectives" que permetin reduir la població de mosquits. "És totalment intolerable que en plena temporada turística
haguem de patir una allau descontrolada de la plaga de mosquit", Lluís Soler, Alcalde de Deltebre.
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Des de la Gerència de
l’Institut Català de la Salut
a les Terres de l'Ebre, s’ha
iniciat una nova campanya
informativa encaminada a
millorar l'accessibilitat dels
usuaris al sistema sanitari i
fer-hi més fluida i àgil la
comunicació. Quan es
parla d’accessibilitat, un
aspecte molt important a
tenir en compte és la incor-
poració, optimització i
aprofitament de tecnolo-
gies de la informació com a
elements imprescindibles
per millorar l’efectivitat i
l’eficiència del procés assis-
tencial. El Servei d’Atenció
Primària Terres de l’Ebre
s’avança, adaptant aques-
tes tecnologies a les
demandes dels ciutadans, i
els en facilita l’ús.
Actualment, mitjançant
Internet es pot sol·licitar
cita prèvia, anul·lar o con-
sultar visites. Les visites
que es poden programar,
anul·lar i consultar són les
dels metges de família,
pediatres, infermeres i
odontòlegs (excepte la línia
pediàtrica), salut interna-
cional i vacuna de la grip.

Pla de millora
d’accessibilitat

de l’ICS 

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en marxa el Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI de la comarca, un nou servei per atendre,
informar i assessorar les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir alguna discriminació o violència per raó de l'orientació
sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, i la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, han signat aquest
dimarts un acord per desenvolupar aquest servei amb l'objectiu de convertir-se en un espai de referència per donar visibilitat i garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tal com marca la llei catalana 11/2014. 
El SAI LGTBI del Baix Ebre és el primer que es posa en marxa a les Terres de l'Ebre i el tercer en desplegar-se en una comarca catalana. 

Es posa en marxa un servei d’atenció integral per donar
visibilitat i garantir els drets de les persones LGTBI

A través del Consell Comarcal del Baix Ebre

Centenars de voluntaris han participat durant la matinada d'aquest diumenge en l'ane-
llament de 400 polls de flamenc nascuts a la Punta de la Banya, a la Ràpita, al Delta de
l'Ebre, l'únic punt de cria d'aquesta au al país. Enguany és la desena edició d'aquesta
activitat i coincideix amb un dels millors anys de cria al Parc Natural del Delta de l'Ebre,
amb 2.700 parelles i uns 2.100 polls. Segons el director del Parc, Francesc Vidal, la bona
climatologia d'aquesta temporada, sense grans temporals en l'època de cria, i la pro-
ducció d'aliment a les aigües salades han ajudat en la reproducció i a la supervivència
dels polls. Per potenciar-ho, a més de l'accés restringit a la punta de la Banya, es con-
trolen els depredadors.

Anellen 400 polls de flamenc en un dels
millors anys de reproducció de l'espècie

La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig.
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Més Ebre: La Festa del
Renaixement va sorgir
l'any 1996 arran d'un
quadern de l'any 1544
"Host i Cavalcada" i
enguany es celebra la
XXII edició. Vint-i-dos
anys on, en la tercera
setmana de juliol, es
recrea l'esplendor de la
ciutat de Tortosa del
segle XVI.
Domingo Tomàs: En
efecte, són vint-i-dos edi-
cions d'una festa de
recreació històrica que
s'ha convertit en referent
al sud d'Europa i que pro-
jecta Tortosa i les Terres
de l'Ebre enllà de les nos-
tres fronteres. És un
esdeveniment amb molta
capacitat d'atracció de
públic forà però que no
podem oblidar que
també la fa gran la impli-
cació de la gent de casa
que la viu des del primer
moment.

ME: Per què el segle
XVI?
DT: Perquè, com diu un

dels lemes de la festa, és
un dels temps de major
esplendor de Tortosa. La
nostra ciutat té diferents
èpoques que podrien rei-
vindicar per mèrits propis

una festa temàtica, però
en el seu moment es va
considerar, amb molt
d'encert, que el
Renaixement, amb tot el
llegat patrimonial i cultu-

ral que tenim, era la
millor època per dissen-
yar una festa com aques-
ta.

ME: Un dels reptes més
importants d'aquesta
festa és la implicació de
ciutadans, col•lectius,
associacions...
DT: I ho hem aconseguit.
Sense les entitats, els
voluntaris i els milers de
persones que es vestei-
xen durant aquests dies
no podríem explicar l'im-
pacte de la Festa. La
força del teixit associatiu
tortosí i el fet que la ciu-
tadania s'ha cregut des
del primer dia la Festa del
Renaixement són la clau
de volta per la consolida-

ció d'aquest esdeveni-
ment històric i festiu.

ME: Parlem del programa
de la Festa. Es segueix
conservant una part dels
seus atractius com són la
Gran Desfilada, les ani-
macions al carrer i altres
espectacles ja consoli-
dats. Quines seran les
novetats d'enguany?
DT: Els espectacles propis
defineixen molt bé l'es-
perit de la Festa, per això
són cita obligada malgrat
que cada any incorporen
novetats. Hi ha activitats
en carrers i places que
garanteixen l'ambient
durant el matí, tarda i nit.
I els espectacles de paga-
ment permeten aturar-se

i gaudir de la qualitat
interpretativa de com-
panyies europees i de
casa nostra.

ME: Podem dir que la
idea inicial de crear
aquests tres dies de
Festa del Renaixement a
Tortosa, ha estat un gran
encert pel que fa a parti-
cipació ciutadana i nom-
bre de visitants?
DT: Són tres dies llargs,
perquè la Festa comença
dijous a la tarda i s'allarga
cada dia fins a la matina-
da. La participació és evi-
dent per a qualsevol per-
sona que entri pel centre
històric durant aquests
dies. La irrupció de perso-
natges, saltimbanquis,
malabars i la possibilitat
de trobar-se amb els
Procuradors o les famílies
nobles lluint les seves
millors gales, no deixen
de sorprendre mai a
ningú.

ACTUALITAT

TORTOSA

“Una Festa que projecta Tortosa i les Terres de
l'Ebre més enllà de les nostres fronteres”

XXII EDICIÓ DE 
LA FESTA DEL RENAIXEMENT A TORTOSA Isabel Carrasco

Domingo Tomàs, 
REGIDOR DE FESTES DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA.

PARLEM AMB

Tota la programació
de la Festa va: 

www.festadelrenaixement.org



DIVENDRES 21
DE JULIOL

DE 201712

diarimés
ebre publicitat

www.mesebre.cat

ED
IC

IÓ
 D

’E
ST

IU



DIVENDRES 21
DE JULIOL
DE 2017

diarimés
ebrepublicitat

13www.mesebre.cat

ED
IC

IÓ
 D

ES
T

IU



DIVENDRES 21 
DE JULIOL

DE 201714

diarimés
ebre ESPORTS

www.mesebre.cat

L’Amposta en les últimes 4 temporades ha tingut diver-
sos entrenadors: Albert Company, Teixidó, Nacho,
Gerard Zaragoza i ara Albert Bel. Un per any. El darrer
canvi ha estat obligat per la marxa de Company al Reus
B. Vaig dir fa unes setmanes que m'estranyava que reno-
vessin tots els jugadors i que l'últim fos el míster Albert
Company. I ara salta la sorpresa. El tècnic se’n va al Reus
de Tercera divisió, juntament amb Lluís Albesa "el noi de
Valderrobres". Arriba l'etapa d'Albert Bel, que era el mís-
ter per al candidat Reverté de la Rapitenca, i que interes-
sava a l’Alcanar. L'historial del nou míster de l'Amposta
és el següent: 13 temporades entrenant al futbol base, a
l’Alcanar i Rapitenca, i segon en categoria amateur de
Txiqui a Alcanar i en la passada temporada, d’Albert
Company a l’Amposta. L'aposta és arriscada perquè no
té experiència com a primer entrenador, però és lògica si
es vol seguir la línia marcada. És una bona persona, un
bon entrenador, molt preparat, i sap treure profit dels
seus jugadors. Els jugadors van renocar tots perquè con-
tinuava Albert Company. Albert Bel té davant un repte
important que afronta amb molta il.lusió. 
Jo no sé si Albert Bel és el míster ideal per a l'Amposta
però el que valoro és que almenys un club confia amb
algú del territori i dóna una oportunitat mentre a
Alcanar, Tortosa i La Cava opinen tot el contrari i aposten
per entrenadors de Tarragona. I aclarir que no tinc res en
contra de David Burgos, Àngel Garcia i Isaac, que són
grans entrenadors. 
Desitjo sort a Albert Bel. La necessitarà per aguantar la
pressió d'aquest banqueta, sinó que li preguntin a Jordi
Fabregat, Teixidó o Nacho Pérez.
TELEX. Marc vernet, exAmposta i exReus B, alta a la
Rapitenca. Jordi Tomàs i Sergi Escoda, del Catalònia,
faran la pretemporada al Tortosa. I com vaig avançar al
seu dia, Dilla es queda a Gandesa. I així ha estat.

Villar ha estat detingut aquesta setma-
na. No ha estat una sorpresa perquè se-
gons els entesos la seua ‘partida’ ja feia anys que havia
començat. Jo parlo des de la ignorància però també des
de la impotència com a ciudatà per tot el que està pas-
sant. Què lamentable tot plegat. I la ciutadania ens mi-
rem els casos de corrupció, que estan a l’ordre del dia,
amb resignació i com si fossin una situació habitual. 

A nivell general, és increïble que hi hagin retallades
en la sanitat (sobretot aquí), que tinguem tantes difi-
cultats en tants aspectes i que per un altre costat hi ha-
gi tanta gent posant la mà al calaix. 

Aquesta setmana, diversos clubs de les Terres de l’E-
bre s’han tornat a queixar perquè segons ells la Mutua-
litat s’ha tornat a pujar. N’hi ha algun que es lamenta-
va de que això passa cada any per norma i que ja no
saben el que hauran de fer per poder pagar-les. La res-
posta federativa és que s’ha d’educar al jugador per-
què es pagui la seua mutualitat. I això ja passa en més
d’un cas. Però no potser en tots. 

I mentre els clubs modestos tenen problemes per ti-
rar endavant i pagar les mutualitats, t’assabentes que
Villar ha estat detingut per una operació anticorrupció.
En general, transit d’influències, per a familiars o amics,
o a empreses de familiars o amics. Història coneguda i
que no només ha pogut fer o fa Villar. Les butxaques
plenes i el poble a fer cua al servei d’urgències per ser
visitat. A més, i també parlo en general, com que hi ha
tanta gent vinculada a les cadenes de xupòpters, tot
s’intenta tapar buscant altres culpables. Quanta me-
diocritat. 

La partida de Villar

L’opinió de Joaquin Celma. 

Mini Bomba a Amposta

El cap de setmana passat es va
conèixer la notícia. Albert Company,
tècnic de l’Amposta, acceptava la pro-
posta del Reus B per formar part del
seu cos tècnic, al costat de l’entrena-
dor Lluís Albesa. Un contratemps per
al club ampostí perquè el tècnic va fer
una molt bona feina la temporada
passada, vertebrant un nou projecte.
Albert havia treballat en la planificació
de la nova campanya en la qual no es
divisava cap incorporació, un fet que
podia semblar sobtant però també po-
dia correspondre a una aposta del tèc-
nic per a renovar la confiança per un
un grup que la lliga passada se la va
guanyar sobradament.

El canareu Albert Bel, segon d’Al-
bert Company, serà el nou entrenador
de l’Amposta, ajudat per Santi Foras-
tero, fins ara tècnic del Camarles B. 

Albert Company, que ara està a la
Xina, explicava que “quan vam acor-
dar la renovació, amb Jordi Pérez, vam
parlar de que si arribava alguna pro-
posta de categories superiors, doncs
que podia tenir la possibilitat d’estu-
diar-la, tot i haver acordat ja que se-
guia. Aquesta proposta de categories
superiors, en concret del Reus B, ja no
l’esperàvem però va arribar la setmana
passada i, com ho havíem comentat,
la vaig estudiar i vaig haver de deci-
dir”. El tècnic afegia que “ha estat una
decisió dura i complicada. Tinc la sen-
sació de deixar el projecte a la meitat,
de no acabar-lo. Però sent egoista,
també veig que tinc davant una opor-
tunitat de crèixer esportivament i, des-

prés de pensar-ho molt, vaig acceptar-
la”. L’exentrenador de l’Amposta aca-
bava dient que “Albert Bel és una per-
sona preparada i que coneix la feina
feta. Per tant, hi haurà una línia conti-
nuista amb una plantilla que és la ma-
teixa i que ha acceptat la meua deci-
sió, entenent la meua postura. Desitjo
el millor per l’Amposta i estic segur
que tot anirà bé i que estarà dalt a la
classificació”. Albert Company també
va sonar al seu dia, com a rumor, com

un futurible per al Tortosa, si Àngel
Garcia no renovava. Però aquesta
possibilitat no va poder plantejar-se
una vegada Garcia va renovar. 

Albert Company fitxa amb el Reus B
ALBERT BEL ÉS EL NOU MISTER DE L’EQUIP DE LA CAPITAL DEL MONTSIÀ

L’extècnic de l’Amposta farà funcions de segon entrenador al filial roiginegre

Jordi Tomàs i Sergi Escoda (Catalònia) faran la pretemporada

El Tortosa començarà la lliga
jugant al camp annexe

PER LES OBRES D’INSTAL.LACIÓ DE LA GESPA

Les obres per a la instal.lació de
la gespa artificial al camp de l’es-
tadi Josep Otero comportaran
que el Tortosa començi la lliga,
com a local, jugant al camp anne-
xe (al de la pista d’atletisme). Així
ho comentaven fonts del club
aquesta setmana: “està previst
que les obres comencin a l’agost.
Per tant, un o dos partits, dels de
casa, en l’inici de lliga, els haurem
de jugar al camp de la pista d’a-
tletisme”. Informar que l’assem-
bla de socis serà divendres de la setmana vinent, al Centre Civic
de Ferreries. Pel que respecta a la plantilla del primer equip, in-
formar que Jordi Tomàs i Sergi Escoda (tots dos del Catalònia)
iniciaran la pretemporada a les ordres d’Àngel Garcia, sent juga-
dors a prova. Pel que respecta al futbol base, David Poy, que en-
trenava el Roquetenc, és el nou tècnic del juvenil A.
Marc Vernet, a la Rapitenca
El jugador de Falset, Marc Vernet, que va estar a l’Amposta i

Tortosa i que jugava al Reus B, ha fitxat amb la Rapitenca. Aleix
Salvadó, per la seua part, ha anat cedit al Camarles. 

* CALENDARI 3A. A LA PLANA 20. 
*ESPECIAL PLANTILLES 17-18

“Havia renovat però vam
parlar de que si arribava una

proposta de categoria superior,
podia estudiar-la”

“Ha estat una decisió molt
dura i complicada”

Del 21 al 25 d’agost es faran proves

Campanya de recerca de
jugadors del Catalònia

PER FORMAR PART DEL PROJECTE

El CF Catalònia ha iniciat una campanya de recerca de
joves jugadors d’entre 6 i 18 anys per a formar part de
l’entitat. Es faran proves del 21 al 25 d’agost al camp de
la Santa Creu de Jesús, de 18 a 20 hores. 

A l’esquerra, el president Jordi Pérez amb Albert Bel, nou tècnic de l’Amposta. A la dreta, Albert
Company, entrenador que deixa l’Amposta i formarà part del cos tècnic del Reus B, de 3a divisió. 

Divendres vinent, ¿serà la darrera
asssemblea d’Arturo Llorca com a

president del Tortosa?
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A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA COMPETICIÓ ORGANITZADA PER LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE BÀSQUET

Reconeixement de la Federació
Catalana de Bàsquet

L’Ajuntament de Tortosa ha estat reconegut per la
Federació Catalana de Bàsquet pel seu suport i impuls
durant els últims anys a aquesta disciplina esportiva a la
ciutat. El regidor d’Esports, Joaquim del Pino, fou l’encarre-
gat de recollir la distinció de mans de la directiva de la
Federació.

El Cantaires Tortosa jugarà la
propera temporada a la Lliga EBA
El Cantaires Tortosa jugarà la propera
temporada a Lliga EBA. Tal com infor-
ma ebredigital.cat, un dia després de
presentar l’aval, la Federació
Espanyola de Bàsquet ha donat el vist
i plau i Tortosa tindrà un equip de bàs-
quet en una lliga nacional la propera
temporada.
Després d’una molt bona primera tem-
porada jugant a la Copa Catalunya, on
va quedar en sisena posició, el
Cantaires ha aprofitat algunes places
vacants a la categoria superior.
La Liga Española de Baloncesto
Amateur (EBA) és una competició
organitzada per la Federació Espanyola
de Bàsquet, i es tracta de la quarta lliga
en importància de les que es disputen
a l’Estat espanyol. La lliga es disputa simultàniament en 5 grups i, en el cas dels equips
catalans, la temporada 2017-2018 podrien quedar també emparellats amb els represen-
tants balears i aragonesos. Ara el club tortosí haurà de replantejar l’organització interna
i dotar-lo d’una major estructura.                                                       Foto: ebredigital.cat

ARRAN D’UNA INFORMACIÓ PUBLICADA LA SETMANA PASSADA

La setmana passada,
arran d'una nota del Club
Bàsquet Cantaires, in-
formàvem que els jugadors
Dani Valldeperez i Xavi For-
tunyo deixaven el bàsquet i
que per això eren baixa del
club. Tots dos, Dani i Xavi,
han aclarit que no és així i
que no tenen cap intenció
de deixar de jugar:  "quan
vam llegir la notícia ens
vam quedar molt sorpresos
perquè nosaltres no hem
anunciat que vulguem dei-
xar de jugar. No entenem
com des del club es pot dir
això quan no hem comuni-
cat que volem deixar l'e-
quip i menys que volem
deixar el bàsquet. Si el club
no compta amb nosaltres,
la veritat és que molesta as-
sabentar-te'n per la premsa
i que no se'ns hagi dit. I és
que d'aquesta noticia s'in-

terpreta que se'ns invita a
deixar l'equip". Dani i Xavi
han estat pràcticament tota
la seua vida esportiva dedi-
cada al Club Bàsquet Can-
taires. En els darrers dies
han tingut propostes d'al-
tres clubs i continuaran ju-
gant a l'esport que els apas-
siona, si bé en el cas de
Dani ha d'acabar de recu-
perar-se d'una lesió que es
va produir en un partit en el
qual “vaig avançar la meva
tornada sense tenir l’alta
mèdica degut a les nom-
broses baixes que teníem.
Malauradament, vaig re-
caure  i això va agreujar la
lesió”. Sobre els motius d'a-
questa confusió, els juga-
dors no han volgut fer mas-
sa conjectures: "és tot molt
sobtant i podem entendre
que des de la directiva no
es compti amb nosaltres

però el que volem aclarir
amb aquest comunicat és
que no s'ha dit la veritat i
que això és el que més greu
ens sap. Nosaltres volem
seguir jugant, ens hagués
agradat poder fer-ho amb
el nostre equip de sempre,
però si no podem aquí ho
farem en un altre lloc. Però
mai es pot dir que deixem
el bàsquet perquè no ens
ho hem plantejat. I no ho
podem comunicar perquè
no és cert". Dani i Xavi aca-
baven dient que “tot i la
decepció per la incidència
que hem viscut i que pen-
sem que no mereixiem pels
anys que portàvem a l'enti-
tat, sempre jugant per esti-
ma a uns colors i de forma
totalment desinteressada,
desitgem el millor per al
Cantaires en la nova cate-
goria en què competiran".

Aclariments de Dani i Xavi, jugadors del Club Bàsquet Cantaires

CONCENTRACIÓ A AMPOSTA

Més de 500 motos es van concentrar el passat 9 de juliol al Parc dels Xiribecs al mu-
nicipi d’Amposta. Per segona vegada aquest any, aquesta ciutat ha estat novament
centre del món del motor. La matinal, organitzada per la nova entitat Moteres Terres
de l’Ebre amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament d’Amposta així com del Moto-
club d’aquesta ciutat, va aconseguir reunir a assistents de més de 50 municipis de dife-
rents províncies de l’estat i, entre ells participants hi havia representants de més de 28
motoclubs i associacions moteres. 

Una especial menció a la participació de Juan Carlos Toribio, persona molt influent
dintre del món de la moto, per la seguretat de les carreteres sent una persona que lluita
des d’IMU (Unión Motociclista Internacional) per aconseguir unes millors infraestructu-
res i unes millors condicions vials en tots els sentits.

Moteres Terres de l’Ebre

CICLISME. DIUMENGE

Dani Valldeperez (a l’esquerra) i Xavi Fortunyo, 
en accions de joc amb el Cantaires.  Fotos: Ferran Almendros 

EN UN MINUT

*JOAN CARLES GAL-
VE va deixar dimarts la
presidència del Club Atle-
tisme Terres de l’Ebre.
Galve explicava que “vaig
presentar la meva dimis-
sió com a president i va
ser acceptada. Es tracta
d'una decisió personal
anunciada formalment a
la junta directiva i als so-
cis/es a la jornada final de
temporada, i que està
motivada per qüestions
de tipus personal davant
de la dificultat que des
d'ara tindré per poder de-
dicar-li el temps que re-
quereix una entitat com
la nostra”. “Voldria agrair
el suport rebut pels com-
panys/es de junta i la se-
va comprensió a l'hora de
rebre la notícia. Les possi-
bilitats estatutàries per-
metran la continuïtat de
l'actual equip de l'ATE
fins al final del mandat.
Com a soci restaré al ser-
vei de l'entitat per col.la-
borar en tot allò que em
sigui possible perquè l'A-
TE continuï sent el refe-
rent de l'atletisme ebrenc.
Voldria agrair també a
l’Ajuntament de Tortosa,
especialment al seu alcal-
de, Ferran Bel, i al regidor
d'Esports, Joaquim del Pi-
no pel seu continu suport
i bon tracte”, deia Galve. 

*CAMPUS WINNERS:
més de 130 persones,
entre jugadores i tècnics
han passat durant les úl-
times tres setmanes pel
Campus Winners, cam-
pus de tecnificació que
té lloc a Amposta des de
fa tres anys. Un campus
amb esportistes d’arreu
de tot el país i també de
fora i que té una duració
d’una setmana. Hi ha
hagut un total de 3
torns, amb una mitjana
de 40 jugadores per
torn, amb un total de 12
tècnics que acompan-
yen a les esportistes.

Més notícies
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS PER LA PROPERA TEMPORADA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (2)

Plantilles 2017/18

Cada setmana anirem oferint plantilles dels nostres equips, amb les novetats que puguin tenir i que afegirem a les existents en cadascuna d’elles.  Avui, equips de Tercera
catalana.   Planes 17 i 18.             P: Posició al camp. P: Porter. D: Defensa. M: Migcampista. DV: Davanter.      A la procedència, en número s’indica les campanyes al club.

JUGADOR
Moisés Muñoz  
Manel Vizcarro
Manel Sol 
Andreu ‘Puxero’ 
Xavi Obiol  
Marc Estivill 
Xavi Martell
Josep Reveter  
Marc Bort 
Daniel Ghisalberti  
Oriol Subirats 
Fernando Expósito
Marc Chillida 
Ion Oslabanu 
Josep  La Torre 
Adrià Vallsells 
Ismail
Chimeno 

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
5
La Cava 
2
2
2
Ampolla
Cambrils Unió
2
2
6
4
Ampolla
2
5
2
7
Torredembarra
2

CD ALCANAR
JUGADOR

Aleix Galve
Damià Fernández 
José Luis Torres 
Agus Altamiranda 
Jordi  Sabater
Paco Casas
Erik Garrido
Marc Perelló
Josep Ferrando
Guillem Navarro
Xavi Garcia 
Joaquim Bru
Manolo Abril 
Gerard Franch
David Ramirez
Òscar Ruibal 
Joan Marc
Solsona
Cristian Regolf
David Gallego

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
2
2
Vilaseca 
Rapi Juv
3
12
3
8
3
La Cava
Ampos Juv
2 
2
2
2
2
2
2
2

CF AMPOLLA
JUGADOR

Joaquin Miralles 
David Blanch
Gerard Alcovero
Miquel Andreu 
Miquel Piñol
Oriol Cazaux
Victor Gil
Jordi Farnós
Aleix Almestoy
Eloi  Almestoy
Carlos Dalmau
José Luis Amador
Omar Hamdouuni
Pau Rius 
Xavier Villagrasa
Roger Rius 
Nil Garcia
Miquel Malràs
Raul Saumell
Ruben Cuello 
Sergi Fornós

P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
7
7
2
2
2
3
7
7
Batea
Batea 
2
4
2
3
8
J Catalònia
E. Esc Juv. Pre.
4
3
11
2

CE ARNES
JUGADOR

Sergi Auré 
Xavi Matamoros 
Josep Reverté
Aleix Samper   
Lluc Pepiol
Pau González
Josep Uliaque
Sergi Gasparin
Edgar Bertomeu
Mikael 
Albert Alegre
Didac Rius
Rafel Estorach 
Ramon Ibañez
Eric Safont
Nicolàs Rios 
Raul Salvadó
Pedro  Martí
Àlex Alegre
Robert López
Abraham Navarro

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
4
2
4
2
5
2
4
Rapitenca  Juv 
Camarles B
Ametlla 
3
3
2
Godall 
2
2
Juv
3
4
3
Deltebre

UE ALDEANA

JUGADOR
Erik Devadip
Gerard Caña.
Ivan Romeu
Luis Vila 
Marc Treseres
Marc Garcia 
Edgar Pasto
Jordi Boyer
Héctor Benaiges
Xavi Callau
Robert B.
Jaume Vila
Vicent Escandell
Pepe Madrid
Sergi Brull Andujar
Xavi Fages
Pau Gallego
Sergi Callau
Manel Llambrich 
Toni Calafat  
Jordi Llaó
Alejandro Piñeiro
Alberto Faura 

P
P
P
P
D 
D
D 
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
Juvenil
6
13
Juvenil 
Juvenil 
6
5
2
7
6
8
Juvenil
Ibiza
2
10
2
Cambrils Juv
3
Inactiu
Ascó B
6
2
Salou 

SCER AMETLLA
JUGADOR

Miki Boira 
Ferran Prades
Fernando Maña 
Marc Sabate
Marc Panisello 
Xavi Platero
Lachem Ouhdadi
Jaume Vela
Ricard Maña 
Guillem Aubanell 
Jordan Alvarez 
Ivan Descarrrega
Ahmed Amri
Jonatan Bravo
Nabil Khardoune

P
P
D
D
D 
D
M
M
M
M
M
M
M 
M
DV

P PROCEDÈNCIA
Gandesa 
Inactiu
2
2
2
Godall/Belpuig
6
3
2
2
2
Arnes
Borges Camp
Inactiu
Reddis/Falset

CF CORBERA
JUGADOR

Aleix Royo
Lluc Garcia 
Alin Stan
Guillem Cana
Hans Esteban
Manu Fernández
Oriol Vidal
Cristian Alvarez
Javi Navarro
Jofre
Josep Lorente
Josep Vives
Joan Canalda
Miquel Cana
Ricard Reverté
Ferran Ventaja
Aleix Royo
Xescu

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
2
Ulldecona
2
2
Amposta
13
2
2
2
Rosell
2
2
2
2
2
Rosell
Rosell
2

FC GODALL
JUGADOR

Josep Navarro  
Andreu Borràs
Genis Vila 
Toni Domingo
Hicham Hasoum
Albert Torres
Dani Fluixà
Marc Niviera  
Roger Antó  
Ivan Abad
Albert March 
Marc Lucero 
Carlos Bertomeu 
Sergi Prats
Aleix  Franch 
Jordi Rullo
Marc Prades
Isaac Llaó   
Soufaine Barakat

P
P 
D
D
D 
D
M 
M 
M
M
M 
M 
M
M
DV
DV
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
2
R-Bítem
Juvenil 
Alcanar
Pinell
18
Aldeana 
2
2
Ulldecona 
2
2
3
3
3
3
J Catalònia
Juvenil 
Camarles

UD J I MARIA

JUGADOR
Aitor Roiget
Ivan Berbel
Aleix Campos
Joan Forcadell
Valentí Monfort 
Dani Accensi
Carlos Bielsa
Cristian Subirats 
Ruben Siguenza
Edu Roig
Elvis Arasa
Eric Martínez
Guillem Carles
Joel Rodriguez
Edu Albiol
Arturo Sacristia
Ivan Arasa 
Francesc Tomàs
Jordi Romeu
José Mulet
Pau Tomàs
Blai Gil
Cristian Arasa

P 
P 
D
D 
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV 
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
2
2
2
2
2
1
2
Amposta B
2
2
2
2
2
2
2
Amposta Juv 
2
2
2
2
2
Catalònia

MASDENVERGE
JUGADOR

Ferran Argilaga
Ricard Giné
Aleix Muñoz
Andreu Torres 
Bernat Galbany
Edu Llop
Joan Batiste 
Miguel Gonzalez
Joan Galende
Albert Vidal
Albert Jiménez
Àlex Clua 
Barrufet
Frederic Giné 
Genís Pena 
Johan Perez
Jordan Blanch
Marc Palomar
Oriol Pena 
Agus Fornós
Lucas Sanz
Rafik Qualef
Yassine Ayadi

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
6
4
2
Ascó Juv 
2
5
Gandesa  
2
Batea
5
6
2
Ascó
Gandesa
5
2
2
2
Falset Juv 
Batea  
2
2
2

CA MÓRA NOVA
JUGADOR

Òscar Nogales 
Ruben Saladie
Fèlix Chorto
Aitor Giné
Jordi José Moya
Arnau Vidal
Unai Garcia
Quim Vila
Dani Calvo
Sergi Vila
Xavi Revuelta 
David Ferré
Àlex Cabré
Pau Muñoz
Aleix Marti
Jaume Soriano
Albert Troyano
Pol Bladé
Carlos Figueroa

P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
2
Bot
2
4
9
4
Falset
5
4
5
3
5
2
5
2
3
2 
Gandesa
Inactiu

OLÍMPIC
JUGADOR

Manel Llaó
Marc Andreu
Jordi Gilabert
Ahmed
David Flox
Vicent Brull
Marc Martí
Didac Subirats
Eric Barberà
Eric Brull 
Xixo
Narcis Franch
Joab Fatsini 
Martí Barberà 
Sergi Ventura
Raul Arroyo
Mohamed 
Oriol Cid 

P
P
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
3
5
7
S. Bàrbara 
5
12
3
3
3
7
3
8
La Cava 
3
Aldeana 
Pinell 
Vilaseca 
4

CE PERELLÓ
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EQUIPS PER LA PROPERA TEMPORADA, AMB ELS JUGADORS QUE CONTINUEN I ELS QUE HAN FITXAT (2)

Plantilles 2017/18

JUGADOR
Gerard Moreno 
Guillem Folqué
Àlex Escarihuela  
Lluís Castelló
Carlos Montagut  
Cristian Rodriguez  
Emilio Folqué  
Adrià Quiñones
Ettien
Edu Maestre 
Redouane  
Santi Pallarés
Victor Gonzalez  
Robert Martorell
Carlos Visea
Roger Palacios 

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
Corbera 
2
2
6
4
2
Canonja Juv
Inactiu
2
4
Gandesa Juv
2 
Corbera 
E Canonja
Reus Juv 

CF PINELL
JUGADOR

Claudiu Iaunau
Juanjo Centelles
Abdulayah 
Victor Bartolomé
Pau Galiana 
Xexu
Àlex Guarch
Josep Llaó 
Sergi Bel 
Jota 
Edgar Bartolomé
Aleix Chavarria
Pau Roda
Deiver Valdez
Juan Carlos Teta
Joan Esmel 
Robert Beltran
Dani Porcar 
John
Luis Alfonso
Emili Descarrega

P
P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV 
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
4
Jesús Catalònia
2
5
2 
2
5
13
6
10
5
Roquetenc 
Jesús i Maria
Amposta
Montevideo
3
2
2
Vilalba
R Majadahonda
15

UD R-BÍTEM
JUGADOR

Àlex Estorach
Marc Ventura 
Cristian Fosch
Fran Julve 
Maikel Fernández
Òscar Gómez
Otero
Pere Pitarch
Arnau Pallares
Jaume Cortiella
Jordi Valls
Marc Alegre
Roger Turch
Xavier Genaro 
Victor Rodriguez
Ivan Arasa
Jonatan Ruiz
Òscar Camarero
Ismail Aitydir

P
D
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV
DV
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
2
Ebre Escola 
2
3
3
Masdenverge
12
3
Perelló
Ebre Escola 
6
14
Tortosa
2
Ebre Escola 
6
2
2
Masdenverge

CD ROQUETENC
JUGADOR

Àlex Casanova   
Roger Pardo  
Marc Masdeu
Ivan Benito 
Marc Garriga   
Abraham C  
Marc Toledo   
Miguel Vera   
Marc Pardo
Murri  
Joan Collazo  
Carlos Curto 
Andreu Cervera  
Joan Navarro  
Eric Fernández
David Nieto
Agustí Valldeperez 
Manel  Tomàs 
Adrià  Abredo  
Juanjo Magrinyà

P
P
P
D
D
D
D
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV
DV
DV 

P PROCEDÈNCIA
2
3
J Maria
5
2
3
2
2
Perelló
3
2
2
3
2
La Cava 
Inactiu
5
2
2
2

UE S. JAUME

JUGADOR
Xavier Arasa
Jaume González 
Ximo Martí
Jordi Ventura  
Xavi Pastor
Miquel Callarisa
Agustí Martí
Ivan Vallés
Jordi Roda
Edgar Esbrí
Sebas 
Eric Bernat 
Carles Soler  
Aleix Alemany
Amado
Pau Muñoz  
Pep Montesó
Joel Forné

P
P
D 
D
D 
D
D
M
M
M
M
M
M
M
DV 
DV 
DV
DV

P PROCEDÈNCIA
3
Ebre Escola
5
2
2
Ulldecona
Jesús Maria 
2
8
9
2
2
2
Juv Tortosa
Ulldecona
R-Bítem
Juv Tortosa
2

CF S. BÀRBARA
JUGADOR

Miquel Roch
Mustapha
Xavi Royo
Yasiin
Xavi Suarez 
Marto
Japan 
Andrei Pop
Albert Arrufat-Ros
Abdul
Zouhir Quachene
Roger Aubanell 
Soufiane 
Josep Ferrando 
Joel Jiménez
Juanfran Caballos

P
D
D
D 
D
D
D
D
M
M
M
M 
M
DV
DV 
DV

P PROCEDÈNCIA
6
4
2
2
2
7
5
Ascó B
14
7
2
Gandesa Juv
Pinell
Porrera 
Bot
Camp Clar

CF VILALBA
EQUIP EQUIP

Alcanar
Aldeana
Ametlla
Ampolla
Arnes
Corbera
Godall 
Jesús i Maria
Masdenverge
Móra Nova 
Olímpic

Perelló
Pinell
R-Bítem
Roquetenc
S Bàrbara
S Jaume 
Vilalba

TÈCNIC TÈCNIC

David Burgos
Bartolo Meca
Josep Subirats
Enric Alaixandri
Roger Blanch
Arturo Avila 
Joan Subirats
José Mari Aliau
Toni Sanchez 
Albert Lizaso
Paco Muñoz
/Pique

Molinos
Joel Martorell
Parra
Jordi Vallés
Robert Cantó
Anton  Flores 
Miquel Cotaina

TÈCNICS

Ampolla i R. Bítem, candidats a l’ascens. Aldeana, Móra la Nova i Alcanar, per a la promoció
En les últimes tres temporades es trenquen previsions per
als ascensos. Fa dos campanyes van descendir 5 equips
de 2a catalana (Alcanar, J Catalònia, R-Bítem, Godall i
Ampolla) i cap va quedar campió. Va ser-ho la Sénia. En
les temporades anteriors va passar el mateix: Batea i
Godall van quedar campions i no entraven als pronòstics
inicials. La passada campanya, el meu pronòstic per al
campió va ser: Alcanar, la Sénia i Ampolla. I per la pro-
moció: J.Catalònia, R-Bítem i Flix. Només un error i fou
l’Aldeana qui va estar en la lluita, enlloc del Flix.
La nova temporada a la Tercera catalana es presenta
emocionant. Per a mi, la més bonica en ser tots equips
ebrencs i amb molts derbis. Si la passada Alcanar,
Ampolla i R-Bítem no van aconseguir els seus objectius
enguany tornen a la càrrega i han construït bones plan-
tilles. Com la passada campanya, ens podem trobar que
5 equips agafin avantatge i es distancien del bloc. Tot i
que només baixen dos equips, aquest any podríem veure
un altre mini desastre com va ocórrer en la temporada
2015/2016, quan van baixar 5 equips. Per aquesta cam-
panya, tres equips ebrencs entren en la quiniela dels pos-
sibles descensos de 2a catalana, amb la qual cosa veu-
rem molta pressió un any més (4 equips es jugaven en la
ultima jornada una plaça de descens però al final es va
salvar el Batea i tots contents). Quan falten 44 dies per

començar la lliga els equips ja porten 101 fitxatges i tots
s'han reforçat i un 45% d'equips ha canviat de tècnics.
Ull a la dada. De l'inici de la passada campanya només
queden 5 en els mateixos equips: Cantó, Paco Muñoz,
Bartolo, Parra i Antón perquè vegin quin gran moviment
a les banquetes. Crec que enguany en tornarà ha aver-hi.
Recordem que la passada lliga, 7 equips van fer el més
fàcil: canviar als seus entrenadors i a Vilalba i a l’Ametlla
van haver-ne tres amb la qual cosa es confirma la gran
pressió que hi ha en aquesta categoria, tant o més que a
la Segona catalana. 
Si bé la passada campanya hi havia un favorit clar per al
descens, el Godall, i així era en la jornada 17, quan
només tenia 9 punts, tot va canviar arran d’una gran
segona volta i es va salvar. Aquest any, els patidors
poden ser el Masdenverge i l’Arnes. Però compten amb
la il.lusió, sobre tot per a l’Arnes que debuta i que té dos
davanters que van marcar 65 gols la temporada passada.
Per això, dels tres ascendits, igual surt un equip revela-
ció. Tot està obert i algun dels candidats a l’ascens o la
promoció pot fallar. Recordem que l’Alcanar, la lliga
anterior, va quedar a 29 punts del líder i quan van cessar
a Marc Bel només estava a cinc, seria la tercera campan-
ya de desil.lusió. Igual l'Aldeana aquest any no és l'equip
capdavanter o Enric a l’Ampolla no sap gestionar a les

estrelles o al R-Bítem amb l'arribada de dos colombians
i un de Paraguai, o fan un futbol meravellós o es pot
veure una mini tempesta. Jo només els asseguro que dels
5 candidats a les dues primeres places, un o dos entrena-
dors no es mengen els torrons a Nadal. Hi ha molta pres-
sió pels ascensos i després cal veure si interessa pujar. El
Catalònia ho ha fet i només pot confeccionar la plantilla
que té. Potser algú ara es penedeix de l'ascens. 
Ningú confiava en el Batea i Godall per als ascensos en
les passades campanyes i La Sénia no era el candidat
número 1 la temporada passada. Al final, igual el Móra
la Nova és el campió amb la plantilla que disposa amb
un Agus que encara que no pot entrenar fa els gols com
Romario. Agus aquesta campanya podrà entrenar menys
però marcarà gairebé segur més de 30 gols. Any amb
molts candidats i també amb interrogants del paper que
puguin fer el Perelló, J. Maria, Olímpic, S.Bàrbara,
Roquetenc, Sant Jaume o Pinell, d'aquests un de segur
que pot estar a la part de dalt i un serà la decepció. La
passada lliga ho van passar malament Godall, Vilalba,
Corbera i enguany dels tres, dos poden estar immersos
en la lluita per la permanència al costat de l’Arnes i
Masdenverge. L'Ametlla apunta a fer millor paper. Com
veuen, també per als descensos molta pressió i també
molts equips en la lluita. Una categoria interessant.

L’opinió de 
Joaquin Celma
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Pregunta: Tornes a
l’Espanyol després
d’estar consolidat a la
Segona B, els darrers
anys.
Resposta: No tenía
pensat baixar una
categoria després
d'un any tan bo, però
quan et truca
l'Espanyol tot és dife-
rent. Vam estar nego-
ciant un temps i final-
ment es va poder fer.
P: Estàs fent l’estada
de pretemporada
amb el primer equip.
Il.lusionat de poder
tenir opcions?.
R: Sé de la dificultat
que té el poder debu-
tar dalt. En el meu
cas, al no ser sub23,
és molt més elevada,
ja que en cas de fer-
ho no podría tornar a
jugar amb el filial.
L'important és disfru-
tar del que estic vivint
amb la primera planti-
lla i aprendre dels que
tinc al costat, que són
jugadors de primer
nivell.
P: Una pregunta
complicada. De petit,
de quin equip eres...?
R: jejeje...de petit feia
carnets de l'Espanyol,
que els anava repar-
tint entre amics i
familiars. Carlos del
Bar Moreno d’Alcanar
sempre em va incul-
car el que era aquesta
maravellosa minoria.
Per tant, ser on sóc
fent el que estic fent
fa que la il.lusió sigui
máxima.
P: El teu germà juga-
dor, entrenador i tu
també en el món del
futbol i sent profes-
sional. D'on ve
aquesta genètica?.
R: Ve de família, els 3
germans hem jugat al
futbol des de petits i
la passió del meu pare
per aquest esport
suposo que ha estat la
clau.
P: Qui t’ha recolzat
més en el futbol?.
R: En el camí et trobes
moltes persones, de
totes elles aprens
alguna cosa en major
o menor mesura, però
la família és la que
sempre hi és cele-
brant les victòries o

patint en les derrotes.
No podria estar vivint
del futbol si la meva
família no hagués
pogut fer tots els
esforços que ha fet
per mi.
P: El millor consell que
t'ha donat el teu
pare?.
R: Són innombrables,
és una persona que li
apassiona aquest
esport. Parlem des-
prés dels partits a
nivell general de com
ha anat, però sobre
tot a nivell individual.
Sempre per millorar.
P: I la teua mare?
R: La meva mare
desitja amb totes les
seves forces que esti-
giui el més a prop de
casa possible. És com-
prensible, me'n vaig
anar de casa amb tan
sols 14 anys. Ara,
amb el retorn a
l’Espanyol, està
també molt contenta
perquè estaré més
prop que els darrers
anys.
P: El teu lema?
R: No en tinc cap en
concret, però per a mi
és fonamental ser
feliç, és la base de tot.  
P: Els tres plaers?.
R: Viatjar, llibertat i
diversió.  
P: Compta’m una
anècdota de la teua
trajectòria esportiva?
R: Recordo l'any pas-
sat en un partit del
grup I de Segona B en
el qual vaig estar
enfrontat els 90' amb
el davanter de l'altre
equip, van saltar
espurnes... al final del
partit, no recordo per
quin problema del
vestidor local, ell va
venir al visitant i es va
dutxar amb els del
meu equip
tranquil·lament. 
El que passa al camp
es queda allà.
P: Què t’hauria agra-
dat ser?.
R: M'apassiona el que
faig. I amb això penso
ara. Encara m'he de
plantejar que vull ser
en un futur. 
P: El fracàs existeix o
és un aprenentatge?.
R: Si que  existeix. La
paraula fracàs sol fer

por, però forma part
del nostre aprenen-
tatge. Tothom podem
fracassar en alguna
cosa, i això ens ha
permès millorar.     
P: Què t'agrada llegir
Sport, Més Ebre o
Play Boy?.
R: No llegeixo ni el
primer ni el darrer. El
Més Ebre em permet
sentir-me més a prop
de casa, seguir l'ac-
tualitat, etc.
Acostumo a llegir-lo
en format digital.
P: Tens núvia?.
R: Sí,  i també he de
destacar el seu suport
i les seues ajudes, a
més dels sacrificis que
hem hagut de fer.
P: Ets feliç?
R: Sí, molt.
P: És veritat que els
esportistes són millors
amants amb les seves
parelles?
R: Jeje...suposo que hi
haurà de tot, com en
tots els gremis. 
P: Tres coses que t’a-
gradaria fer i que
encara no has pogut?
R: Viatjar a diferents
països que tinc pen-
dents, tornar a jugar a
l'estranger, i un
ascens. 
P: Com vas començar
a jugar a futbol?.
R: Com he dit, ho
hem viscut a casa ja
des de petits, el meu
pare va jugar i els
meus germans,

també. I jo els anava a
veure i eren els meus
referents. I jo recordo
ja jugar al carrer, amb
persones que ara ja
no hi són.
P: Trajectòria futbolís-
tica?.
R: Alcanar, Amposta,
Nàstic de Tarragona,
RCD Espanyol, Vila-
real CF, Nike
Academy, UB
Conquense, Real
Valladolid i ara torno a
l’Espanyol. 
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: He tingut moltís-
sims des que vaig
començar, i de tots
aprens alguna cosa. A
nivell amateur, el que
vaig tenir la lliga pas-
sada (Ruben Albés)
em va ensenyar mol-
tíssim. Tinc també una
gran estima a Jordi
Fabregat, em va
donar l'oportunitat de
jugar a Segona B, i
m'identifico molt amb
la seva forma d'en-
tendre el futbol. I ara
estic molt satisfet fent
l’estada de pretempo-
rada amb el primer
equip de l’Espanyol,
amb Quique Flores. 
P: Entens els entrena-
dors?.
R: Sí, és clar.
P: Què és el que no
t’agrada d’ells?.
R: Es diu que cada
mestre té el seu lli-
bret, el que més valo-

ro és que siguin
honestos.
P: Quin és el millor
record que tens d’un
entrenador?.
R: Els millors records
sempre els tens d'a-
quells entrenadors
que són propers i que
quan ja no són els
teus entrenadors es
queden en la teva
vida com amics. Els
pitjors records són
d'alguns que potser
per la pressió del
moment no et diuen
la veritat.
P: El millor consell que
t’ha donat un entre-
nador?.
R: Que els futbolistes
bons són aquells que
ressalten les seves vir-
tuts i amaguen els
seus defectes. És un
consell extrapolable a
tots els àmbits de la
vida.
P: La frase que mai
oblidaràs que et va dir
un entrenador?.
R: Que el futbol és
dels futbolistes. Et
poden donar consells,
correccions, etc, però
el futbol és imprevisi-
ble, i qui decideix en
mil·lèsimes de segon
és el jugador al camp.
P: Per què creus que
de vegades els entre-
nadors els costa con-
fiar amb els jugadors
més joves?.
R: Crec que cada
vegada es confia més

en els joves però és
cert que en moments
on hi ha molt en joc
solen optar per l'ex-
periència.
P: Quin és el millor
jugador de les Terres
de l’Ebre amb el que
has jugat?.
R: Vaig sortir aviat de
casa, amb la qual cosa
he jugat amb molt
pocs de les Terres de
l'Ebre. Però sens
dubte hi ha molt bons
futbolistes, a part
d'Aleix Garcia, Oriol i
Rangel que són reco-
neguts mundialment,
es veuen jugadors en
categories amateurs
que podrien estar
competint a Segona
B.
P: Has ajudat mai a
un company que ho
necessitava?.
R: Sí, he ajudat i
m'han ajudat. Sempre
hi ha moments en els
quals un està pitjor, i
quan veus al del cos-
tat passant-ho mala-
ment intentes ajudar-
lo en tot, ja que a tu
també et repercuteix.
P: Es millor tenir el
millor equip que tenir
grans jugadors?.
R: Tenir grans juga-
dors ajuda a tenir el
millor equip, però el
carisma i positivisme
del vestidor és fona-
mental per aconseguir
els objectius esta-
blerts. I així es fa un
gran equip, amb la
suma d’un col.lectiu
en el que tothom esti-
gui disposat a apor-
tar.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un
consell, què li diries?.
R: Que sigui constant
i que gaudeixi amb la
pilota. Els nens han de
divertir-se jugant.
P: Què és el que més
t’ha aportat el fut-
bol?.
R: Els valors que
transmet. La meva
educació va lligada al
futbol.
P: Quina regla del
futbol canviaries?.
R: Estan treballant
amb el VAR, que pot
ser interessant.
P: Per què el futbol a
les Terres de l’Ebre el

vivim amb tanta
intensitat?.
R: A nivell amateur
crec que en pocs llocs
hi haurà tanta passió
com aquí. És preciós.
Llàstima no tenir un
equip en alguna cate-
goria estatal que
pogués representar el
territori i donar-nos
un nom a nivell
espanyol.
P: A quin jugador de
Primera divisió t’hi
assembles?.
R: Suposo que a
cap...perquè si m’hi
assemblés, estaria
jugant en aquesta
categoria...(jejeje)
P: Jugadors que
admires?
R: Acostumo a fixar-
me en els de la meva
posició, que són dels
que pots aprendre
més directament.
M'agrada molt la
Premier, intento
seguir als ebrencs que
hi ha jugant allí.
P: Alguna anècdota
en un descans?.
R: Un partit estava
cabrejat i vaig xutar
una ampolla que
estava mig oberta,
amb la mala sort que
estava l'entrenador
davant i el vaig xopar
tot.
P: Un partit que mai
oblidaràs?.
R: N’hi ha molts.
Recordo els partits,
igual per bé que per
mal. Aquest any vam
estar a un partit de
poder fer play off
d’ascens a Segona A,
però vam perdre a
Pontevedra 2-0,
encara li dono voltes.
P: Segueixes l’actuali-
tat del CD Alcanar?.
R: Sí, a més de seguir-
la pel Més Ebre sem-
pre m’interessa saber
el resultat. Sóc cana-
reu i tinc molta estima
al club i al meu poble. 

By: Joaquin Celma
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AVUI:  MANEL ROYO

PROPER: 

ALBERT LIZASO

101 El canareu del RCD Espanyol
HA FITXAT PER A JUGAR AMB EL FILIAL, PERÒ ENTRENA AMB EL PRIMER EQUIP

By: Joaquin Celma

Foto: RCD Espanyol



Tercera catalana
Jornada 1. 3/9/17               

Aldeana-Roquetenc
Ampolla-Arnes
R. Bítem-Vilalba
Olimpic-M. Nova
Godall-Ametlla

Corbera-Sant Jaume
Pinell-Alcanar

Masdenverge-S. Bàrbara
J i Maria-Perelló

Jornada 18. 21/1/18

Jornada 2. 10/9/17             

Roquetenc-J i Maria
Arnes-Aldeana
Vilalba-Ampolla

M. Nova-R. Bítem
Ametlla-Olimpic
S. Jaume-Godall
Alcanar-Corbera
S. Bàrbara-Pinell

Perelló-Masdenverge
Jornada 19. 28/1/18

Jornada 3. 17/9/17             

Roquetenc-Arnes
Aldeana-Vilalba
Ampolla-M. Nova
R.Bítem-Ametlla
Olimpic-S. Jaume
Godall-Alcanar

Corbera-S. Bàrbara
Pinell-Perelló

J. i Maria-Masdenverge
Jornada 20. 4/2/18

Jornada 4. 24/9/17             

Arnes-J. i Maria
Vilalba-Roquetenc
M. Nova-Aldeana
Ametlla-Ampolla
S. Jaume-R.Bítem
Alcanar-Olimpic

S. Bàrbara-Godall
Perelló-Corbera

Masdenverge-Pinell
Jornada 21. 18/2/18

Jornada 5. 1/10/17             

Arnes-Vilalba
Roquetenc-M. Nova
Aldeana-Ametlla

Ampolla-S. Jaume
R. Bítem-Alcanar

Olimpic-S. Bàrbara
Godall-Perelló

Corbera-Masdenverge
J i Maria-Pinell

Jornada 22. 25/2/18

Jornada 6. 8/10/17             

Vilalba-J. i Maria
M. Nova-Arnes

Ametlla-Roquetenc
S. Jaume-Aldeana
Alcanar-Ampolla

S. Bàrbara-R. Bítem
Perelló-Olímpic

Masdenverge-Godall
Pinell-Corbera

Jornada 23. 4/3/18

Jornada 7. 15/10/17           

Vilalba-M. Nova
Arnes-Ametlla

Roquetenc-S. Jaume
Aldeana-Alcanar

Ampolla-S. Bàrbara
R. Bítem-Perelló

Olimpic-Masdenverge
Godall-Pinell

J. i Maria-Corbera
Jornada 24. 11/3/18

Jornada 8. 22/10/17           

M Nova-J. i Maria
Ametlla-Vilalba
S. Jaume-Arnes

Alcanar-Roquetenc
S. Bàrbara-Aldeana
Perelló-Ampolla

Masdenverge-R. Bítem
Pinell-Olimpic
Corbera-Godall

Jornada 25. 18/3/18

Jornada 9. 29/10/17           

M. Nova-Ametlla
Vilalba-S. Jaume
Arnes-Alcanar

Roquetenc-S. Bàrbara
Aldeana-Perelló

Ampolla-Masdenverge
R. Bítem-Pinell
Olimpic-Corbera
J. i Maria-Godall

Jornada 26. 25/3/18

Jornada 10. 5/11/17           

Ametlla-J. i Maria
S. Jaume-M. Nova
Alcanar-Vilalba

S. Bàrbara-Arnes
Perelló-Roquetenc

Masdenverge-Aldeana
Pinell-Ampolla

Corbera-R. Bítem
Godall-Olímpic

Jornada 27. 8/4/18

Jornada 11. 12/11/17         

Ametlla-S. Jaume
M. Nova-Alcanar
Vilalba-S. Bàrbara

Arnes-Perelló
Roquetenc-Masdenverge

Aldeana-Pinell
Ampolla-Corbera
R. Bítem-Godall
J. i Maria-Olímpic

Jornada 28. 15/4/18

Jornada 13. 26/11/17         

S. Jaume-Alcanar
Ametlla-S. Bàrbara
M. Nova-Perelló

Vilalba-Masdenverge
Arnes-Pinell

Roquetenc-Corbera
Aldeana-Godall
Ampolla-Olímpic

J. i Maria-R. Bítem
Jornada 30. 29/4/18

Jornada 14. 3/12/16           

Alcanar-J. i Maria
S. Bàrbara-S. Jaume

Perelló-Ametlla
Masdenverge-M. Nova

Pinell-Vilalba
Corbera-Arnes

Godall-Roquetenc
Olímpic-Aldeana
R. Bítem-Ampolla

Jornada 31. 6/5/18

Jornada 15. 17/12/16        

Alcanar-S. Bàrbara
S. Jaume-Perelló

Ametlla-Masdenverge
M. Nova-Pinell
Vilalba-Corbera
Arnes-Godall

Roquetenc-Olímpic
Aldeana-R. Bítem
J. i Maria-Ampolla

Jornada 32. 13/5/18

Jornada 16. 7/1/18             

J i Maria-S. Bàrbara
Perelló-Alcanar

Masdenverge-S. Jaume
Pinell-Ametlla

Corbera-M. Nova
Godall-Vilalba
Olímpic-Arnes

R. Bítem-Roquetenc
Ampolla-Aldeana

Jornada 33. 20/5/18

Jornada 17. 14/1/18           

S. Bàrbara-Perelló
Alcanar-Masdenverge

S. Jaume-Pinell
Ametlla-Corbera
M. Nova-Godall
Vilalba-Olímpic
Arnes-R. Bítem

Roquetenc-Ampolla
Aldeana-J. i Maria

Jornada 34. 27/5/18

Jornada 12. 19/11/17         

S. Jaume-J. i Maria
Alcanar-Ametlla

S. Bàrbara-M. Nova
Perelló-Vilalba

Masdenverge-Arnes
Pinell-Roquetenc
Corbera-Aldeana
Godall-Ampolla
Olímpic-R. Bítem

Jornada 29. 22/4/18

3a. catalana
Grup 1

Temporada
2017/18
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DIA
Juliol
22
23
25
29
30
3 Agost
4
5

6
7
9

10

11
12

PARTIT

Ascó-Reus
Arnes-Valdelgorfa
Camarles-Nàstic juv.
Europa-Ascó; Rapitenca-Saragossa B.
Masdenverge-la Sénia
Reus juvenil-Ascó
Nàstic juvenil-Tortosa
La Pobla-Ascó; Masdenverge-Catalònia;
Aldeana-Rapitenca; San Jordi-la Sénia;
Godall-Ulldecona; S Jaume-Camarles; Jesús i
Maria-Amposta B; S. Bàrbara-la Cava; 
Memorial Josep González. A Móra d’Ebre 
(Rasquera -Benifallet-Olímpic i Arnes);
Benicarló-Amposta; Gandesa-R. Bítem;
Perelló-Montbrió i Batea B-Fatarella 
Torreforta-Tortosa; Olímpic-Hospitalet;
M Nova-Reddis; 
Rapitenca-Ulldecona; Rapitenca B-Traiguera;
Alcanar-Amposta; Catalònia-Ametlla; R.
Bítem-Ebre Escola; 
Ascó-Nàstic Juvenil; Vilalba-Gandesa juvenil;
Ampolla-Deltebre; 
Traiguera-S. Bàrbara;
Ascó-Tortosa; J. i Maria-Torredembarra; S
Jordi-Ulldecona; Camarles-Ametlla; Pinell-
Arnes; Rapitenca B-R.Bítem; Ascó B-Corbera;
Olímpic-Gandesa; Selva del Camp-Alcanar;
Benicarló-la Sénia; Falset-Perelló;

DIA

13

14
15

16
17
18
19

20

21
23
24
26

27

30

PARTIT

Flix-Reus B; Vilalba-Batea; Amposta-Rapitenca; S. Jaume-la Cava; Pinell-Reddis; Ginestar-Montbrió.
Vinaròs-Ulldecona
Aldeana-la Sénia; Jesús i Maria-Camarles; Batea-Olímpic; San Jaume-Rapitenca B; Ampolla-Tortosa;
Traiguera-Rapitenca
la Cava-Rapitenca; Ametlla-Amposta; S. Bàrbara-Ebre Escola.
Catalònia-Rapitenca juvenil
Valls-Ascó
Reddis-Ascó; Trofeu Balco Delta. Camarles-R. Bítem i Vinaròs. 
Catalònia-J i Maria; S. Bàrbara-Ebre Escola juvenil; Ascó B-Vilalba; Móra la Nova-Flix; Reus juv-
Amposta; Perelló-la Cava; Corbera-Benissanet; Falset-Olimpic; Gandesa-Vilaseca; Trofeu (Alcanar,
la Sénia i Masdenverge); Rapitenca juv-Ampolla; Fatarella-Pinell;
Aldeana-Ulldecona; Batea-Casp; Alcañiz-Arnes; Salou-Tortosa; Rapitenca-Benicarló; Ginestar-Sant
Jaume; Ametlla-la Cava; Rosell-Godall.
Batea-Rapitenca B
Benicarló-Ulldecona; Camarles-Pobla Mafumet; S. Bàrbara-Rapitenca B; Ampolla-Amposta B; P.
Mafumet-Tortosa: Alcanar-Rapitenca juvenil; Ampolla-Amposta B, Ametlla-Rapitenca juve.
S. Jaume-Catalònia
Ulldecona-Nàstic juvenil; Perelló-Camarles (trofeu Amadeo Cid); Rapitenca juvenil B-Jesús i Maria:
Santa Bàrbara-Vinaròs; Arnes-Calaceit; Rapitenca juvenil-Catalònia; Ginestar-Corbera; Olimpic-
Rapitenca i Vilareal juv (trofeu Inglés); Ametlla-Amposta B: Falset-Ascó B; Alcañiz-Gandesa; Alcanar-
S. Jordi; Ampolla-la Cava; Roquetenc-Rapitenca B;
Aldeana-Escola Ebre; Amposta-Nàstic juvenil; Batea-M Nova; Mariano Toha, Rem Bítem-Tortosa-
Rapitenca i Catalònia; Corbera-Ginestar; Godall-Catalònia:
Rapitenca Juv-S. Bàrbara

PATROCINAT PER:

Partits: Pretemporada
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS 

·  Truites mexicanes de farina de blat i condiment mexicà
(es troben a qualsevol botiga d'alimentació o supermercat)
·  1/2 kg de carn picada (vedella i porc)
·  3 tomàquets tallats a daus
·  2 gras d'all
·  2 pebrots rojos
·  1 ceba
·  200 gr. formatge ratllat o mozzarella
·  pebre negre
·  sal

ELABORACIÓ
Pelarem la ceba, els alls i el tomàquet i ho tallarem tot en
forma de daus petits. Salpebrem la carn, (fem servir una
carn mixta, meitat de porc i meitat de vedella, però si es pre-
fereix es pots fer servir únicament carn de porc o vedella).
En una paella gran posem a escalfar a foc mitjà un raig d'oli
d'oliva verge, i un cop estigui calent, sofregirem la ceba i l'all
en primer lloc, perquè es vagin daurant una mica, afegint
una mica de sal perquè s'estoven bé. Després afegim els
tomàquets picats que ofegarem durant uns 4-5 minuts, re-
menant bé per barrejar amb la resta d'ingredients. Una ve-
gada evaporada l'aigua del tomàquet afegim la carn picada
i la cuinem fins que quedi daurada. Finalment afegim el for-
matge ratllat o la mozzarella, segons el vostre gust. A foc
lent remenem perquè es barregi tot bé, i mentrestant posem
a escalfar les truites que servirem al costat del farcit perquè
cada comensal vagi omplint els seus burritos al seu gust.
També hi podeu afegir fulles d'enciam. Només cal omplir la
truita, enrotllar-la i menjar-la!

El burrito és un plat originari de la ciutat fronterera de Ciudad Juárez, entre Mèxic i Estats-Units. L'origen
del burrito data de la Revolució Mexicana (1910 - 1921), a Ciudad Juárez (Chihuahua, Mèxic). Juan
Méndez tenia un establiment de menjars i perquè no se li refredés el menjar, va tenir la idea de fer una
"tortilla" grossa de farina de blat per posar-hi els farcits dins, enrotllant-los amb aquesta tortilla i envol-
tant-ho tot dins d'unes estovalles per a mantenir-ho calent. Eren tantes les comandes que rebia, que va
decidir comprar un ruc per transportar el menjar i travessar el Río Bravo. Va ser així com va néixer la deno-
minació "burrito". Els "burritos" avui dia ja són internacionals i molt fàcils de fer. Podreu fer aquesta recepta
i acompanyar-la d'uns nachos amb guacamole o amb la salsa de pebrot mexicana.

Burritos Mexicans

· El Burrito ·
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui
trauràs la faceta més intensa que tens en l’a-
mor . El trànsit del Sol per la teva casa dotze
indica que el teu món emocional és intens.   

Avui, en assumptes d’amor, el més aconse-
llable és que actuïs amb la màxima discreció
que puguis . El teu criteri és fonamental per
apartar els mals hàbits de la teva vida .    

Taure
20/4 al 19/5

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d’excitació nerviosa avui et perjudica més
que altres dies.  

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetis-
me personal amb mestratge. Solament una
forma de vida harmònica et pot donar equilibri. 

Bessons
20/5 al 21/6

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t’escapi
cap detall . Has de buscar l’equilibri interior i
posar en ordre les teves idees.

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació senti-
mental et trobaràs més segur i amb les
idees més clares.

Cranc
22/6 al 21/7

Entra aire renovador a la teva vida. Si no
tens parella coneixeràs gent nova. Urà i el
Sol per la teva casa cinc evitant bons aspec-
tes al teu signe et dóna més optimisme.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimei-
xi les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradicto-
ris, es una mica com tu t’agrada . Respecte
a la teva salut , has de buscar noves fórmu-
les per millorar el teu rendiment diari. 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el
diàleg i a viure trobades amb altres perso-
nes. Et trobes en bona forma.

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor et guies per ideals però has de
posar límits a les coses o relacions que et
puguin fer mal . No siguis impacient , espera
el teu moment.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

BEGUDES

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE 
RECOMANA

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats
sentimentals. Potser coneixeràs algú del qual
no et pugis oblidar. EDICIÓ D’ESTIU
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IMMOBILIARIAÑ

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ 

RELAXÑ 

T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

TRADICIONARIUS

Es precisa:

Venedor/a
· AMPOSTA · 

Incorporació 
immediata

Envia el teu CV a
seleccion@tradicionarius.es

SE VENDE
Embarcación

neumática 
de 2,40 m con

motor Honda 2,3
precio 1.000 €

tlf: 606 175 967

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Parlem amb Eli Bonfill (a la dreta de la foto
amb Aurora Requena), Codirectora de
Plàncton, Llicenciada en Ciències del Mar,
Màster en Oceanografia, Assistent
d'Instructor/Dive Control Specialist SSI i
Instructora de snorkel. Foto: PLÀNCTON
diving.

ME: Com va sorgir la idea?
EB: Un dia se li va acudir a l'Aurora, la
meva sòcia, que va veure per internet un
altre rècord i se li va acudir buscar si hi
havia alguna cosa relacionada amb l's-
norkel, la nostra activitat estrella. En
veure que mai ningú ho havia fet, ens va
fer il·lusió ser les primeres.

ME: Quin és l'objectiu?
EB: Tot plegat és l'excusa per posar al
mapa l'Ametlla de Mar i ensenyar-li a la
gent lo bonica que és la seva costa i lo
preciós que són els seus fons marins.
Molta gent no sap que aquí a l'Ametlla
de Mar, entre altres coses tenim el prat
de posidònia més extens de Catalunya,
una planta marina molt important i
endèmica de la Mediterrània. Si amb ini-
ciatives com aquestes la gent coneix els
ecosistemes que tenim aquí, seran més
conscients de la necessitat de la seva
conservació i de per què els fons marins
de les Terres de l'Ebre són part de la
Reserva de la Biosfera.

ME: Es necessita un mínim de partici-
pants?
EB: Sí, l'organització del World Guinness
Record ens demana 250 persones mínim,
però nosaltres ens volem assegurar la
jugada anant a buscar mínim 300 per si
algú és desqualificat, finalment no ve, o
d'altres imprevistos.

ME: En què consisteix la prova?
EB: El repte és estar 5 minuts amb el cap
dins l'aigua tot portant unes ulleres i un tub
i respirant pel tub. Tal com vam fer l'any
passat ens organitzàrem en grups agafats
de la mà fent una rotllana, i controlats per
uns supervisors.

ME: Es necessita preparació?
EB: No gaire, tan sols cal haver fet servir
abans les ulleres i el tub per a sentir-se
còmode d'estar aquests 5 minuts sense
treure el cap. Estarem a molt poca fondària,
fins i tot a molta gent ni tan sols li cobrirà
l'aigua, i sols cal deixar-se flotar.

ME: Poden participar els menors d'edat?
EB: Sí, sempre que vagin acompanyats d'un
adult responsable d'ells. El què demanem
és que tinguin mínim 8 anys per assegurar
que siguin capaços d'aguantar tota la prova
sencera.

ME: Practicar snorkel i poder gaudir d'un
fons marí amb posidònies, nacres i
mol·luscos, això sí que és un Rècord
Guinness, no creus?
EB: Sí, per a natros això és el més bonic
d'organitzar aquesta activitat. La gent que
vingui a passar el dia per participar en el
rècord segur que practicarà snorkel abans
per la zona de Sant Jordi i Cala Vidre, o per
altres cales de l'Ametlla de Mar, i es mera-
vellarà de lo bonics que són els fons marins
aquí i de la gran biodiversitat que trobem
quan sabem mirar.

ME: El jurat del Llibre Guinness dels
Rècords és conegut per ser implacable i
incorruptible. Quines normes s'hauran de
respectar?
EB: Doncs mira, per començar cada partici-
pant ha d'anar identificat i numerat.
Després cal documentar molt bé tota l'ac-
ció, que en el nostre cas serà amb imatge
submarina i amb un dron, a més a més,
hem de tenir testimonis, jurat i cronometra-
dors oficials aliens a l'organització, per a
verificar que cap persona treu el cap de l'ai-
gua durant els 5 minuts. I per últim, per ser
un esdeveniment massiu, cal controlar molt
bé les entrades i les sortides per a evitar que
no es coli algú.

ME: Anem per feina! Que cal portar, quan
i on?
EB: Doncs sols cal dur ulleres i tub, i ganes
de passar-ho bé! I si algú no en té que no
pateixi, allà mateix es podran llogar. La cita
és diumenge 30 de juliol a les 17 h a la
Platja de Sant Jordi de l'Ametlla de Mar. Us
recomanem que vingueu mínim 1 hora
abans perquè us donem el braçalet identifi-
catiu i numerat, així com les indicacions de
funcionament.

ME: Vinga, a pel Rècord Guinness! 
INSCRIU-TE!

Rècord Guinness a l'Ametlla de Mar

L’ENTREVISTA

Més info al 977451741, a info@planctondiving.cat
o a http://www.planctondiving.cat/ca/record/

DIUMENGE 30 DE JULIOL
Isabel Carrasco

Imatges de l’any passat a la platja de Sant Jordi, L’Ametlla de Mar


