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La residència d’avis de l’Ametlla de Mar,
a un pas de la seva obertura

Només manca que la Generalitat faci pública la nova concessió de places

Avui és notícia

La residència d'avis de l'Ametlla de Mar està més a prop de la seva obertura. A l’espera que la Generalitat faci pública la nova concessió
de places públiques, que es preveu que sigui aviat, tant l'Ajuntament com l'empresa L'Onada, concessionària de l'equipament, ja tenen
a punt tota la instal·lació. A la tardor, es confia en què ja pugui estar oberta
P6

Batea. El ple extraordinari va estar carregat
de retrets i de peticions de dimissió a un
alcalde que demana a Puigdemont que
P3
resolgui els greuges pendents.

N-340. Els alcaldes avalen el projecte del
Govern per treure els camions i per la
bonificació prevista del 100 % dels
P4
desplaçaments interns.

Amposta. L’Ajuntament posa en marxa una
línia de subvencions, a través de la qual
destina 50.000 euros en ajudes per a la
P5
rehabilitació d’edificis.
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Les batalles de l'oncle Sam

Fa menys d'un mes la bandera LGBT, ((Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals), onejava als balcons de multitud de poblacions i països simbolitzant
la diversitat i el respecte de les persones. Però, alerta! Trump la torna a embolicar. Després d'esbufegar temes com el medi ambient, muntar numerets
amb la premsa i avergonyir les comunitats de nadius americans, Ara toca a les minories sexuals. Recordem que al final del seu segon mandat, i com
a mesura d'igualtat, Barack Obama i el seu ministre de Defensa Ashton Carter, van decidir que les persones transsexuals podrien participar obertament en l'exèrcit i ara, el groguinós serrell de Trump, s'encara a les minories sexuals perquè, segons ell, està preocupat per les despeses que aquestes
persones generen dintre de l'exèrcit. Una altra decisió humiliant i fortament criticada.

OPINIÓ

Solucions per a la N340, solucions per al territori
Dilluns al Departament de Territori i Sostenibilitat va tenir lloc una reunió molt
important per a la demarcació de Tarragona. El Conseller Rull va reunir el grup
de treball de la N340 per exposar el resultat de les negociacions amb el
Ministerio de Fomento per tal de trobar una solució a la problemàtica de la
N340, l’eix vertebrador de la Catalunya Sud.
A la reunió hi van participar alcaldes i agents polítics i socials dels territoris
afectats per aquesta via: el Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre. El Conseller Rull va explicar quin era l’estat de la qüestió de les negociacions amb el Ministeri i quina era la proposta que hi ha sobre la taula. La
Bonificació del 100% als viatges d’anada i de tornada des del mateix punt per
als vehicles i les bonificacions per als camions que transitin internament per
aquests tres territoris o els que vagin de pas per aquests territoris, per tal de
dotar de més seguretat la pròpia N340.
Des del Partit Demòcrata del Camp de Tarragona, del Penedès i de les Terres
de l’Ebre celebrem aquesta proposta i volem posar en valor la feina i la gestió
de la problemàtica per part del Departament de Territori del Conseller Rull i
tot el seu equip, això com també valorem el treball de la gent que ha participat
a les mobilitzacions que s’han fet en aquests territoris. Som conscients que
calia dignificar la mobilitat i trobar solucions a aquest eix vertebrador de la
Catalunya Sud, que és la N340, i de retruc a l’Ap7.
Des del PDeCAT valorem positivament aquesta proposta i, tot i que som conscients que no soluciona el 100% dels problemes, sabem que és un primer pas
molt necessari de fer. Sempre hem posat en valor la capacitat del Conseller
Rull d’afrontar problemes que porten molt de temps, molts anys sobre la taula,
i que enguany sembla que puguin trobar una solució.
Al mateix temps volem afirmar que els problemes de mobilitat a la Catalunya
Sud i al conjunt del país només es podran solucionar si afrontem aquesta situació amb valentia, generositat i amb una visió global i transversal. El Conseller
Rull ha marcat el camí amb el seu projecte de “Vinyeta”, i sembla que així es
farà front a les problemàtiques de la mobilitat a Catalunya des d’un punt de
vista global, amb coherència i justícia territorial i social.
Millorar i dignificar la mobilitat significa donar seguretat a les carreteres, guanyar en competitivitat territorial i fer més accessibles i més atractius els nostres
territoris. Caldrà doncs continuar treballant, i des del del PDeCAT continuarem
estant a disposició de la gent i del territori per traslladar totes les problemàtiques, i treballar per trobar-hi solucions. Millorar la mobilitat és millorar la qualitat de vida de la gent i aquesta és la línia prioritària de treball del PDeCAT:
estr al servei del territori i del país.
Jaume Casañas, President Federació del Penedès del PDeCAT; Josep M.
Cruset, President Federació de les Comarques de Tarragona del PDeCAT i
Mònica Sales, Presidenta Federació de les Terres de l’Ebre del PDeCAT

JOAN MARTIN MASDEU, PORTAVEU DE CIU A LA RÀPITA

‘La veritat de l’Auditori’
Joan Martin Masdeu, portaveu de CiU a l’Ajuntament de
la Ràpita, va fer un article d’opinió sobre l’Auditori, en el
que explica el procès que, segons ell, va seguir l’obra des
del seu inici i les dificultats que van existir i el motiu de la
seua aturada. L’article titulat ‘La veritat de l’Auditori de la
Ràpita. El que no s’ha dit’, donada la seva dimensió, des de dilluns es pot llegir
al web de Més Ebre. Martin, a l’article, acaba parlant de que “l’alcalde ha dit
que les obres havien estat abandonades, que el nou govern rapitenc havia
desencallat les obres de l’Auditori. Que quan varen arribar al govern es van trobar que el projecte es trobava totalment encallat. L’Auditori Municipal, diuen,
es va iniciar el 2010 però l’any 2013 es van aturar les obres, deixant poc més
de la meitat de la construcció feta. Tot rotundament fals”, diu Martin Masdeu.

L’ALDEA

3000 € PER L’ESPLAI 4 TORRES
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L’Ajuntament de l’Aldea i la Fundació Bancària la Caixa han
signat un conveni per afavorir el desenvolupament de les
diverses activitats de caràcter cultural i social que aquesta última du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional. L’Esplai infantil 4 Torres de l’Aldea té reservades 20 places becades per nens de famílies desfavorides de la població,
amb aquesta finalitat La Caixa fa efectiu la donació de 3000 €
per tal que aquests infants puguin gaudir de les activitats que
es realitzin. La regidoria de Benestar Social i Família té com a
principal objectiu millorar les condicions de vida de les famílies
més desfavorides de la població i ajudar-les amb totes les eines
possibles. Gràcies a la implicació de la Fundació Bancària la
Caixa amb temes socials i ajuts als sectors socials desfavorits,
es fa possible que aquests projectes tinguin el recolzament que
es mereixen”.
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ACTUALITAT

Tremosa es reuneix amb la PDE
L’Eurodiputat Ramon
Tremosa, acompanyat del president local
del Partit Demòcrata
Xavi Blanch, s’ha reunit aquest dimarts,
amb la Plataforma en
Defensa de l’Ebre
(PDE). La PDE, a través dels seus portaveu
Manolo Tomàs i
Matilde Font, ha transmès la seva inquietud davant la deixadesa de les institucions espanyoles amb la voluntat de seguir
treballant de forma coordinada amb les institucions europees:
“Volem que la Comissió Europea pugui seguir tutelant tots els
moviments del govern espanyol que facin referència a l’Ebre”.
L’Eurodiputat ha explicat la seva feina feta a Brussel·les i la
seva voluntat de seguir treballant: “Teniu les portes obertes a
Europa, farem tot el possible i més per ajudar-vos des del
Parlament Europeu”. El president local Xavi Blanch ha volgut
acabar afegint que: “Des del Partit Demòcrata manifestem la
nostra aposta per una defensa del riu i del seu delta i per això
estem al costat de la PDE”. L’Eurodiputat, durant la visita a
Tortosa, també ha presentat el seu llibre: “l’Europa que han fet
fracassar”.

Edward Carter
Sergi Queral
Joaquin Celma
Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Salva Balart
Publicitat:
publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25
Administració:
Susana Maria
distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat
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.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

DIVENDRES 28
DE JULIOL
DE 2017

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

L'alcalde de Batea demana a Puigdemont
que resolgui els greuges pendents
Per enterrar l'amenaça de marxar a l'Aragó. El ple extraordinari va estar carregat de retrets i de peticions de dimissió

A l’esquerra, un veí de Batea amb un paraigua de l'estelada, davant de l’Ajuntament. Al centre, pancarta crítica amb la proposta de l'alcalde de
marxar a l'Aragó. I a la dreta, l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, envoltat de membres del govern municipal. Fotos: ACN

La pilota es troba a la
teulada del president de
la Generalitat, Carles
Puigdemont: si és capaç
de resoldre els greuges
que denuncia el govern
municipal de Batea, l'amenaça de marxar a
l'Aragó quedarà enterrada. En aquests termes es
va manifestar l'alcalde de
Batea,
Joaquim
Paladella, a la finalització
del ple extraordinari convocat per debatre la
"discriminació"
que,
assegura,
pateix
la
població. Una sessió que
va congregar desenes de
veïns i que va viure
moments de crits, retrets

i peticions de dimissió.
L'alcalde, que va passar
de puntetes sobre la
qüestió de marxar a la
comunitat
autònoma
veïna, va focalitzar el seu
discurs en la necessitat
de plantar cara als comptes pendents amb la
Generalitat: el conflicte
territorial amb Gandesa,
la massificació eòlica i les
30 places de la residència
d'avis.
Segons l’ACN, l'oposició
el va advertir de les conseqüències de la seva
proposta i el va convidar
a plegar. Desenes de
veïns,
alguns
d'ells
embolcallats amb l'este-

Àrea d’Afers Interns i Institucionals

lada o amb insígnies
independentistes, van
omplir la sala de plens
del consistori per assistir
a un debat que, finalment, no va satisfer les
expectatives de la majoria.
Paladella, que durant els
últims dies havia anunciat públicament que no
li tremolaria el pols si
havia de plantejar al
poble la marxa de
Catalunya per integrarse a l'Aragó, va evitar
pronunciar el nom de la
comunitat
autònoma
veïna i va desgranar un
discurs focalitzat exclusivament en les "discrimi-

nacions" per part de la
Generalitat.
L'alcalde, que va assegurar "sentir" el suport de
la gent i minimitza les
queixes de les empreses
vinícoles –que temen les
reaccions adverses dels
seus clients-, no tenia
aquest dimarts massa
ganes de desenvolupar la
seva polèmica proposta.
"Si parlem amb el president de la Generalitat i
solucionem tot aquests
temes, ja no caldrà parlar
amb el subdelegat del
govern
espanyol
a
Tarragona. Això és evident. La pilota està
damunt del president de

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 11 de juliol de 2017 la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 (reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a estacionament exclusiu, parada de vehicles i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena) i de l’ordenança fiscal núm. 28 (reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques), s’exposa al públic l’expedient per tal de què, de conformitat amb allò que disposa
l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, durant un termini de trenta dies hàbils i a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals d’aquest
Ajuntament es pugui consultar i formular les reclamacions que contra les mateixes es considerin pertinents, en el
benentès que de no presentar-se’n, s’entendran aprovades definitivament les modificacions, sense cap altre tràmit.
Deltebre, 13 de juliol de 2017

El Secretari Acctal
David Torres Fabra

la Generalitat. Ja ho he
dit tota la setmana:
nosaltres no consentirem
en cap moment aquest
nivell de discriminació".
Les intervencions de
Paladella van trobar una
resposta majoritàriament
crítica des del públic, que
li va recriminar en molts
moments que no abordés l'amenaça de marxar
de l'Aragó.
El ple, que no va votar
cap punt ni va prendre
cap decisió al respecte,
va servir perquè els regidors der l'oposició s'erigeixin en els principals
detractors polítics de la
proposta.
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Empreses
vinícoles de
Batea alerten que
l'amenaça de
marxar a l'Aragó
genera rebuig
entre els seus
clients
Tretze empreses vinícoles i agroalimentàries de
Batea van reclamar formalment a l'alcalde,
Joaquim Paladella, que
retiri la seva amenaça de
traslladar el municipi a
l'Aragó com a resposta
al que considera "discriminació" per part de la
Generalitat. Els empresaris, majoritàriament
propietaris de cellers, la
principal activitat econòmica del poble, van presentar aquest dilluns al
matí
una
instància
davant l'Ajuntament en
aquesta línia i recordant
a l'alcalde que la difusió
de la seva proposta els
ha "perjudicat seriosament". "S'ha començat
a produir rebuig dels
productes que comercialitzem i un deteriorament de la seva imatge". Temen, a més, que
un possible canvi en
l'adscripció administrativa del municipi suposaria canvis substancials en
la pertinença tant a la
DO Terra Alta com a la
DO Catalunya, sota les
quals es comercialitzen
els vins produïts al
poble.
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Els alcaldes avalen el projecte del Govern
per treure els camions de l'N-340
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Nova campanya d’asfaltat de
diversos carrers de Tortosa
Territori també millora la C-42

La proposta també preveu bonificar el 100% dels desplaçaments interns
Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, el
Camp de Tarragona i el Penedès han
donat aquest dilluns el seu aval a la
proposta de la Generalitat per reduir
l'accidentalitat de l'N-340 a base de
desviar obligatòriament els camions cap
a l'AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el
100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l'autopista. En una
reunió amb els consellers de Territori i
d'Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, els
alcaldes han acceptat el projecte del
Govern i s'han emplaçat al setembre
per concretar-ne els detalls i l'aplicació.
La Generalitat resta ara a l'espera d'aconseguir l'entesa amb els transportistes. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha
fet una valoració "molt positiva" de la
proposta i principi d'acord entre la
Generalitat i el Ministeri de Foment. Bel
ha recordat que la solució pactada és
"transitòria", a l'espera que el govern
de l'Estat compleixi amb les inversions
en
infrastructures
compromeses.
"Confio que tot plegat sigui una realitat com més aviat possible, com a molt
tard al novembre, perquè és una mesura que afavoreix a tothom, però essencialment a les persones residents a les

Actuació al carrer Teodor Gonzalez (entre Despuig i Cervantes).

Terres de l'Ebre”.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs,
també ha valorat positivament la proposta que defensa la Generalitat, entesa com una mesura provisional i supeditada a l'existència futura de l'autovia
gratuïta. "No és la solució òptima, la
que ens agradaria, voldríem que fos
universal i per a tot el trànsit però és la
que està disposat a acceptar Foment".
Queda pendent però, segons ha recordat l'alcalde d'Amposta, “conèixer la
posició que els transportistes”.

L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat aquest dilluns els
treballs de reparació de diversos carrers de la ciutat, en
el marc de l'aposta per mantenir i millorar la via pública, que es tradueix anualment amb diverses campanyes d'intervenció en els carrers que acusen un major
desgast i presenten el paviment en més mal estat.
Les actuacions afecten diferents carrers: Teodoro
González (entre Despuig i Cervantes), Pare Cirera,
Sant Ildefons, Enric d'Ossó (entre Mossèn Manyà i
Rosselló) i Seu d'Urgell.
Així mateix, Territori també ha iniciat les obres per
asfaltar la C-42 des de la plaça del Bimil.lenari, un tram
d’1,3 quilòmetres cap als Portals de la Ciutat.

EN UN MINUT

Més notícies
*EL GRUP MUNICIPAL
DE MOVEM TORTOSA
ha lamentat que en
aquesta edició de la
Festa del Renaixement,
l’equip de govern no
acceptés cap de les
seues propostes que,
segons ells, renovarien i
donarien més repercussió a la Festa. Entre elles
està la d’incentivar els
comerciants i restauradors, que en els darrers
anys ja no s’han involucrat tant en la Festa per
falta de suport; establir
una temàtica concreta
cada any i recuperar
personatges
alguns
il·lustres o elements
la
de
patrimonials
Tortosa del segle XVI,
així com el rigor històric,
ja que de vegades no és
fidel.

Entre l’Ajuntament i el PSC de Tortosa

ESTUDIANTS
*ELS
EBRENCS es congratulen que la Universitat
Rovira i Virgili (URV)
hagi fet marxa enrere i
hagi escoltat la seva
demanda de continuar i
acabar els estudis de
magisteri musical a
Tortosa, una especialitat
que la Universitat vol
centralitzar a Tarragona.

En relació a les últimes afirmacions del PSC sobre les obres de reforma del pont de l’Estat, l’Ajuntament
de Tortosa va fer un comunicat, aquest dimecres, dient que “el projecte de reforma integral del pont de
l’Estat compleix amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, concretament s’ajusta al Decret
135/1995 del Codi d’Accessibilitat Urbanística de Catalunya. L’arquitecte autor del projecte, Xevi
Bayona, precisa a més que el pendent de la rampa d’accés és del 8%, no pas del 10% com assenyala
erròniament el portaveu del PSC”. Des de l’Ajuntament, s’afegia que “com qualsevol altre projecte, el
de reforma del pont va estar a exposició pública, finalitzada la qual no va rebre cap tipus d’al·legació en
aquest sentit per part del PSC, circumstància que no s’entén després de les acusacions que ha fet el portaveu d’aquesta formació durant les útimes hores”. Després d’aquest comunicat, ahir dijous, el PSC va
tornar a fer-ne un altre “en resposta i argumentant els incompliments de la normativa d’accessibilitat”.
En el darrer comunicat, el PSC de Tortosa documenta el seus plantejaments del “perquè les obres del
pont de l’Estat no compleixen amb la normativa d’accessibilitat”.

* INCENDI: una vintena
de dotacions dels bombers van treballar ahir
en l'extinció d'un incendi forestal en una zona
de vegetació de la serra
del Boix, entre Tivenys i
Bítem. El desplegament
dels bombers va incloure set mitjans aeris,
entre helicòpters i avionetes.

Creuament de declaracions per les obres del pont de l’Estat

Pont de l’Estat de Tortosa.

Manifest del sector d’atenció a la gent gran a Catalunya
Els agents socials i econòmics del sector d’atenció a la
gent gran a Catalunya han fet un comunicat: “hem decidit expressar davant l’opinió pública, de forma conjunta i
coordinada, l’abandonament que s’està fent d’aquest
sector per part de l’Administració, i que està repercutint
de forma directa en la impossibilitat de poder avançar en
la dignificació de les condicions de treball del col·lectiu de
treballadores i treballadors, més de 40.000 a Catalunya,
el 90% dones, que desenvolupen la seva tasca diària en
aquest àmbit, i que a hores d’ara estan per sota de qualsevol altre àmbit d’atenció a les persones”. El comunicat
també indica que “estem davant un sector amb una altíssima intervenció de l’Administració, on les tarifes públiques són les que condicionen les condicions de treball, i

aquestes es troben congelades des de l’any 2010, malgrat que el cost de la vida va pujant inexorablement. Això
comporta que a l’any 2017 estiguem, només comptant
l’increment de l’IPC, un 10,6% per sota de com estàvem
l’any 2010, i ha situat el sector de la dependència com el
de pitjors condicions laborals dins l’àmbit d’atenció a les
persones, amb el conseqüent deteriorament i col·lapse en
les residències de gent gran i centres de dia. Hem arribat
a una situació límit i inadmissible. És inexplicable el maltractament que està patint el sector, i és la nostra responsabilitat mirar de fer tot el possible per revertir aquesta
situació. És per aquest motiu que hem decidit endegar
una campanya informativa adreçada a tots els agents
implicats amb el nostre sector”.

“Volem que l’Administració aporti 300 milions d’euros en un període de tres anys que permetin situar les tarifes pub
́ liques al
nivell necessari per poder dignificar el sector, amb un increment esglaonat durant aquest període per tal que sigui factible.
Volem la implicació política i ciutadana i la millora pressupostar̀ ia per dignificar l’atenció a la gent gran. Volem que els ciutadans puguin estar tranquils quan han de fer uś d’un recurs del sector, sigui quin sigui”. “Oferim que la nostra gent gran tingui uns ítems de qualitat assistencial op
̀ tims. I oferim una millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores”.
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EN UN MINUT

Més notícies
*EL PSC D’AMPOSTA
demana a la Generalitat
que concreti el calendari d’obres de l’anell viari
del Delta. El portaveu
del PSC a l’Ajuntament
d’Amposta, Francesc
Miró, ha explicat aquest
dimecres que el grup
socialista
presentarà
una moció al proper ple
municipal en la que
s’insta a la Generalitat a
concretar, en el menor
temps possible, el
calendari d’obres del
Delta, amb la corresponent assignació pressupostària per trams.
*AMPOSTA: la segona
edició
del
Dansa
Amposta portarà el
ballet
d’Hongria.
Aquesta és una de les
companyies internacionals de dansa clàssica i
contemporània
que
actuaran a l’auditori de
la Fila el proper dissabte
5 d’agost.
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Amposta posa en marxa una
línia de subvencions

Actes populars i tradicionals per a
les Festes Majors 2017

Destinarà 50.000 euros en ajudes per a la rehabilitació d’edificis

D’Amposta

L’Ajuntament d’Amposta ha presentat les noves línies de subvencions
per a la rehabilitació d’habitatges, la conservació de les façanes i la millora en l’accessibilitat. Les subvencions són de caràcter retroactiu i es podran acollir totes les persones que compleixin amb els requisits i que hagin realitzat les obres durant el 2017. L’Alcalde, Adam Tomàs ha
comentat «la voluntat de l’equip de govern és encaminar la ciutat en una
millora sistemàtica, així, ja hem començat les actuacions en l’enllumenat
i els carrers, però també volem incidir allà on no arribem amb l’espai públic, per això fomentem aquestes subvencions». La dotació total és de
50.000 euros i amb una data màxima de presentació de sol·licituds fins
al 29 de setembre, es poden trobar les bases a la web de l’Ajuntament.

L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, el regidor de Festes i Mitjans
de
Comunicació,
Ramon Bel, i el regidor
d’Esports i encarregat
de bous, Marc Fornós,
han anat desgranant
tots els punts destacats de les Festes
Majors d’enguany.
Adam Tomàs, ha destacat que «enguany
les Festes comptem
amb la Plaça de
l’Ajuntament com una de les ubicacions centrals de les activitats,
així la consolidem com a espai emblemàtic de la ciutat. Aquí és on
es realitzarà el primer acte de festes, amb Camins de Jotes, un
espectacle que s’està preparant especialment per a l’ocasió i on
participaran artistes com Pep Gimeno Botifarra, Miquel Fil, Pau
Puig, Sílvia Ampolla, Guardet i Suc d’Anguila». Tomàs ha afegit,
«també portem concerts de primera línia, com Txarango, així com
molts actes infantils. Creiem que conservem l’essència de les
Festes Majors però incorporem novetats, populars, molt participatives». Adam també ha recordat que la pregonera d’aquestes
Festes Majors serà Margarita Also, del Col·legi de l’Àngel.

L'eurodiputat Ramon Tremosa va visitar
el teixit productiu d'Alcanar i les Cases
Dimarts i dimecres

Aquest passat dimarts i dimecres l'Eurodiputat Ramon Tremosa, acompanyat pels
regidors locals del PDeCAT, va visitar Alcanar i les Cases per reunir-se amb representants dels principals sectors econòmics. Dimarts Tremosa va poder participar en una
taula de treball amb diferents productors de cítrics, representants de viveristes,
empresaris del sector turístic i membres de la confradia de pescadors de Les Cases.
Dimecres, a primera hora, va realitzar una reunió i visita a la Cooperativa Exportadora
d'Agris d'Alcanar on membres del consell administratiu i el gerent van explicar de primera mà les principals preocupacions i problemàtiques que pateix el sector. Tot
seguit es va reunir amb representants de la Plataforma Ciutadana en defensa de les
Terres del Sénia per tractar el tema del Castor. Finalment va realitzar una visita a la
fàbrica de Cemex i, en acabar, al port de la Martinenca. Segons Ivan Romeu, regidor
del PDeCAT a Alcanar: "poder comptar amb la presència de l'eurodiputat Ramon
Tremosa durant 2 dies al nostre municipi per a rebre propostes i problemàtiques de
diferents sectors i col.lectius del municipi és per a nosaltres una gran satisfacció".
El mateix Ramon Tremosa es va oferir, durant les reunions, a poder traslladar a
Brusel.les les diferents inquietuds que va poder rebre durants aquests 2 dies.
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Posada a punt de la residència
d'avis de l’Ametlla de Mar

Façana de la residència d’avis de la Cala.

La residència d'avis de l'Ametlla de Mar està més a prop de la seva
obertura. La Generalitat té previst fer públic la nova concessió de places públiques en breu, i per això tant l'Ajuntament com l'empresa
L'Onada, concessionària de l'equipament, han començat la posada a
punt de tota la instal·lació, que roman tancada des de fa més de cinc
anys. A més, està previst que d'aquí a uns dies comenci la selecció de
personal per treballar a la residència. L'alcalde de l'Ametlla de Mar,
Jordi Gaseni, confia en “poder veure oberta la residència d'avis a la tardor”. La residència té capacitat per un total de 125 places de residència
i 30 de centre de dia, amb la possibilitat d'incorporar un altre servei
d'assistència sanitària.

‘De més gent fent snorkel alhora’

Tal com Més Ebre va informar la setmana passada,
l’Ametlla de Mar vol entrar al llibre dels Rècord
Guinness, per primer cop, amb un repte que mai
s’ha assolit: reunir més de 250 persones fent snorkel, és a dir, immersió lleugera amb ulleres i tub,
durant un mínim de cinc minuts. L’activitat tindrà
lloc el diumenge 30 de juliol, a les 17 h de la tarda,
a la platja de Sant Jordi. La població ja va intentar
batre aquest rècord al juny de l’any passat, però el
mal temps no va convidar a la participació. A la
imatge, l’alcalde Jordi Gaseni amb Eli Bonfill i
Aurora Requena, coopropietàries de Plàncton
Diving, empresa organitzadora de l’esdeveniment.

EN UN MINUT
Deltebre ajuda a més de
150 famílies a través dels tributs locals Més notícies
I s’impulsen noves ajudes amb un conveni amb ‘La Caixa’

Amb l'objectiu d'obrir-la a la tardor

Rècord Guinness a
l’Ametlla, diumenge
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L’equip de govern municipal segueix amb la seva tasca de suport
a les famílies més desafavorides. En aquest sentit, i en el marc
dels ajuts als tributs locals, s’han ajudat a més de 150 bonificant
els impostos municipals per un valor de 31.774€. L’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “la nostra aposta per les
polítiques socials es materialitza en actuacions com aquesta,
bonificant els impostos municipals depenent de la srenda
econòmica”. Les bonificacions han estat en l’Impost sobre Bens
Immobles, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i la taxa de
serveis de Recollida d’Escombraries.
Així mateix, aquest dimecres s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Deltebre i l’Obra Social “La Caixa”
que també ha d’impulsar noves ajudes per a les famílies més
desafavorides.

Deltebre Dansa es consolida com a referent
internacional de les Arts Escèniques
Amb més d’11.000 visitants

*LA 6ENA EDICIÓ DEL
JOTACAMPUS, del 25 al
29 de juliol a El Poble Nou
del Delta, dedica un espai
important a les polifonies
populars 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. El Jotacampus
tindrà una cloenda dedicada al cant popular a veus.
*LA SISENA EDICIÓ
D’EUFÒNIC, el festival
d’arts sonores i visuals de
les Terres de l’Ebre, se
celebrarà entre el 31 d’agost i el 3 de setembre a
Sant Carles de La Ràpita i
altres poblacions de les
Terres de l'Ebre, amb la
doble vessant consolidada
en les darreres edicions:
una part dedicada a les
noves tecnologies i l'experimentació creativa aplicades al món de l’art en
forma
d’instal·lacions
artístiques i visuals en
diversos espais del territori, i una eclosió musical el
primer cap de setmana de
setembre amb actuacions
audiovisuals, concerts, djs,
accions en diversos espais
naturals i el campus formatiu i de trobada artística. Entre el 31 d’agost i el
3 de setembre Eufònic
eclosiona en tres dies de
música i art a Sant Carles
de la Ràpita i Amposta per
on passaran una cinquantena d’artistes que combinen la música experimental i d’avantguarda.
*EL LABORATORI ON SE
NETEJA L'AIGUA DEL RIU
perquè sigui potable compleix 10 anys. La instrumentació del laboratori
permet distingir una cent
cinquantena de compostos diferents, com el mercuri, com a principal risc
potencial de la conca, els
sulfats, els metalls, els herbicides i els plaguicides.

Aquest dissabte a la nit,
el Festival Deltebre
Dansa realitzava l’acte
de cloenda de la 13a
edició amb l’energia
escènica de Svalbard
Company i els FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS.

Després de 15 intensos
dies, les Arts Escèniques
han esdevingut un punt
de trobada internacional
a Deltebre.
Més d’11.000 visitants
han pogut gaudir durant
aquests 15 dies d’una

àmplia agenda artística
amb 48 espectacles. 180
participants professionals arribats de 53
nacionalitats diferents
han cursat 15 tallers
professionals. I els participants principiants han

pogut realitzar un total
de 5 tallers d’iniciació.
Els tallers han estat
guiats per 24 professors
de reconeguda trajectòria internacional.
Foto: ALBERT VIDAL/VÈRTEX COMUNICACIÓ
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Més notícies
*GANDESA: ahir dijous es
van donar a conèixer les
novetats arqueològiques
de la quarta campanya
d’excavacions a l’assentament ibèric del Coll del
Moro. Aquesta confirma
que es tractava d’un centre de producció artesanal. Entre els elements
excavats destaca un edifici
amb forma d’absis que a
més de bastió defensiu
conté el que podria ser un
dipòsit.
*MÓRA
D’EBRE
l’Ajuntament, en el marc
del programa d’Agents
d’Ocupació
i
Desenvolupament Local
2017 i el Projecte Treball
als Barris 2017, subvencionats
pel
Servei
d’Ocupació de Catalunya,
treu a oferta diverses places.
*MÓRA LA NOVA enceta
avui divendres una setmana plena d’activitats,
preàmbul de les Festes
Majors. La Festa serà del 4
al 7 d’agost i tindrà com a
pregonera la periodista
Adriana Monclús.

TERRES DE L’EBRE
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Homenatge als últims 'biberons'
Excombatents i familiars recorden l’inici de la batalla de l’Ebre
Com cada 25 de
juliol, efemèride de
l’inici de la Batalla
de l’Ebre, la cota
705 del Pinell de
Brai va acollir l’acte
d’homenatge dels
soldats de la Lleva
del Biberó. L’acte
va reunir una vuitantena de persones entre homenatjats,
familiars,
curiosos i polítics
que van recordar
aquells qui fa 79
anys van lluitar a la
Guerra Civil. Així
mateix, dimarts es
va presentar el llibre
3669
biberons:
Record als combatents de la batalla de l’Ebre, a Pàndols, dimarts passat.
història
de
l’Agrupació
de
Supervivents de la Lleva del Biberó, del va anunciar que l’any que ve s’obriran
les primeres fosses a l'Ebre: “durant el
periodista Andreu Caralt.
D’altra banda, la directora general de primer trimestre, és una assignatura
Relacions Institucionals i vicepresidenta pendent que tenim.” Garcia va afegir
del Consorci Memorial dels Espais de la que l’estudi de geolocalització fet a
Batalla de l’Ebre, Carme Garcia, va par- principi d’any ha detectat 113 fosses:
ticipar en l’ofrena floral al monument “probablement, si féssim un altre estuCub de la pau dee la Cota 705, a di, en trobaríem més”.
Pàndols. Segons ebredigital.cat, Garcia

Pallarés renunciarà a l'alcaldia d'Arnes
El dia 2 d’octubre
Xavier Pallarés, actual delegat del Govern i
alcalde d’Arnes pel Pdecat, va fer públic al
programa de festes que el dia 2 d’octubre,
l’endemà de l’assenyalat per celebrar el
referèndum, renunciarà a l’alcaldia del
municipi terraltí. Tal com va manifestar en
una entrevista a Canal TE, els motius “són
clars”. Després de 22 anys en el càrrec vol
donar pas a la renovació. Pallarés no va
parlar, però, en aquella entrevista, de si la
persona per substituir-lo ja està consensuada o si caldrà fer primàries com promou
a moltes poblacions l’actual direcció del
Pdecat. A la imatge, Pallarés, en l’acte del
pregó de la Festa Major d’Arnes, la darrera
com alcalde.
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Els usuaris de la línia R-15
entre Reus i Marçà-Falset,
en autobús
Des de demà fins el 3 de setembre, per les obres

Passatgers del tren de la R-15 pugen a un autocar per anar a Móra la Nova.

Les obres a la línia de rodalies R-15 entre Reus i MarçàFalset obligaran a cobrir aquest tram en autobús des d'aquest dissabte i fins al 3 de setembre. Renfe ha informat
que, durant poc més d'un mes, habilitarà un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions de ferrocarril
de la línia d'Estació de França a Riba-roja d'Ebre, passant
per Tarragona i Reus, a causa de les obres de millora a la
infraestructura, en concret al túnel de l'Argentera.
Bàsicament, les obres consisteixen en la modernització de
la via al túnel per suprimir la limitació temporal de velocitat existent. El pressupost supera els 2 milions d'euros.

Unió de Pagesos s’oposa a la massificació
eòlica a la Terra Alta
Es crea a la comarca un manifest de protesta

Unió de Pagesos ha manifestat la seva oposició a la massificació d’equipaments
d’energia eòlica suposarà la implantació d’un gran projecte de construcció de tres
parcs eòlics de 30MW i 10 aerogeneradors cadascun als termes de Vilalba, Batea
i la Pobla de Massaluca. En el període establert per a les al·legacions, el sindicat
apunta que, en l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte, “no s’ha inclòs un
estudi específic del seu efecte en l’espai agrari ni s’ha expressat el compromís d’aplicar les mesures correctores necessàries”. El sindicat considera que els organismes oficials tenen el deure de vetllar per la qualitat paisatgística i territorial de
Catalunya. “Cal establir una normativa catalana que plantegi mesures compensatòries per contrarrestar els efectes negatius del projecte eòlic sobre el territori,
el medi ambient i l’espai agrari”. A més de les queixes del sindicat, aquesta setmana s’ha d’afegir la creació d’un manifest contrari a la massificació eòlica, impulsat per la DO Terra Alta, l’Associació de Turisme Rural i l’Associació d’Hosteleria.
Es es preveu que tingui més adhesions d’empreses en les properes setmanes.
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La CUP Ebre
inicia la
campanya pel
Referèndum
Arran de la propera
celebració
del
Referèndum del dia 1
d'octubre, la CUP de
les Terres de l'Ebre va
iniciar ahir dijous la
campanya "Sí, viure
vol dir prendre partit"
amb un acte a
Amposta.
L'acte es va iniciar
amb la participació de
les 4 regidores de la
CUP a municipis
ebrencs i va continuar
amb l'escenificació de
les oportunitats que
ens aporta a les Terres
de l'Ebre la futura
República Catalana,
en el marc del Procés
Constituent que s'obrirà a partir dels
resultats
del
Referèndum.
Finalment, va actuar
la Pepa Plana amb
"Suite".
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II Fòrum de Desenvolupament
Sostenible i Saludable

Millora dels serveis de les
platges a l’Ampolla

El Delta de l’Ebre serà l’escenari, els dies 29 i 30 de setembre

L'Ajuntament inverteix 50.000 euros

El Delta de l’Ebre acollirà dues jornades del II Fòrum de Desenvolupament Sostenible i Saludable, els dies 29 i 30 de setembre, mentre
que el 2 d’octubre serà el torn de Barcelona. Al territori es debatrà el
tema de ‘Territori i Activitat econòmica’ a la Sala d’actes d’Arrossaires
del Delta a Deltebre, i a l’Auditori de Sant Jaume. A Barcelona, al Caixa Fòrum, es focalitzarà amb ‘Ciutat i Empresa responsable’.
El fòrum posarà sobre la taula els desequilibris socials i econòmics
del planeta i la necessitat de profunds canvis en l’actual model de desenvolupament econòmic. El Fòrum serà un gran debat amb ponents
internacionals i la presència de Federico Mayor Zaragoza, entre altres.
S’intentaran transmetre valors a través d’una forma lúdica i cultural.

L'Ajuntament de l'Ampolla ha dut a terme una millora dels serveis
de les platges del municipi. D'aquesta manera, s'han instal·lat
dues dutxes a la platja de Les Avellanes i dues més a la de Cap
Roig, també s'han incorporat unes plataformes de fusta noves
que van des de les dutxes fins a la sortida de la platja, i unes baranes al voltant de la zona de dutxa per poder recolzar les tovalloles.
Així mateix, s'han instal·lat uns panells informatius a les platges de
Les Avellanes i a la de l'Arenal on s'explica en català, castellà i
anglès tots els elements que es poden trobar al fons marí de la
població. A més, s'han senyalitzat totes les platges i cales de
l'Ampolla. L'actuació per adequar les platges per a la campanya
d'estiu ha comptat amb un pressupost de 50.000 euros.

Rufián denuncia a Amposta l’actuació de les
clavegueres de l’Estat contra l'independentisme
En un acte, a la plaça del mercat
Davant d’una plaça del mercat d’Amposta plena de gom
a gom, el portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés,
Gabriel Rufián, va denunciar l’ús que fa el govern espanyol de les ‘clavegueres de l’Estat’ contra l’independentisme. Segons el diputat republicà ‘el que ha fet l’Estat és un
altre GAL que no mata però difama, persegueix i enregistra a la dissidència política’. El diputat va descriure ‘la
impunitat més absoluta amb la que han actuat’ i va advertir que ‘si conspiren contra nosaltres i el referèndum és
perquè som la única amenaça a un status quo injust i indecent’. Rufián va recordar que des d’ERC han demanat la
dimissió de Rajoy i de Fernández Díaz ‘perquè, entre d’al-

tres fets, han utilitzat diners públics pagats entre tots per
comprar proves contra l’independentisme català’. Pel
que respecta a l’1 d’octubre va afirmar que ‘anar a votar,
participar i estar al davant d’una urna el dia del referèndum no et fa independentista, et fa demòcrata i valent’.
Rufián va alertar els presents que fins al dia del referèndum ‘coneixerem i viurem la major guerra bruta mediàtica vista i experimentada mai per cap poble democràtic’.
El portaveu d’Esquerra al Congrés va finalitzar l’acte amb
un missatge: ‘per primera vegada tot depèn del poble de
Catalunya, i si no us vàreu rendir quan éreu els menys,
no us rendiu ara quan sou els més’.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, i Gabriel Rufiàn, portaveu
d’ERC al Congrés, en l’acte celebrat a la capital del Montsià.
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Servei de Primera Acollida per facilitar la
integració de nouvinguts al Baix Ebre
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Catac denuncia el
tancament de dos plantes
i la reducció de personal

El posa en marxa el Consell Comarcal
A l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Al centre de la imatge, Enric Roig, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la roda de premsa.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa el Servei de Primera Acollida, un conjunt d’accions i recursos
que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil, refugiats o bé persones retornades. Aquest servei que prestarà el Consell Comarcal del Baix Ebre amb
caràcter itinerant, inclou l’acompanyament personalitzat, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims
per facilitar viure i treballar a Catalunya. D’altra banda, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig,
ha inaugurat aquest dimarts un curs de monitors de transport i menjador escolars. Un total de 25 persones majors
de 18 anys s'han inscrit. Finalment, dir que el Consell Comarcal ha format aquest estiu 60 nous monitors i monitores de lleure que podran desenvolupar a partir d'ara activitats amb menors com campus o campaments

El periodista jesusenc, Jaume Borja, debuta a
TV3, al programa ‘Els Matins d’estiu’
El periodista jesusenc Jaume Borja, comunicador i presentador del Canal Terres de
l'Ebre, la Xarxa de Comunicació Local i Ràdio Flaixbac, va debutar la setmana passada
a Catalunya Ràdio i aquesta ho ha fet en directe a TV3, al programa ‘Els Matins d’estiu’.
Borja, dimarts, va parlar sobre les vacances dels futbolistes més cotitzats, com el blaugrana Messi o el madrileny Cristiano Ronaldo i també de les raons de la cancel·lació de
la gira de Justin Bieber, a més del "Despacito" de Maduro, que no ha agradat a Luis
Fonsi perquè considera que va utilitzar-lo “amb finalitats polítiques”. Jaume, que fa
poques setmanes va ser escollit Jesusenc de l’Any, ha fet un altre salt com a professional, sent el primer periodista ebrenc en formar part de l’equip d’un programa de TV3.
Foto: Facebook Jaume Borja
Sense dubte, és tot un referent.

Dues plantes tancades, manca de personal, baixes
que no es cobreixen al 100% o canvis continues en
les programacions de proves als pacients. El sindicat
Catac/Cts/Iac ha tornat a denunciar la situació de
"sobresaturació" que, asseguren, viu l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) durant aquests
mesos d'estiu. Segons addueixen, les mesures preses per l'Institut Català de la Salut (ICS) durant
aquests mesos agreugen la situació d'un centre de
referència per als més de 180.000 habitants de les
Terres de l'Ebre, als quals se sumen desenes de
milers de turistes, incrementant de forma considerable aquesta població. Un escenari que es ve repetint
durant els últims anys, segons els sindicats, i que
converteix en "insostenible" la situació de
l'Hospital. Així ho han comunicat al gerent de l'IC a
les Terres de l'Ebre, Carles Tobar.
L'altre gran maldecap endèmic, segons relata el sindicat santiari, és la manca de personal durant l'estiu,
amb una plantilla "sota mínims". Tot plegat té com
a conseqüència l'anul·lació i reprogramació contínua de proves diagnòstiques i visites als pacients,
sense que molts cops existeixi una nova data de
reprogramació per causes "alienes" als mateixos
treballadors –siguin baixes, avaries de màquines o
tancament de gabinetsPer la seua part, la direcció del centre sanitari admet
que l’ocupació és alta però nega “cap saturació”,
aclarint, a més, que “es poden ampliar llits en cas de
ser necessari”.
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TORTOSA

ASSOCIACIÓ COR LABINOTA

Isabel Carrasco

PARLEM AMB

Maria Lombarte,
directora del Cor LaBinota
La formació musical repercuteix
en el desenvolupament del cervell
ACTUALITAT
Més Ebre: L'espai musical LaBinota va néixer
l'any 2016 i Actualment
LaBinota compta amb
tres cors segons les
edats. Cors el Bressol, els
Petits, el Cor Infantil, el
Jove i el Cor LaBinota...
Maria Lombarte: L'espai
de
música
LaBinota
compta amb el Cor
Bressol, nens de 0 a 3
anys, reben una formació
juntament amb les famílies, per desenvolupar la
intel•ligència musical des
de ben petits. El Cor de
Petits actualment format
per tres grups, de 3 a 8
anys, continuen la seva
formació musical a través
del Cant Coral i molts, a
aquesta edat, ja comencen a tocar un instrument. El Cor Infantil, nens
de 8 a 14 anys, es formen
musicalment i eduquen la
veu, tenen un repertori
adaptat a la seva edat,
són lo planter, el futur per
als cors més grans.
Formen part del SCIC
(secretariat de corals
infantils de Catalunya)
realitzen intercanvis i trobades amb altres cors. El
Cor Jove, actualment és
un cor de noies de 14 a
19 anys i el Cor LaBinota
és un cor mixt format per
joves de 19 a 30 anys.
ME: Interactuen les veus
blanques i les veus adultes?
ML: Realitzem dos concerts a l'any, un per
Nadal i l'altre al juny on
participen tots els Cors i
aquí aprofitem per preparar cançons comunes on
canten tots els Cors junts,
de
diferents
edats.
Intentem aquests dos
cops trobar-nos tots.
ME: La major part de les
vostres actuacions solen

encara hi ha gent que ens
recorda com els concursants de Oh Happy Day.
ME: La formació musical
és una part important
però també s'aprenen altres coses?
ML: La música fa sentir,
obre l'esperit, fa viure i et
fa sentir viu. És com la
medicina que tot ho cura.
ME: El fet de cantar en
una coral infantil o juvenil educa en valors?
ML: Cantar en un Cor vol
dir, unió, respecte, amor
per les coses boniques i
ben fetes, amor per la
cultura, per l'amistat. En
una coral es treballa la
responsabilitat,
la
tolerància, la cooperació,
és un gran treball d'equip.
ME: Com a directora:
batuta, faristol sí o no?
ML: Directora de cors,
sense batuta, i faristol si
puc tampoc, de vegades
el volum de cançons del
concert no em permet,
retenir-ho tot a la memòria. Intento que els Cors
siguin molt independents,
fer un bon treball de preparació de les cançons i
després al moment del
concert fer el mínim,
algunes entrades, ser la
connexió entre Cor, pianista...
ser a cappella?
ML: Actualment les nostres actuacions sempre
són acompanyades al
piano pel nostre pianista
Manel Miró, i algun cop
també ens acompanyen
un petit grup de músics,
com a la Festa del
Renaixement, són poques
les vegades que actuem a
cappella sense instruments.
ME: A quantes veus
canta la coral?
ML: El Cor LaBinota és un
cor mixt, amb dues veus

de noia, sopranos i contralts i dues veus de nois,
els tenors i els baixos, són
quatre veus, però sovint
els arranjaments de les
cançons tenen cinc i a
vegades sis veus, això vol
dir que alguna de les veus
es divideix.
ME: Que recordes del
vostre pas pel concurs de
TV3 Oh Happy Day?
ML: Recordo i tinc molt
present el moment en
què em van trucar per a
oferir-nos que ens presentéssim al programa,

clar era la primera edició,
i vaig flipar una mica.
Havien vist els nostres
vídeos i els vam agradar.
L'alegria de tots els membres del Cor, llavors,
tenien de 18 a 20 anys,
va ser molt gran. I després, ja dins el programa,
molta feina, molts bons
moments, d'altres no
tant, una gran experiència. Vam aprendre molt,
vam fer amics, ens vam
consolidar com a grup i
ens vam donar a conèixer. A partir de llavors ens
van sortir molts bolos i

ME: En quin tipus de
música us sentiu més
còmodes. Quin és el vostre repertori?
ML: Tenim un repertori
molt variat, hem fet una
mica de tot, Música
Sacra,
Música
del
Renaixement,
bandes
sonores, pop, gospel. El
que ens identifica més
com a Cor és la música
pop i el gospel, és el que
més fem, i el que més ens
agrada.
ME: Amb quina periodicitat assagen els cors?

ML: Els Cors Bressol,
Petits i Cor Infantil assagen una hora setmanal, el
Jove Cor una hora i mitja
i assajos extra per a
determinats concerts, i el
Cor LaBinota assaja dues
hores setmanals i també
es fan assajos extra per
preparació d'espectacles,
assajos per cordes, el treball del Cor Jove i el Cor
LaBinota és més intens.
ME: Coral estàtica o rítmica?
ML: Estàtic per a res,
sempre fem dels nostres
concerts un espectacle,
fem coreografies a les
cançons, busquem posicions i col•locacions diferents a l'escenari. Això va
molt lligat en la meva
part de directora, per això
intento que el cor sigui
autònom perquè sigui tot
més fluid, es puguin
mou-re i puguin ser molt
actius a l'escenari.
ME: Com a directora ajudes vocalment a la coral?
ML: Com a directora,
ajudo vocalment en la
preparació
de
les
cançons, als assajos, treballem tècnica vocal.
Alguns dels membres
reben classes particulars,
o estudien tècnica. Al
moment del concert, no
ajudo vocalment al cor,
ells són els cantants i jo la
directora.
ME: La música, llenguatge universal, que com
deia Plató forma una part
integrant de l'educació
gràcies al seu poder per
modelar els afectes, estats d'ànim i, a més, produeix plaer.
ML: Està demostrat que
la formació musical repercuteix de forma positiva,
singular i única en la formació intel•lectual i
humana general, i en el
desenvolupament
del
cervell.
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EL
EL SUBMARINISME
SUBMARINISME A
A L'ABAST
L'ABAST DE
DE TOTHOM
TOTHOM
AMB
AMB ESTACIÓ
ESTACIÓ NÀUTICA
NÀUTICA COSTA
COSTA DAURADA
DAURADA

Posidònia i aigües cristal•lines, el lloc ideal per
iniciar-se en la immersió
submarina
Grans
prats
de
Posidònia caracteritzen
aquesta zona d'aigües
cristal•lines que conviden a submergir-se. Tot
plegat crea un fons marí
amb gran varietat de
flora i fauna autòctona
on s'ha anat desenvolupant una gran biodiversitat de flora i fauna.
L'espai natural entre
Salou i Deltebre-Riumar,
conegut com a Golf de
Sant Jordi, convida a
descobrir el mar en
totes les seves vessants, inclosa la immersió. La bonança del
clima i la qualitat de les
seves aigües, han convertit a aquesta zona a
cavall entre la Costa
Daurada i les Terres de
l'Ebre en una destinació
amb un gran potencial
per als amants del snorkel i el submarinisme:

www.mesebre.cat

una zona ideal per iniciar-se al descobriment
dels fons marins, acompanyat d'experts guies i
instructors professionals. Una de les zones
més importants de
Catalunya per a la pràctica de la immersió.
Empreses especialitzades amb tècnic professionals i qualificats amb
qui és possible, a partir

de l'edat de 6 anys, una
sortida guiada de snorkel per descobrir en
família, la flora i la fauna
que habita en aquesta
zona. Des dels 8 anys,
un pot iniciar-se també
en la pràctica del submarinisme amb un
bateig al mar. Els únics
requisits en tots dos
casos són saber nedar i
tenir moltes ganes de

divertir-se. En l'àmbit de
l'Estació Nàutica hi ha
també la possibilitat de
viure immersions més
exclusives. Un exemple
pot ser el busseig en
derelictes. Diferents vaixells enfonsats que
s'han convertit en lloc de
pelegrinatge d'aficionats
a moure's entre les
seves restes. Destaca
per la seva magnificèn-

cia, nivell i dificultat el
"Cavour", un vaixell
enfonsat l'any 1917 que
està situat a 5 milles de
la costa, sobre un fons
de sorra i fang a 52
metres de profunditat,
amb el casc partit en
dues meitats. Una altra
de les activitats exclusives que ofereix Estació
Nàutica és el Tuna Tour,
que consisteix en sub-
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mergir-se al mar entre
centenars de tonyines
vermelles de grans
dimensions. Hi ha la
possibilitat de realitzar
snorkel entre les tonyines, i per a bussejadors
amb titulació i experiència, submergir-se a més
profunditat entre aquestes imponents i apreciades tonyines amb el
Tuna
Tour
Diving.
L'Estació Nàutica Costa
Daurada, amb prop de
90 quilòmetres de costa,
abasta les poblacions
de Salou, Cambrils,
Mont-roig i Miami Platja,
Vandellòs i l'Hospitalet,
l'Ametlla
de
Mar,
l'Ampolla i DeltebreRiumar,
una
zona
geogràfica coneguda
com a Golf de Sant
Jordi., amb unes característiques
especials
que la converteixen en
un espai ideal per a la
pràctica d'activitats nàutiques.
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IMATGES DE LA SETMANA

FOTOS: ACN, CAM Ràdio, Salvador Llambrich i Més Ebre
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Inauguració de l’Edifici de la Generalitat a les Terres de l’Ebre

Inauguració del CAP de Roquetes

L’Ebre en festes
FESTA DEL RENAIXEMENT

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de Festes, Domingo
Tomàs, van fer una valoració positiva de la Festa del
Renaixement, quant a assistència de visitants a la ciutat, afluència
de públic als espectacles i absència d'incidents. “Els espectacles
propis i els d'aforament limitat han registrat una elevada ocupació, en la línia de les últimes edicions, i el públic ha respost favorablement a iniciatives noves com el torneig cavalleresc de les
Avançades o les visites nocturnes a la Catedral, que han omplert
tots els passis”. L'alcalde va voler destacar una vegada més la
implicació ciutadana, d'entitats i colles de cultura popular com a
element clau perquè la Festa del Renaixement torni a ser un èxit.
Bel va introduir la sostenibilitat econòmica com a variable per
reforçar aquesta idea. "Avui estem fent una Festa del
Renaixement amb una aportació econòmica de l'Ajuntament que
és una quarta part de la que es destinava l'any 2006”.

Camarles, S. Jaume, la Ràpita, Xerta o Arnes, municipis ebrencs que han viscut o que encara gaudeixen de la Festa Major.
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Carlos Alós fitxa
amb el FC Kairat
De la primera divisió de Kazajistán
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La UE Deltebre serà filial
del CD la Cava
Ja s’ha aprovat en l’assemblea de socis

Carlos Alós estava treballant per
a la Federació de
Kazajistán, sent
entrenador del
combinat sub-17
del
país.
Fa
poques setmanes, amb aquesta
selecció, va visitar Tortosa, en
una estada per
preperar la Copa
President i la fase
de grups classificatòria per a
l’Europeu que ha
de començar al setembre. Però en els darrers dies, la
situació esportiva del tècnic tortosí ha sofert un
canvi. “Vaig rebre una proposta del FC Kairat, un
club històric a l’antiga lliga russa, havent-la guanyat
dos cops, i ara un dels importants del campionat de
Primera divisió de Kazajistán. La proposta em va
agradar i, tot i que estava il.lusionat amb el projecte
de la Federació, vaig acceptar-la, amb el consentiment de la Federació de Kazajistán a qui he d’agrair
les facilitats i la comprensió que han tingut per
acceptar la meua decisió”.

La UE Deltebre tenia un
futur incert. Hi havia voluntat de seguir però mancava
un president i acabar d’apuntalar la directiva.
Amb la Fundació Ajuntament
que es va plantejar fa unes
setmanes, han hagut converses entre clubs del municipi.
En principi es va dir que
podia existir un acord entre
la UD Jesús i Maria i la UE
Deltebre. No va ser així i
aquest, finalment, ha existit
entre el CD la Cava i la UE
Deltebre. Amb aquest acord,
cada club seguirà amb la seua gestió, nom, escut i
colors de la samarreta, però tots dos tindran vincles
de suport i connexió esportiva per aprofitar jugadors:
els que acaben del juvenil i no passen directament al
primer equip de la Cava, tenen l’opció de jugar amb
el Deltebre que, d’aquesta forma, es veurà reforçat.
Ara manca que el Deltebre ho exposi en la seua
assemblea i que s’aprovi i, a la vegada, que es formi
la seua junta directiva. Si tot tira avant, a la UE
Deltebre, hi ha converses amb Bartolí perquè pugui
ser el tècnic.

L’Ascó incorpora al
davanter Cheikh

Homenatge a Josep
Gonzalez, a Rasquera

Fou un dels que va denunciar la ‘trama’ de l’Eldense

Dia 5: Rasquera, Arnes, Olímpic i Benifallet

L’Ascó ja té nou davanter, després d’arribar a un acord amb
Cheikh (Eldense), davanter de 26
anys, molt corpulent (1,88 m).
Cheikn fou molt conegut i apreciat la temporada anterior per ser
un dels jugadors que va denunciar la trama de les apostes fraudulentes de l'equip alacantí. Una
part de l'equip de l'Eldense, que estava a la Segona B,
segons es va informar la temporada passada, 'amanyava' resultats de partits per les apostes i així es van viure
marcadors d'escàndol, com el del Mini Estadi, que van
poder representar grans beneficis. El tema va explotar i
es va denunciar, afectant a jugadors de l'Eldense, el seu
tècnic, per les alineacions, i d'altres persones que
podien estar implicades. Cheikh, jugador de
Mauritània, malgrat tot el que representava, va ser un
dels que va denunciar-ho públicament. D’altra banda,
l’Ascó que va rebre el Reus en el primer partit de pretemporada (0-1), visita demà l’Europa en la Copa.

El dissabte dia 5 d’agost, en
Festes Majors, Rasquera
retrà un homenatge al jove
Josep González que el passat mes d’abril va perdre la
vida als 20 anys en un accident de transit. Josep era el
porter de l’Arnes, club que
ja va fer-li un homenatge el
dia 1 de maig. A més, estava vinculat als planters de
l’Olímpic, com a entrenador. A Móra d’Ebre, al seu dia, també se li va fer un
homenatge emotiu. El dissabte dia 5 d’agost se li
farà a Rasquera on, tot i no haver futbol, es recupera
un equip per jugar un Torneig amb els clubs amb els
que Josep tenia relació. El Benifallet, com el
Rasquera, també farà equip eventualment. A les
17.30 hores jugaran Rasquera i l’Arnes. A les 18.30
ho faran el Benifallet i l’Olímpic. A les 20 h, la gran
final. Serà una tarde de grans emocions.

DAVANTER qUE ESTAVA AL VALLS

DILLUNS VINENT DIA 31

L’Amposta fitxa a ‘Vieri’

Teixidó a Canal TE

Cristian Teruel, conegut com ‘Vieri’, és nou jugador de l’Amposta. Un davanter amb experiència que va jugar a Primera catalana amb el Torreforta i que els
darrers dos anys havia estat al Valls. Era el fitxatge que mancava per tancar la
plantilla i que el president Jordi Pérez va anunciar a Canal Terres de l’Ebre que
s’estava concretant per a fer-se. D’altra banda, si hi ha més d’una candidatura,
al febrer hi haurà eleccions a la presidència. Pérez no va aclarir si es presentaria
però si que va informar que enguany al pressupost es preveuen rebaixar uns
7.500 euros, dels 20.000 que queden de deute, de la quantitat que ell va posar
al seu dia. Si Jordi Pérez no continués, la nova junta hauria de desembossar uns
12.000 euros per completar el pressupot i poder acabar la temporada.

13.30 i 15 hores
Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, estarà dilluns vinent dia
31 a Canal Terres de
l’Ebre, amb Michel Viñas. El programa es
presenta força interessant (13.30 i 15 hores).
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La unió, futur de
clubs?
Que quede clar, d’entrada, que parlo en
general. No perquè ara la Cava tindrà un filial, el Deltebre, em centro amb aquesta vinculació entre
dos clubs. Però si que penso que aquest nexe marca un
abans i un després com una alternativa de futur per a clubs
que poden desaparèixer i que, d’aquesta forma i d’alguna
manera, poden arribar a sobreviure. I tots dos poden traure
beneficis.
La realitat és que som un territori molt patriòtic i el tema
de les fusions de clubs és molt complicat de posar-lo sobre
la taula. Sempre n’hi un que perd llençols pel camí amb una
fusió. És cert. Però si ens deixem de romanticismes i de recels, que ja no tenen sentit, podria ser una solució, per alguns casos que la poden necessitar.
Recordo al rapitenc Fernando Garcia que plantejava anys
enrera poder fer un club Terres de l’Ebre, a l’estil Extremadura del seu moment, per a poder progressar i poder fer un
salt a la Segona B i al futbol professional. Es van fer diverses
reunions. I si bé hi havien directius que entenien el projecte,
la majoria no veien cap viabilitat al mateix. Està clar, però,
que a les Terres de l’Ebre, excepte l’Ascó que va ser campió
de Tercera divisió, a hores d’ara és una utopia pensar en
futbol professional.
Per tant, la conclusió d’avui és que, tot i que sé de les dificultats per establir una entesa, la unió pot servir d’alternativa de futur. Com a mínim s’ha de pensar en què així sigui
com una possibilitat. Us imagineu si Tortosa, Ebre Escola,
Catalònia, R-Bítem i fins i tot el Roquetenc fessin un futbol
base conjunt...potser seria potent i es compartirien esforços...però la realitat és molt més complexa. Potser ara és
així. En uns anys, potser es veu diferent.

L’opinió de Joaquin Celma.

Villar, Porta i altres
històries per a no dormir
Jo al seu dia ja vaig dir que em semblava una barbaritat
que un president de la Federació portés 29 anys en el
càrrec. I no el treia ningú. No tenia oposició, això ho
entenc menys. Des de 1976 fins ara, només tres presidents: Villar, Roca i Pablo Porta. Recordo la ‘canya’ que
li pegava cada nit el mític periodista José Maria Garcia a
Pablo Porta. El president li va presentar una querella.
Els càrrecs de president de les Federacions haurien de ser
un màxim de quatre anys. Però per desgràcia, els humans
quan estan en el càrrec s’apoltronen i generalment els
comença a agradar el poder, comença l'amiguisme i el
transit d’influències. Recentment hem vist cas de Rosell i
ara de Villar. ¿Està podrit el futbol? Ja no sé que dir. El
que veig no m'agrada. La gent honrada i de valors queden lluny i cada vegada n’hi ha menys. El president de la
Federació s'ha preocupat més del seu càrrec que de fer
un gir de 180 graus al futbol estatal. Aquí a Catalunya
Subies va renovar en el seu càrrec mentre els clubs no
estan contents per les continuades pujades de mutualitat
amb alguna despesa afegida que surt cada any. El que no
comprenc és com està muntat el sistema. La majoria de
clubs són crítics aquest sistema, però res es fa. Aquí
veiem una Segona divisió B, deficitària i no la canvien.
Una Tercera divisió a Catalunya que reclama a crits dos
grups o un canvi de l'estructura del futbol regional a
nivell d’un sistema de competicions que està obsolet.
¿Per què els federatius són escollits i gairebé el 75 % dels
clubs no està content amb el sistema? Com diria un filòsof: "està lligat i molt lligat per tots els costat". I clar,
després surten escàndols com el de Villar o el que hi va
haver a la FIFA que el 2015 va sortir a la palestra. I el que
nosabem.
TELEX. Edu Escuté, nou jugador del Batea. Entrenador
del Batea B, José Rabassó Sarroca. Enguany a Bot no hi
haurà futbol.
El jugador que va denunciar ‘arreglos’ de l'Eldense,
Cheikh, ha fitxat amb l’Ascó. Un rodamón, ha jugat en
14 equips i només té 26 anys, en cinc temporades a
Segona divisió. I va ser campió a Estònia fa dos anys.
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PATINATGE. ANOUK VIzCARRO VA FER PLATA

DISSABTE PASSAT

Nou èxit en la XVI Baixada del
Renaixement de Tortosa

Roger Arasa, campió de
Catalunya aleví

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Campionat de
Catalunya benjamí, aleví i infantil, a les instal·lacions del CH
Cadí, a la Seu d’Urgell. Els patinadors ebrencs del C.P.
L’Aldea Roger Arasa i Anouk Vizcarro pujaren al podi aconseguint l’or i la plata respectivament. En categoria infantil
masculí, Ivan Garriga, CJ Ulldecona, fou cinquè. Tots tres,
Roger, Anouk i Ivan queden classificats per al Campionat
d’Espanya, del 12 al 14 d’octubre, a la Corunya.

La
Baixada
del
Renaixement és una
prova de natació
d'Aigües
Obertes
que es disputa al Riu
Ebre amb sortida a
Xerta i arribada a
Tortosa.
Segons
ebredigital.cat,
hi
van participar més de
120 nedadors, en
una prova que també
estava inclosa al circuit català de travesses de la Federació
Catalana.
Va guanyar el nedador del Club Natació
Terrassa, Jordi Bosch, i Mireia de Lorenzo, de l’Hospitalet. El club amfitrió, el Club
Natació Tortosa també hi va ser present amb quatre nedadors. Lidia Rochet va arribar
a meta en tercera posició i Cinta Conesa en quarta; mentre que Marc Monfort va ser
dotzè i Josep Maria Cid, vint-i-tresè. Foto: ebredigital.cat
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EN UN MINUT

Més notícies
*CENTRE
ESPORTS
TORTOSA: dimecres, al
Campus Toni Gerona,
que organitza el club, va
ser-hi el jugador del FCBarcelona Lassa i de la
selecció espanyola, Viran
Morros. “Fou una jornada genial en la que vam
gaudir molt ja que a part
d'un gran jugador és una
gran persona. Fins i tot es
va animar a jugar una estona amb nosaltres. Volem agrair a Toni Gerona
ja que sense ell no hagués estat possible”, informaven des del CE Tortosa.

REM OLIMPIC

Campionat del Món sub-23
La setmana passada es va celebrar a la Plovdiv (Bulgària), el Campionat
del Món SUB23, amb la participació de tres components del Club Nàutic
Amposta a la selecció espanyola, Victòria Cid i Yago Gavilan com a remers i David Morales com a tècnic de la selecció femenina
Com a resultats assolits pels nostre remers:
12ena posició en W4- amb Victòria Cid (CN Amposta), Aitzpea Gonzalez (Santiagotarrak), Valeria Palma i Mari Carmen Ortiz (CN Sevilla)
11 ena posició en M4- per Yago Gavilan (CN Amposta), Jaime Rus
(CN Sevilla), Ismael Rifi i Rubén Garcia (CR Tortosa).

*CH AMPOSTA ha
CICLISME. DIUMENGE
efectuat dues noves incorporacions per a l’equip sènior femení per a
la temporada 2017-18.
Elles són Rocio Lendinez i Raquel Romero,
provinents del BM. Castellón de Divisió d'Honor (a la foto inferior).

DEBUTARÀ LA TEMPORADA PROPERA

El CB Cantaires Tortosa afronta la Lliga EBA com un 'gran repte'
El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa jugarà la temporada
propera a Lliga EBA. El club tortosí fa el salt a una lliga estatal,
per primer cop a la història del sènior masculí. La temporada
donarà el tret de sortida al setembre. El Cantaries jugarà en el
grup C (a tot l'Estat n'hi ha cinc), que inclou equips catalans,
aragonesos i de les illes Balears.
Aquest dimarts, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el regidor
d'Esports, Joaquim del Pino, i el representant de la Federació
Catalana de Bàsquet, Jordi Llaberia, han acompanyat el president del Cantaires, Sisco Pepió, en el seu anunci oficial de la
participació en la lliga EBA.
Pepió ha advertit que és una lliga molt competitiva però
que els últims resultats esportius els fan ser optimistes. "Fa
anys que estem treballant en aquest projecte. Volem agrair el
suport de l'Ajuntament de Tortosa i també el de la Federació." El president del Cantaires, així com el representant de la
Federació, han fet una crida a la ciutadania a gaudir del bon
bàsquet amb els partits que es podran veure a Tortosa la propera temporada. "Aquesta lliga és l'equivalent a la 2ªB del
futbol, té molta repercussió a tot l'Estat”. El Cantaires va poder accedir-hi per les vacants que van deixar altres clubs. Va
presentar l’aval i la Federació va acceptar-li.
En el capitol esprtiu, dir que aquesta setmana hi ha una nova incorporació: Sean Mcdonnell, un ala-pivot ameri càde
2,03 m, que es va forma al Westmont College.

*JOANA I JUDIT,
AL CASTELLÓ

Sisco Pepió, president del Club Bàsquet Cantaires, en la roda de premsa de dimarts.

Les 3 baixes que
tindrà el CH Amposta
són Aida Rieres, que
deixa la pràctica de l'handbol per motius laborals i personals, i la
seva germana Joana
Rieres i Judit Tortajada,
que han fitxat pel BM
Castelló de Divisió d'Honor Liga Loterias on
jugaran a la màxima categoria de l'handbol estatal.
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AIXÍ ESTAN ELS NOSTRES EqUIPS PER LA PROPERA TEMPORADA, AMB ELS JUGADORS qUE CONTINUEN I ELS qUE HAN FITXAT (3)

P

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

P

P
D
D
D
M
M
M

CF CANONJA
JUGADOR

J. R. Fernandez
Andres Michel Tea
Abraham Exposito
Jose Luis Pizarro
Raúl Vazquez
Xavier Tomàs
Daniel Trujillo
Javi Diaz
Maxi
Francisco Lozano
Alexander Guirau
Ivan Rodriguez
Àlex Barsi
Raül Hidalgo
Imanol Gómez
Dani Velasco
Raül Hidalgo
Jonatan López
Maximiliano Seines

PROCEDÈNCIA

Canonja
Canonja
Canonja
Canonja
Canonja
Canonja
Canonja

S. Pau
Canonja
Canonja
Juv
E. Canonja
E. Anonja
Canonja
Juvenil
E. Canonja
E. Canonja
Hospitalet

CF REDDIS
JUGADOR

Sergi Fuertes
Guillermo Burgos
Aleix Benito
Marc Vidal
Marc Benito
Roger Batista
David Borrego

PROCEDÈNCIA

Ascó
Reddis
Reddis
Reddis
Reddis
Reddis
Reddis

*Plantilla per acabar de tancar

TORREDEMBARRA

P

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

JUGADOR

Eliott Mounoud
Manuel Verges
Mohamed
Guillem Bartolomé
David Llaveria
Daniel Cruz
Agustin Dario
David Huertas
Velardiez
Fede
Pau Gidbert
Joan Domingo
Marc Ruiz
Sergio Susin
John Alejandro
Javier Fañadas
Pol Guardia
Aleix Matamoros
Josu
Boulahya Ibrahim
Iker Ordovas
Maikel Emperador
Omar
Miguel
José Jareno

PROCEDÈNCIA

Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Juve
Juve Cambrils
Juve Reus
Juv Nàstic
Pobla Mafumet
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
Torredembarra
P. Valencià
Torredembarra
Vendrell
Tortosa
Torredembarra
Vilafranca
La Floresta

CAMBRILS U

P

JUGADOR

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

P

Héctor Torres
Jordi Llorens
Josu Rigal
Jorge Granados
Adrián Soriano
Gerard Batiste
F. Martin Jiménez
Gerard Colomé
Oriol Aragonés
Leo Sosa
Joan Canaldas
Jusi
Igor Macedo
Miguel Aguire
Ivan Bruno
Dani Sáez
Samu Garcia
Erik González
Nico Diaz
Robert Infantes
Ivan Bruno
Albert Arranz

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

P

Hospi
Flix
Cambrils U
Cambrils U
Cambrils U
Cambrils U
Cambrils U
Juvenil
Hospitalet
Vilalba
Cambrils U
Valls
Juvenil
La Riera
Cambrils U
Cambrils U
Cambrils U
Cambrils U
Hospitalet
Tancat
Juvenil
Hospitalet

P. MAFUMET B

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

JUGADOR

Daniel Alfaro
Joel Robles
J Maria Navarrete
Yatma Fall
José Luis Leon
Kiko Lopez
Briam Piñeiro
Dani Miravete
Jorge Donoso
Arnau Cucurull
David del Sol
Francisco Nuñez
Adria Romero
Ramon Nicolau
Francesc Brunet
Anton Pons
Òscar Ormachea
Ivan Cristino
Àlex Palomares
Jordi Lopez
Mateo Paquel
Àlex Cañas

Alex Diaz
Clave
Francico Felipe
Carlos Rodriguez
Héctor Pérez
José Luis Duque
Marc Albareda
Ruben Pérez
Antonio Cornejo
Ismael Diaz
Carlos Cabrera
F. Rodriguez
Marc Tarragon
Narcís Falguera
Sergi Cerrato
Sergio Reales
Amador
Juan Bioko
Àlex Caballos
Dani Mairelles
Àlex Saura
Francisco Reche
Jorge Aibar

PROCEDÈNCIA

Pobla B
Pobla B
Pobla B
Pobla B
Camarles
Pobla B
Pobla B
Pobla B
Perelló
Albi
Pobla B
Pobla B
Pobla B
Pobla B
Pobla B
At Valls
Morell
Tortosa
Pobla B
At Valls
Pobla B
Morell

TORREFORTA
JUGADOR

PROCEDÈNCIA

PROCEDÈNCIA

Cambrils Unió
Reddis
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Torreforta
Salou
Torreforta
Catllar
Salou
La Riera
Torreforta
Torreforta

P

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

P

HOSPITALET

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

P

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

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

Gerard Tomàs
David Fernández
Marc Gutierrez
David Gzl
Fernando Cuevas
Marc Sabaté
Mario Sugar
Fran Roldan
Pol Fort
Adrià Gómez
Jefrey Bravo
Juan Jose Colll
Edu Sosa
Jahir Aguilar
Kike Tejero
Gerard Martin
Daniel Evangelista
Albert Fernandez
Carlos Coll
Adrian Rodríguez
Joan Lastarri
Gabi Pacheco
Angelo Gabriel
Sergio Mañas

Reus Juv
Hospitalet B
Catllar
Hospitalet B
Hospitalet
Reus Juv
Hospitalet B
Hospitalet Juv
Hospitalet Juv
Hospitalet
Montroig
Hospitalet
Cambrils/Canonja
Hospitalet B
Hospitalet B
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Hospitalet
Reus Juv
Hospitalet B
Hospitalet
Hospitalet

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

JUGADOR

PROCEDÈNCIA

P

RODA BERÀ
Ivan Rubiales
Didac
Cristian Paradas
Àlex Ronda
Daniel Bello
Gerard Marsal
Joel Muñoz
Daniel Belemans
Mohamed
Carlos Palau
Marc Castro
Isaac Macera
David Pabon
Gerard Solé
Brian Domínguez
Miguel Contreras
David Some
Dennis Belemans
Francisco Roman
Alberto Cuenca

VALLS
JUGADOR

Jordi Fernadez
Aleix Ruiz
Òscar Botero
Moha Simo
Òscar Botero
Eric Marti
Carlos Herrero
Arnau Miro
Òscar Rodriguez
José Castro
Ramon Giro
Albert Plana
David Molina
Martí Fabregas
Ramon Miranda
Francesc Gómez
Genís Vidal
Ferran Aleman
Òscar Perez

Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Cambrils Juv
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Segur
Lleida B
Morell
Segur
Roda
Perelló

PROCEDÈNCIA

Ribetana
Valls
Valls
Juv Valls
Valls
Valls
Valls
Igualada
Reus B
Valls
Valls
Valls
Valls
Valls
Valls
Juv Valls
Valls
Valls
Valls

CD MORELL
JUGADOR

Marc Alias
Marc Calvo
Javier Fernández
Fran Rodriguez
Abel Sánchez
Tome
Adrian Casares
Roger Tell
Sergi Donoso
Arnau Pedreny
Adri Sánchez
Jonatan Garzon
Enric Loóez
Aleix Revuelta
Isma Rojas

PROCEDÈNCIA

Morell
Morell
Morell
Batea
La Riba
Morell
Morell
Morell
Morell
Gandesa
Inactiu
At Valls
Morell
Morell
Morell

*Plantilla per acabar de tancar

CE VENDRELL

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

P

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

JUGADOR

David Benito
Àngel Osorio
Adrian Palacin
Eric Manzano
Sergi Casellas
Josep Boronat
Ezequiel Cordero
Pablo Gonzalo
Marc Hervas
Albert Bonsons
Joan Anton Soley
Pol Casellas
F. Rodriguez
Àngel Ferro
Sergi Romau
Zakariae Meftah
Xavi Moreno
Àlex Hurtado
Bilal Charaka

Vendrell
Tancat
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Segur
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Tancat
Tancat
Vendrell
Vendrell
Vendrell
Vendrell

VILASECA
JUGADOR

Francisco Ruiz
Carlos Rios
Ant. Dominguez
David Duran
Roger
Alej. Dominguez
Angel Menacho
Roger Tarres
Mathew Clewey
Ivan Martinez
Òscar Valerio
Joel Marigot
Josep Ferrando
Miguel Escubedo

PROCEDÈNCIA

PROCEDÈNCIA

Vilaseca
Vilaseca
Vilaseca
Vilaseca Juv
Reus Juv
Vilaseca
Vilaseca Juv
Reus/Martinenc
Reus Juv
Reus Juv
Vilaseca
Reddis
Falset
Macarena

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.
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Informe de Primera catalana
La primera catalana és
una categoria maleïda,
molt difícil de mantenir
per als equips de Lleida i
Tarragona, davant la
superioritat
dels
de
Barcelona, amb tal quantitat de població que allí
sota una pedra surt un
jugador. A les nostres
terres els nostres dos
representants, Rapitenca i
Tortosa, han de fer un
esforç i portar jugadors de
Tarragona ja que el mercat aquí és limitat.
Aquesta categoria té tant
de potencial com en moltes altres autonomies
d'Espanya de Tercera
divisió. És la Federació
amb
més
llicències
d'Espanya i per això li
correspondrien 2 grups de
Tercera, per això la 1a
catalana és com una
Tercera divisió.
A Catalunya hi ha 925
clubs fins a la quarta
catalana i des de la 1 divisió fins a la 1a catalana
només n’hi ha 69, 36
estan a la 1a catalana i
clubs amb molta tradició
Tortosa, Sants, Igualada,
Martinenc, Balaguer i

Rapitenca estan en el
pòdium dels 50 millors
equips històrics si mirem
les classificacions des de
1941. És una categoria
molt difícil amb poc gol,
la temporada passada va
tenir un promig de 2,5
per partit, el que marca
primer gairebé té guanyat
mig partit i que un equip
sigui golejat és molt difícil, només cal veure
aquesta dada: el Morell
no va guanyar ni un partit
a nivell esportiu (oficialment 1 i als despatxos) i
només va rebre 2,3 gols
per partit. O el que és el
mateix, golejar a un
equip és molt difícil i els
marcadors són molt igualats. Categoria molt difícil
pel gran potencial si un
equip
té
problemes
econòmics la perd en un
tres i no res. Fa dues temporades Morell, Rubí i
Masnou van baixar de
Tercera divisió i la passada cap d’ells va poder
mantenir-se en aquesta
categoria. Cas curiós que
en les darreres sis temporades, els ascensos siguin
gairebé tots de la nostra

província:
Rapitenca,
Ascó i Morell van ser
campions i la passada el
Reus B va ascendir en la
promoció.
Aquesta campanya es
presenta amb més potencial que la passada, quan
al grup 1 estaven Sants,
Andorra i Martinenc que
van quedar en el pòdium
dels quatre millors i ara
passen al grup 2. I els tres
són candidats a l’ascens i
un d'ells va a per totes
l'Andorra, que encara no
té l’equip definit, però
està esperant un grup
inversor. A aquests tres
candidats cal unir equips
per a l'ascens com el
Balaguer o Almacelles,
que en la passada van fer
una gran temporada, i un
Igualada que s'ha reforçat
molt bé. Podria entrar en
la lluita també per a l'ascens, com a equip revelació, el Lleida B que ha
anat creixent: llocs 10, 6 i
5, en les últimes tres campanyes i és un conjunt
gairebé semiprofessional i
els seus jugadors alguns
estan entre el primer
equip de la segona divisió

Informe de Segona catalana

La Segona catalana, o
primera provincial, és
una categoria molt competitiva per tenir equips
molt potents, només cal
veure a la província,
excepte el Reus o Nàstic,
la presència en categories
superiors és insignificant
i a Tercera divisió estan
la Pobla i Reus B, que
són filials, i l’Ascó per la
subvenció que disposa el
municipi. A 1a catalana,
estan Rapitenca, Valls,
Tortosa
i
Vila-seca.
Últims 7 campions de
Segona:
Tortosa,
Cambrils (és el Reus B),
Vila-seca, Reddis, Jesús i
Maria, Morell i Valls.
Quatre estan en categories superior, Jesús i
Maria a Tercera catalana
i Reddis i Morell que han
tornat als seus orígens.
Es presenta un any molt
emocionant però amb
una diferència respecte a
la passada temporada, el
pòdium dels cinc millors
té molta sang ebrenca.
Aquesta és una bona
notícia però n’hi ha una
de negativa i és que Jesús

Catalònia, Batea i la
Sénia estan entre els candidats als descensos. I un
altre factor a tenir en
compte és que, una temporada més, la pressió
dels 5-6 descensos estarà
present tota la lliga,
doncs Vilaseca, Tortosa i
Valls entren en les travesses dels descensos de 1a,
un dels tres està gairebé
sentenciat com li va passar al Morell la passada
temporada al Catllar, o al
Torredembarra i Reddis
fa dos. Per als ascensos
dos candidats clars.
Amposta que manté bloc
de la passada campanya
però té la part negativa
que no segueix el tècnic
Beto, artífex de l'èxit de
la passada campanya. El
recau en un Albert Bel
que mai ha entrenat a un
equip amateur. L’altre
candidat clar és el
Cambrils Unió que està
entrenat per Amores que
ja porta dos anys recollint
èxits, un ascens i la passada lliga un tercer lloc. I
per aquesta campanya el
seu equip té millor

estructura i més poder de
gol. Altres aspirants són
Camarles i Gandesa que
van realitzar una brillant
campanya i que conserven els blocs i que, a
més, s'han reforçat bé.
Amb tot, al pòdium dels
cinc
millors
opten:
Amposta,
Gandesa,
Camarles i es podrien
unir Ulldecona i la Cava.
El
recent
descendit
Morell només té una missió: consolidar l’equip a
la categories després de
dos descensos consecutius, doncs els que descendeixen de 1a catalana
entren en mini catarsi
com li va passar al
Torreforta i la passada al
Catllar, que va perdre la
categoria, mentre que el
Torredembarra va salvarla pels pèls. Aquesta
campanya hi ha uns sis
equips que estan molt
definits per a estar a la
part alta. Aquí es podria
unir algun dels ascendits
com a equip revelació, la
passada lliga ho va ser el
Cambris. En aquesta pot
ser la Pobla de Mafumet
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L’opinió de Joaquin Celma
B i la 1a catalana.
Per tant, 6 candidats clars
a
l’ascens:
Sants,
Martinenc,
Andorra,
Balaguer, Almacelles i
Igualada i el setè podria
sortir d’algun equip revelació: Lleida, Viladecans o
San Cristobal que la passada lliga va quedar
quart, amb la qual cosa ja
hi ha nou equips perfilats
per a la part de dalt.
La pregunta del milió,
que farà la Rapitenca? La
temporada passada vaig
pronosticar que quedaria
12è. Al final, 10. Error
mínim. Per aquesta propera, ja que té millor
equip que la passada,
amb diferència, crec que
màxim que podria quedar
seria sisè.
D’altra banda, no hi ha
bones notícies pel tema
dels descensos. Panorama
complicat per als nostres
tres representants de
Tarragona que es poden
veure afectats en els descensos a 2a catalana. És el
cas dels dos ascendits,
Tortosa i Valls. Han fet
equips justos per mantenir-se i el Vila-seca, des-

prés de la temporada passada, que fou molt complicada, només li queden
cinc jugadors, amb la
qual cosa es pot deduir,
com a pronòstic, que la
salvació de Rapitenca,
Tortosa, Vila-seca i Valls
és impossible.
Que
només en baixi un, ho
veig poc probable. El meu
pronòstic és que en baixaran dos, que és la mitjana dels últims sis anys i
més en aquesta campanya amb equips amb tantde poder a la part alta . La
passada campanya, la
meua opinió per als
ascensos va ser: Santboià,

Vilanova, Balaguer, Rubí,
Vila-seca i Reus Deportiu.
Dos els vaig encertar i
això que el Reus a la jornada 7 estava en descens.
Una 1a. catalana, grup 2,
amb 18 equips: 5 de
Lleida, 4 de Tarragona, 1
Andorra i 8 de Barcelona
que són forts per la quantitat de jugadors que
tenen a la seva disposició
i els que poden incorporar, fins i tot de la Tercera
divisió, si a la segona
volta els fan falta.
La meva aposta és clara,
candidat per a l'ascens:
Martinenc.

ELS PRONÒSTICS DE CELMA. 1a catalana
7 CANDIDATS PER A L’ASCENS:
Martinenc, Sants, Balaguer, Igualada, Andorra,
Almacelles i Lleida.
MITJA TAULA:
Viladecans, S. Cristóbal, Rapitenca i Vista Alegre.
DESCENSOS:
Vilaseca, Tortosa, Valls, Alpicat,
U. Bellvitge i S. Ildefons.

L’opinió de Joaquin Celma
o la Sénia, malgrat partir
com a equips que lluitaran per la permanència.
La categoria està molt
igualada i oberta per als
descensos:
Batea,
Hospitalet i Catalònia
tenen plantilles, a priori,
de menys nivell que la
passada campanya. No
obstant, un dels tres
també podria sorprendre
positivament en la classificació. Dels ascendits, la
Sénia,
Torreforta,
Canonja
i
Pobla
Mafumet gairebé amb
tota seguretat, dos es
mantindran. De l'inici de
la passada campanya,
només continuen 5 tècnics: Xavi Cid (Camarles),
Chacon (Roda), Amores
(Cambrils) i Dani Sereno
(Torredembarra).
Una
categoria on els clubs fan
miracles per mantenir-se.
Només cal veure un
Reddis amb un pressupost de 17.000 euros, els
jugadors no cobren.
El mateix passa amb el
Torreforta,Torredembarra
o Vendrell. Té molt de
mèrit.

La temporada passada la
meva aposta per l'ascens
fou el Tortosa. Encert
total. Per a la promoció:
Gandesa, Valls i la Cava,
un altre encert amb el
Valls. I per als descensos:
Batea, Segur, Vendrell,
Salou, Torredembarra, El
Catllar i Reddis. Tres
encerts. I el quart que va
baixar, la Riera, vaig pronosticar que estaria a
meitat taula. Només un
error en total dels ascensos i els descensos i el
meu índex d'encert sempre és el 80%. I els campions, en les últimes 9
campanyes, els he encertat sempre excepte el de
fa dos temporades. El
campió, el pronostico

sempre entre novembre i
febrer.
Crec que enguany hi
haurà molta igualtat a
Segona, en les primeres
places i més a meitat
taula però en els descensos, en la jornada 17, tres
equips estaran gairebé
sentenciats.
Tots els equips han
mogut fitxa, 160 fitxatges, 8 per equip, una barbaritat gairebé el 45 %
de cada plantilla. El primer lloc o el segon serà
ebrenc i hauran 5 descensos, 2 del nostre territori.
S'espera any de bona
collita per al nostre futbol, en la jornada 34,
veurem
resultats
i
encerts.

ELS PRONÒSTICS DE CELMA. 2a catalana
4 CANDIDATS PER A L’ASCENS:
Amposta, Cambrils Unió, Gandesa i Camarles.
INTERROGANTS: Ulldecona, Roda Berà, Morell,
la Cava, Vendrell, Reddis i Torredembarra.
EqUIPS qUE PODEN SER REVELACIÓ:
La Sénia o Pobla Mafumet.
6 CANDIDATS AL DESCENS: Batea, Hospitalet,
Catalònia, la Sénia, Canonja i Torreforta.
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ENTRENADOR DE FALSET

Un veterà de les banquetes
AVUI: ALBERT LIZASO, TÈCNIC DEL CLUB ATLÈTIC MÓRA LA NOVA

Pregunta: Qui t’ha
donat més suport en
el futbol?
Resposta: Els meus
amics i la meva parella.
P: El teu lema?.
R: Respecta sempre
als demés.
P: Les teues passions?
R: La família, els meus
amics i sobre tot el
futbol.
P: Treball, família,
entrenaments, partits...com es gestiona?.
R: Sempre has de
buscar temps per tot
però reconec que sóc
molt egoísta pel futbol.
P: Has plorat en un
partit?.
R: Un partit amb el
Pinell, al camp de
l’Olímpic, ens jugàvem el primer lloc i
l’ascens i vam perdre.
Aquell dia vaig estar a
punt, per tot el que
significava pel club i
pel poble del Pinell, a
més de per tot l’equip
que havia fet un gran
treball. D’altra banda,
també va ser un dia
dolorós quan em vaig
acomiadar del Flix.
P: Què és el més
humà que has viscut
en un camp?.
R: El comiat de Narcís
al Móra la Nova. Tot
l’acte va ser impressionant, emocionalment parlant.
P: Tres plaers?
R: Menjar bé, el Móra
la Nova i el Barça.
P: Un vici?
R: Sóc molt meticulós
amb la puntualitat als
entrenaments.
Un
bon vici que tinc és un
bon vi del Priorat.
P: Una illa, tu sol amb
50
dones.
Què
faries?.
R: El primer que faria
seria trucar a tota la
plantilla del Móra la
Nova perquè vinguessin. I una vegada
tots allí, suposo que
parlariem i jugaríem a
l’amagatall.
P: S’acaba el món en
una setmana, què
faries?
R: Doncs em gastaria
els euros que tinc.
P: Si haguessis de

definir futbol, què
diries?.
R: És una droga sana
que aporta moltes
amistats, moltes d’elles per sempre. Per
allí on he estat, he fet
grans amics. Hi ha
d’altres casos com
Pinilla, el porter Felip,
o els germans Oriol
que el futbol m’ha
permès conèixer i
crear una amistat verdadera.
P: Els aficionats saben
de futbol?.
R: Hi ha de tot, aquí
està la seua grandesa.
A diferència d’altres
esports, al futbol tothom fa alineacions i
opina si és penal o no.
P: Què has sacrificat
pel futbol?.
R: Família, sortides
amb els amics i celebracions de bodes o
comunions.
P: Què t’hagués agradat ser?
R: Futbolista professional.
P: Trajectòria.
R: Com a jugador,
Móra la Nova , Garcia
i Falset i com entrenador: Falset, Batea,
Olímpic, Pinell, Flix,
Móra la Nova i futbol
base de l’Ascó, del
Salou i del Falset.
P: Algú de la teua
família ha jugat?
R: Sí, Marc Vernet
Lizaso jugava al Reus
B i ara ha fitxat amb la
Rapitenca; el meu
fillol Albert i Paola
Soldevila, jugadora de
1a divisió amb la Real
Societat.
P: Els teus millors
entrenadors?.
R: Santi Juncosa,
Miquel Pellicer, Xavi
Llorens i Blas Serrano.
P: A quina edat et vas
retirar?.
R: Quan tenia 40
anys.
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: Perque m’agrada
molt el futbol i així
podia seguir-hi vincultat.
P: Què és un entrenador?.
R: Un gestor d’un
col.lectiu que busca
traure el màxim rendiment
individual-

ment d’un jugador, i
col.lectivament d’un
equip.
P: Quin és el secret
per a ser un bon
entrenador?.
R: Preparar-te al
màxim, apendre cada
dia i saber transmetre-ho. Així mateix,
buscar conèixer a
cada jugador.
P: Com prepares els
partits?.
R: Segons el rival.
P: Fan el llit els jugadors als entrenadors?.
R: Sí.
P: Serveix d’alguna
cosa una destitució?.
R: Depèn de la situació.
P: Et poses nerviós en
els partits?.
R: Sí, a la banqueta
s’han de viure i els
entrenadors
patim
molt.
P: La soletat de l’entrenador existeix?.
R: Sí, sobre tot quan
es perd.
P: Quina és la teua
filosofia del joc?.
R: Treball i molta
intensitat, buscant
equilibri defensiu i
ofensiu.
P: Consell per a un
futur entrenador?.
R: Preparar-se tot el
que pugui i saber arribar als jugadors, fer
un bon grup humà. Es
la clau, en aquestes

categories, per després, amb els arguments que puguis disposar,
aconseguir
resultats.
P: Entrenadors que
admires?.
R: Pep Guardiola.
P: El millor equip que
has entrenat?.
R: He tingut la sort
d’entrenar molt bons
equips, com l’actual,
el Móra la Nova, amb
qui només vam perdre un partit (el
darrer). També destacaria el juvenil de
l’Ascó, quan vam
guanyar-ho
tot
excepte un partit en
el que vam empatar.
P: Quan un entrenador és conscient que
no tot el vestidor està
amb ell, com ha d’actuar?.
R: Dialogant. Parlant
amb els capitans i
buscant solucions. A
cap vestidor tothom
està d’acord amb el
mister. Això és normal. Però si n’hi ha
que poden crear conlicte, primer s’ha de
parlar i si no es pot
arribar a una entesa,
s’han de prendre
decisions, en un sentit
o en un altre.
P: Qui guanya i qui
perd els partits?.
R: És una suma de
factors entre jugadors

i entrenador.
P: Quines qualitats ha
de tenir un jugador
per a ser professional?.
R: A més de tenir-ne
futbolistiques i físiques, ha de portar
una vida molt diferent
a la dels seus amics,
sacfricant-se molt i,
alhora, cuidant-se per
a poder aprofitar les
seues condicions físiques, millorant dia a
dia, amb molt de treball i sent humil.
P: Valors del futbol.
R: Treball, solidaritat,
disciplina, humilitat,
respecte, companyerisme i honestedat.
P: Quins consells li
donaries a una persona que se t’acosta i et
diu que vol ser entrenador?.
R: Com he dit abans,
que es prepari al
màxim i, a la vegada,
que sigui fidel a les
seues idees, amb
molta paciència per a
gestionar el vestidor.
P: Cal tenir molt
caràcter per a dominar un vestidor?.
R: Sí, molt. Però has
de saber-ho fer i potser mai arribes a
aconseguir-ho del tot.
Cada cas és diferent
però, com ja he
comentat, tenir un
bon grup humà al

vestdidor és la clau i
també una directiva
que estigui formada
per grans persones i
que ajuden i estiguin
al costat del tècnic i
dels
jugadors.
Enguany, al Móra la
Nova, hem tingut tot
això i els resultats ja
es van veure. Tothom
es va deixar la pell.
Som una família, molt
bona gent i, quan
això passa, hi ha
molta solidaritat en
un col.lectiu i, dins del
complicat, tot és més
fàcil.
P: En quin moment
un jugador ha de
saber si és titular o
no?.
R: Depèn del jugador.
Si sempre és titular o
no ho és. Cada situació té el seu anàlisi.
Has de tractar a tots
els jugadors per igual,
i si un per un motiu o
per un altre, creus
que li has de donar
explicacions
amb
antelació, ho has de
fer, sempre pensant
en el bé del grup.
P: Què has après com
a entrenador que
abans no veies com a
jugador?.
R: Moltes coses, és
del tot diferent. Però
sobre tot com vius els
partits.
P: Al descans, hi ha
silenci o crits?
R: Hi ha de tot,
segons l’ocasió. Però
si hi ha crits, allí queden.
P: Quan un jugador
et fa mala cara o et
recrimina un canvi,
què fas?
R: Has d’entendre
que està a moltes pulsacions i tu, malgrat
que també ho estigues, has d’actuar
com entrenador. Si no
té més incidència, és
una
situació
del
moment. Si va més
enllà i hi ha pèrdua
del respecte o actituds molt conflictives,
has de parlar amb el
jugador. Sobre tot ha
d’haver-hi respecte.
P: Quan guanyes ets
el millor i quan
perds...?
R: Per desgràcia el

XX
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futbol és així.
P: Com dorms després d’una derrota?
R: Molt malament.
P: Com reacciones
quan perds tres partits seguits i no saps
què fer?
R: És molt dur però
has de seguir insistint,
buscant la manera de
revertir la situació. No
has de perdre mai la
confiança.
P: El partit que mai
oblidaràs?
R: Aquell OlimpicPinell, quan entrenava al Pinell. Una
victòria ens deixava a
les portes de ser campions, a manca de
dues jornades. Vam
perdre i van ser-ho
ells.
P: Quants tipus de
jugadors hi ha?
R: De tota mena.
P: El jugador és egoista?
R: Sí.
P: Et confeses amb els
capitans?
R: Si és necessari, sí.
P: En què ha canviat
el futbol?
R: Principalment en
l’aspecte tàctic i
també en el tècnic. En
aquests dos aspectes
s’ha millorat molt.
P: Quin equipàs
tindrà el Móra la
Nova!
R: Amb la tornada de
Frede, han vingut
també diversos jugadors que ens donen
un plus de qualitat,
juntament amb els
que estaven. No obstant, sabem de les
dificultats de la categoria i també que
hem de treballar molt.
Esperem gaudir d’una
bona campanya i
assolir la permanècia,
que és l’objectiu.
(Entrevista completa al web
de Més Ebre).

PROPER:

ENRIC FERRÉ
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Així ha vist el tècnic als seus jugadors, campions de quarta catalana
AVUI: ALBERT LIZASO

FERRAN: penso que
és el millor porter de
la categoria. Molt
compromés amb l'equip.
JORDI
ROCA
(NANU): un lateral
molt ofensiu, amb
molt bona sortida de
pilota i sempre està al
seu lloc a l'hora de
defensar.
EDU: el gran capità,
aporta experiència i
dedicació al 100% a
l'equip i transmet
molta confiança.
JUAN: té 40 anys
però
ha
estat
immens. Ha fet una
de les millors temporades amb el Móra la
Nova.
ALEIX MUÑOZ: va
marxar del Batea al
mes d'octubre de
l’any passat i ha aportat molta qualitat per
la banda esquerra.
Molt bon fixatge.
Àlex Clua: veterània,
força i compromís.
Un dels millors jugadors del Móra la
Nova i molt bona
persona.
GENÍS: per a mi un
dels millors jugadors
de
la
categoria.
Llàstima que per

motius professionals
no pot entrenar al
100%. Un jugador
molt estimat per tota
la plantilla.
JOHAN: un altre gran
reforç que vam fer.
Amb el seu bon
caràcter, va estar
molt ben acollit per
part de tots.
JORDAN: molt bon
jugador amb molta
qualitat i tècnica, i el
seu caràcter un 10.
RAFIK: un gran jugador, ha fet gols
espectaculars. Si continua així, serà un
davanter a considerar.
LUCAS: un altre
veterà que ha fet un
any
espectacular,
amb gols molt importans, i que ha estat
molt integrat a la
plantilla
YASSINE: un davanter de futur per al
Móra la Nova. Li falta
veterania però ha
estat i serà un jugador molt important.
BERNAT: un jugador
amb molta velocitat i
que
desequilibra.
També molt estimat
per tots.
ROBLES: jugador del

Priorat, no ha tingut
sort amb les lesions i li
va costar agafar ritme
però va estar unit
amb l’equip i va aportar el seu granet de
sorra quan va intervenir.
MARC PALOMAR:
jugador amb molta
classe i molta visió de
joc. Quan té la pilota,
inventa alguna jugada.
KARPIN: jugador de
banda molt ràpit i el
dia que li surten les
coses fa grans partits.
ALBERT: molt bon
lateral, llàstima de les
lesions. Però ell sempre està compromès
amb l'equip.
JULI: un defensa molt
segur, pot juga de
lateral o de central.
Molt bona sortida de
pilota.
JIMI: jugador molt
tècnic, i polivalent.
També molt compromès amb l'equip.
MIKUS: molt bon
central, molt contunden i molt amic de
tota la plantilla.
Sempre està content i
crea
molt
bon
ambient amb el seu
carisma. Llàstima que

By: Joaquin Celma

a estat lesionat en
moltes jornades.
RICARD: l'altre porter, molt compromés.
No falla mai als entrenaments i quant juga
sempre està bé.
Rius: una llàstima de
jugador perquè va
estar de baixa per
operacions. El vam
notar a faltar.
ELS AJUDANTS
JORDI GINÉ: home
de confiança, molt
bona persona, molt
estimat per tots i molt
compromés. Per part
meva, només puc dir
que m'ajudat molt en
moments dolents i ell
sempre ha estat al
meu costat.
NARCÍS: per molt
que s'hagi retirat
sempre ve a entrenar
i tambè ens ajuda
molt al cos tècnic. Es
l’ànima.
NICO: sempre està
tambè amb nosaltres,
amb el seu suport als
entrenaments i als
partits de casa i de
fora.
SOLA
(DELEGAT)
molt
professional
amb la seva feina de
delegat. Un 10.

SANCHEZ (MATERIAL): molt bona persona i sempre al costat de l'equip, no ens
falta mai res.
ROGER, ENTRENADOR DE PORTERS:
gran feina, indispensable, sempre pensant en col.laborar i
ajudar. Una gran

labor.
Lizaso, per últim,
volia agrair “el bon
tracte de l’expresident, Marc Parra, així
com dels directius
que ho han deixat a
finals de la temporada passada. Han fet
una gran feina. Amb

Parra hem pogut
tenir punts de vista
diferents en algun
moment, però la relació ha estat molt cordial i, com en la resta
de directius, els que
hen plegat i els que
continuen, és amistosa. És una gran persona i un gran amic”.
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Costelles
amb salsa barbacoa

Aquest és el típic plat americà "Barbecue Ribs",
però les farem a la “nostra” manera.

A la canalla els agradarà molt!
INGREDIENTS
· Costelles de porc (tallades individualment o en forma de
costellam)
Per la salsa barbacoa:
· mitja ceba
· 1 gra d'all
· 2 cullerades d'oli d'oliva
· ½ tassa de tomàquet triturat
· 1 tassa d'aigua
· 1 cullera d'herbes de Provença
· 2 culleres de vinagre
· ½ cullera de mostassa de Dijon
· un pessic de canyella
· 1 ½ cullera de sucre
· sal
· 1 pessic de pebre

ELABORACIÓ
Escalfem el forn uns minuts a 220 graus. Agafem les costelles, les salpebrem i tot seguit les posem en una plata d'anar
al forn amb una mica d'oli (no gaire perquè elles ja tenen
grassa que s'anirà desfent). Les enfornem 30 minuts i aprofitem per fer la salsa barbacoa.
Agafem tots els ingredients que tenim preparats, els piquem
ben picats i els fem coure uns 20 minuts, remenant de tant
en tant. Ha de quedar una salsa marró i una mica espessa.
Al cap de 30 minuts d'haver enfornat les costelles, traiem la
plata del forn i pintem les costelles amb la salsa barbacoa.
Les tornem a enfornar 5 minuts més. Repetim la pintada i
enfornada de costelles unes 3 vegades, fins que veiem que
les costelles estan ben cuites (la carn es separa de l'os) i
glaçades amb la salsa. Les podeu servir acompanyades de la
típica panotxa de blat de moro que podeu trobar ja cuita.
Només caldrà posar-les al forn al moment de glaçar les costelles i quan estan fetes les untem amb mantega i una mica
de sal. Bon profit!
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Àries

Balança

20/3 al 19/4

Aquest serà un dia que els grans mals hauran
de resoldre’s amb gran solucions i per a tu
això es farà notar en les teves relacions familiars i assumptes de feina.

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11
El dia serà bo per parlar clarament amb els
teus fills , amb els teus amics i amb la teva
parella en relacions de festeig ,però no vegis
solament els errors dels altres.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball,
és possible que es presentin canvis que
també hauran de veure amb la teva economia , però seran canvis bons.

Poden sorgir situacions especials relacionades amb la llar , la família i qüestions de
diners , que tindran un bon resultat . Deixa
que els teus sentiments positius et guiïn.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

És possible que hagis de prendre decisions
ràpidament , fes-ho amb fase en el que coneguis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.

SOLUCIÓ

PLATJA

Tindràs força i voluntat per resoldre problemes o per iniciar coses noves , però no et
passis en les teves paraules ni en els teus
actes . Mostra diplomàcia i bona voluntat.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Aquest serà el millor dia per prendre una
decisió en qüestions de feina , perquè és
possible que puguis fer el gran salt que
necessites per progressar.

A partir d’avui podràs tenir mes clares les
coses i ara sí que sabràs com actuar . És
possible que rebis un suport econòmic ,
però no et confiïs per això.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Les teves relacions sentimentals requeriran
de tota la teva atenció , i hauràs de resoldre
els problemes que hagin quedat bloquejats .
Deixa que tothom sigui lliure.

Ara si que podràs prendre les decisions que
has estat analitzant des de fa temps , i
obtindràs més del que imagines .
Comptaràs amb ajuda d’amics.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·
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EDICIÓ D’ESTIU

22/9 al 22/10

Taure

Hauràs d’enfrontar la teva relació sentimental
o d’associació amb realisme , i si és una
cosa que s’ha d’acabar , no continuïs proposant-lo . Ara és el moment.

MÉS EBRE
RECOMANA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop

Hauràs de fer un esforç per resoldre qüestions de treball que seran de molta importància , però procura no actuar de manera
massa brusca.

serveis

www.mesebre.cat

·

Urgències

(Ambulàncies)

112
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IMMOBILIARIAÑ

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

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

LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639 594 527

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

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

PUBLICITAT

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258
TREBALLÑ

L’ONADA
SERVEIS
Urgeixen auxiliars
de geriatría per a
residències de Deltebre
i La Sénia
· Formació en atenció
sociosanitària
· Incorporació
inmediata
·Feina estable

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

SERVEISÑ

www.mesebre.cat

Envia el teu CV a
seleccion@lonada.com
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24H CATALANA

SALIDAS
A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€

Tlf. 664 149 258

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

TORTOSA

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

VARISÑ

612 569 430

SE VENDE
Embarcación
neumática
de 2,40 m con
motor Honda 2,3
precio 1.000 €
tlf: 606 175 967
RELAXÑ

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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L’ENTREVISTA

Xeic!

Isabel Carrasco

PARLEM AMB

Joan Farnós, guitarra i veus.
Perquè imperi un clima de llibertat, s'ha d'anar amb el respecte
i les bones formes per davant
El grup musical Xeic va
néixer a les Terres de
l'Ebre. Fa més de deu
anys que, com ells diuen,
recorren escenaris i estenen les seves arrels de
nord a sud i d'est a oest
del país amb els seus cinc
discs publicats.
Xeic! Està format per:
Aitor Cugat (veu principal), Joan Farnós (guitarra i veus), Roman Borràs
(bateria), Albert Ballester
(baix i veus), Ferran
Tiñena (trompeta), Josep
Cardona (trombó), Joan
Vernet (saxo), Jordan
Rius (teclats).
Més Ebre: Xeic! Un nom
que pega fort. Com va
sorgir?
Joan Farnós: Buscàvem
un nom amb contingut i
sonoritat. La sonoritat és
evident que la té i a nivell
de contingut, si intentem
buscar un significat a la
paraula, en trobem dos de
molt importants. La primera, que és una expressió molt nostra amb D.O
Terres de l'Ebre i l'altra,
que serveix per cridar l'atenció d'algú i precisament això és el que busquem: "Cridar l'atenció
de la gent!".
ME: El temps passa...
Més de deu anys i cinc
discs que manifesten una
lluita per uns ideals. Quin
recull en podeu fer avui?

JF: Primer de tot, dir que
hem sigut i som, un grup
d'anar pas a pas. Cada
passa donada està ben
assentada i mai hem volgut començar la casa per
la teulada. Aquest podríem dir que és el gran èxit
del grup. Sempre hem
mirat cap endavant i no
hem fet passos en falç. A
més, hem sigut fidels a
nosaltres mateixos a nivell

estilístic i reivindicatiu. No
ens hem deixat portar per
modes o moments i això
ens ha donat credibilitat.
ME: Com definiríeu el
vostre estil musical?
JF: Música reivindico-festiva.
ME: Hi ha hagut canvis, a
partir del quart disc
Batecs, amb la incorpora-

ció d'Aitor Cugat.
JF: Sí, sí. Un canvi més
que important! L'Aitor ha
donat un plus de qualitat
al grup i a més, ha aportat
coses noves (composicions, lletres, caràcter,
etc), vitals per no caure en
monotonies. Un baf d'aire
fresc que ha impregnat a
la resta de membres.
ME: Moltes persones de

diferents àmbits han
col·laborat amb vatros al
llarg d'aquests anys.
JF: Sí. Com hem dit abans,
la llarga trajectòria et permet tocar en molts escenaris diferents i compartir
vetllades amb infinitat de
grups. Aquest tracte de
proximitat entre artistes fa
que, a l'hora d'aconseguir
col·laboracions, la tasca
sigui relativament fàcil.
No cal dir que estem eternament agraïts a tots els
artistes i grups que han
col·laborat en nosaltres al
llarg d'aquests anys!
ME: Després de l'èxit del
vostre disc Batecs (2013),
parlem de l'últim disc "la
Nit és Nostra". El definiu
com un treball més
madur?
JF: Sense cap mena de

dubte! És el disc en el qual
hi hem invertit més hores i
més esforços i a més, hem
pogut sintetitzar en catorze cançons tot allò que
hem après en aquesta pila
d'anys fent música.
ME: Un estiu on v estarà
present a molts pobles
del territori amb un missatge: llibertat i respecte.
JF: Efectivament. Som un
grup de música reivindico-festiva, per tant, en els
nostres concerts no hi ha
festa sense reivindicació,
ni reivindicació sense
festa. Es poden dir moltes
coses i de mil maneres
diferents, però perquè
imperi un clima de llibertat, s'ha d'anar amb el
respecte i les bones formes per davant.

