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La Ribera d’Ebre va homenatjar
el cap de setmana passat a la nit
les àvies, avis, iaios, iaies,
padrins i padrines riberencs, en
un acte celebrat a la pista de
Garcia que va reunir els repre-
sentants de 13 dels pobles de la
comarca, acompanyats de fami-
liars, membres de les juntes d’as-
sociacions de jubilats, amics,
alcaldes, alcaldesses, regidors,
regidores i consellers comarcals. 
La tradicional Festa de l’Avi i
l’Av̀ia Comarcal de la Ribera
d’Ebre 2017 “eś any rere any un
punt de trobada, un punt de
posada en comú de la nostra
histor̀ia i de les vostres histor̀ies,
un lloc on posem de protagonis-
tes els vostres records” perque,̀
com va dir la presidenta del
Consell Comarcal, Gemma
Carim, en donar-los la benvingu-
da, i citant a Artur Blade,́ “els
records són l’uńica riquesa veri-
tablement nostra, l’uńic tresor
que ningú ens pot prendre”.
Aquest any els protagonistes han
estat Maria Alentorn Serra
(Asco)́, Josep Oriol Ripoll
(Benissanet), Josep Borras̀
Escoda (Darmoś), Aurora Treig
Joliva (Flix), Bienvenida Ars Pino
(Ginestar), Matilde Franch
Estadella (La Palma d’Ebre),

Daniel Masip Jornet (La Torre de
l’Espanyol), Aǹgels Serra Vinaixa
(Moŕa d’Ebre), Teresina Comes
Castellví (Riba-roja d’Ebre), Jordi
Cedó Gil (Tivissa), Dolors Miró
Vila (Vinebre) i Josep Escoda
Lluís (Garcia), a més de l’av̀ia de
Moŕa la Nova, Aurora Marqueś
Grau, escollida democrat̀icament
entre totes les associacions de

jubilats representades de la
comarca com a Av̀ia Comarcal
de la Ribera d’Ebre 2017. 
Tots ells van rebre una placa
commemorativa de mans dels
seus alcaldes o regidors i un ram
de flors que entregaven la presi-
denta del Consell, la consellera
de Benestar Social, Margarita
Daura, i l’alcaldessa de Garcia,

Blanca Loṕez. L’alcaldessa del
poble amfitrió va felicitar a
l’Associacióde Jubilats de Garcia
per l’organització de la trobada
comarcal, i a tots els avis i av̀ies
nominats amb un “visca los avis
del 2017 i visca la Ribera
d’Ebre”. El periodista flixanco
Andreu Prunera va ser l’encarre-
gat de conduir la gala.

La moranovenca Aurora Marqués Grau, Àvia Comarcal de la Ribera d’Ebre 

FESTA DE L’AVI I L’ÀVIA COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE 2017

Editorial

Vacances

Iniciem avui les vacances, envoltats per la vaga i les cues a l'aeroport del Prat i els crits de "Tourist go home".
Malgrat tota l'exasperació que ens encercla, intentarem desconnectar per recarregar les piles, perquè s'acosten uns
mesos d'alta tensió i el desafiament que estem vivint políticament, econòmicament, en l'àmbit sanitari, educacional,
etc... és i serà de primera magnitud. Més Ebre tornarà l'1 de setembre! 

La Residència Municipal d’Ulldecona,
L’Onada, durant tot el el més de Juliol
col.laboró amb les activitats d’estiu de la Cuca
i Esports d’Ulldecona, amb el Concurs El meu
iaio/la meua iaia. La Cuca i Esports està orga-
nitzada per la Fundació Ulldecona i
l’Ajuntament faldut, i realitzó activitats per a
alumnes des de P3 fins a 6è de primària.
Aquest concurs de dibuix i redacció, en funció
de l’edat, va consistir en que els nens dibuixa-
ven o escrivien sobre els avis, o altres perso-
nes grans que coneguessin i que anessin
importants per ells. Durant aquest mes d’acti-
vitats d’estiu, un grup d’avis del centre s’ha
desplaçat fins l’escola per tal d’explicar l’acti-
vitat als diferents grups d’edat i conversar
sobre les persones grans. Els participants han
elaborat dibuixos i redaccions plens d’emo-

cions. I ha quedat palès quants sentiments
positius hi ha en les relacions de menuts i
grans. Com els primers perceben les persones
grans que estimen, i quant aprenen d’aques-
tes. Els avis del centre han llegit i valorat
cadascuna de les petites obres d’art, i han
escollit un guanyador per curs. Els dibuixos i
les redaccions han estat exposats als claustres
de l’Ajuntament per a que tothom els pugui
contemplar. I finalment, el dia de la festa
final, s’ha fet l’entrega dels premis als guan-
yadors, cadascun d’ells s’ha emportat un pati-
net de regal. Aquests dibuixos estan al centre,
i es poden passar a recollir. L’experiència ha
estat molt positiva, per a menuts i grans.
“També voldríem donar les gràcies als orga-
nitzadors de la Cuca i Esports per haver-nos
deixat viure aquesta experiència”.

Interacció intergeneracional a Ulldecona 



DIVENDRES 11
D’AGOST 
DE 2017

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3www.mesebre.cat

  

El grup municipal d’ERC Alcanar torna 
a denunciar la suplantació de la seva identitat

‘I la manipulació de documents oficials’

L'alcalde de Gandesa, Carles Luz
(PdeCat), ha fet una crida a la població a
través de les xarxes socials per localitzar
possibles piròmans que tindrien com a
objectiu encendre foc descontrolat al
terme municipal de la capital de la Terra
Alta. Segons ebredigital.cat, l'alcalde
explica que en els últims dies s'han produït
dos incendis que, sortosament, han estat
extingits ràpidament per l'actuació dels
Bombers, tot assegurant que molt proba-
blement han estat provocats. En el seu

escrit al Facebook, Luz afirma que "si
algú detecta algun moviment sospitós al
bosc", que ho comunique ràpidament a
l'ajuntament, a la comissaria dels Mossos
d'Esquadra o al telefòn d'emergències, el
112. L'incendi que es va declarar dimarts
va afectar la zona del terme municipal
coneguda com la Font de l'Heura (molt
prop d’un anterior), i va ser ràpidament
sofocat amb la intervenció dels bombers,
els Mossos i l'Associació de Defensa
Forestal (ADF).

Crida de l'alcalde de Gandesa per col·laborar 
a frenar l'episodi d'incendis

Els Bombers de la
Generalitat van rebre l’a-
vis ahir al migdia, a les
12.30 hores, per un
incendi en un restaurant
al carrer Hernán Cortés, a
les Cases d’Alcanar.
Segons expliquen els
mateixos Bombers, el foc
es va produir en encen-
dre’s l’extractor de la
cuina del restaurant, i
després es estendre a tra-
vés de la xemeneia fins a
arribar al segon pis.
Quan les unitats dels
bombers van arribar, els
Mossos d’Esquadra ja
havien desallotjat l’edifi-
ci, de sis plantes, per pre-
caució. 
Segons la informació
d’aguaita.cat, a banda
de la façana, també es va
cremar mobiliari dels bai-
xos. A les 13.03 h d’ahir,
l’incendi es va donar per
extingit. 

LES CASES D’ALCANAR

Mitjançant un comuni-
cat, el grup municipal
d'ERC Alcanar ha tornat
a denunciar la suplanta-
ció de la seua identitat i
la manipulació de docu-
ments oficials. “El passat
30 de juliol van aparèixer
al municipi diversos
fulletons amb informació
sobre un acord de la
Junta de Govern Local
(JGL) que estava modifi-
cat i que incloïa un  fals
segell del grup municipal
d’ERC. La manipulació
del document era visible
en la fotocòpia del fulle-
tó, a més de que es pot
comprovar amb el docu-
ment original. Es tracta
d’una manipulació per
intoxicar altre cop”.
Des de la secció local d'ERC volen mostrar el seu malestar, ja que "tornem a sofrir les males arts a l'hora de fer oposició, la manca d'escrúpols
i l'absència d'un llistó ètic de persones que ens fan reviure moments molt durs de la història recent del nostre municipi. Treballarem per era-
dicar aquestes pràctiques sense sentit i amb l'únic objectiu de malmetre la imatge del nostre grup municipal".

Un incendi en un
restaurant obliga
a desallotjar un
bloc de pisos

Avui és el darrer número
de la temporada de Més
Ebre. Coincidint amb el
punt àlgid de l’estiu i de
les festes majors al terri-
tori, el setmanari fa dues
setmanes de vacances.
Tornarem l’1 de setem-
bre.

DARRER NÚMERO

Més Ebre tornarà
l’1 de setembre

Es creu que han pogut ser provocats

Ajuntament d’Alcanar. 
ebredigital.cat

Bombers
Un dels incendis que han hagut a Gandesa. 



La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió
d’ajuts per un import global de 600.000 euros dins
del programa anual del Servei d’Assistència al
Ciutadà, per inversions en equipaments municipals
d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de
valor cultural. El beneficiaris són ajuntaments, enti-
tats municipals descentralitzades i ens locals de fins a
10.000 habitants que han fet la sol·licitud correspo-
nent a la convocatòria de 2017.
Un total de 144 sol·licituds procedents dels municipis
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han
rebut l'aprovació de la Diputació per rebre una apor-
tació màxima, cadascun, de 4.485 euros.
Alguns exemples dels projectes que s’executaran a
tot el territori amb els ajuts concedits són aquests:

l’adequació d’una sala del Convent de les Arts
d’Alcover, la conservació de la façana del centre cívic
de la Torre de l’Espanyol, millores a equipaments cul-
turals de Bot, la reforma del centre social d’Arbolí, la
millora del casal municipal de Benifallet, millores al
pavelló d’esports municipal a la Pobla de Montornès,
l’adquisició de llums pel castell i altres equipaments a
Barberà de la Conca, la remodelació de la biblioteca
pública i auditori a la Bisbal del Penedès, millores a la
piscina municipal de Porrera o millores al casal muni-
cipal de Masdenverge, entre altres.

DIVENDRES 11
D’AGOST 
DE 20174

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*AMPOSTA preveu
culminar aquest man-
dat la implantació de
fibra òptica de qualitat
a totes les parcel·les
dels dos polígons
industrials del municipi.
Així ho ha assegurat
l’alcalde, Adam Tomàs,
en una entrevista a
Canal Terres de l’Ebre.

*EL RESTAURANT LES
MOLES celebra
enguany 25 anys des
que va obrir portes i per
aquest motiu els pro-
pietaris van celebrar-ho
fent un sopar-concert
amb el grup Jarabe de
Palo. Va tenir lloc diu-
menge passat, on els
assistents van poder
tastar diverses crea-
cions del xef i propieta-
ri, Jeroni Castells.

*ÒMNIUM desplega
pancartes i cintes arreu
de Catalunya a favor
del referèndum
L'entitat ha vestit bal-
cons, senyals de trànsit,
places i baranes amb la
paraula "democràcia".
En total, hi ha previst
desplegar l’acció a
totes les grans ciutats
del país: les 4 capitals
de demarcació
(Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona) i a capi-
tals de comarca com
Tàrrega, Tremp,
Mollerussa, Balaguer,
Vilanova i la Geltrú, El
Vendrell, Tortosa,
Amposta, Sant Feliu de
Llobregat, Mataró,
Sabadell, Terrassa,
Granollers, Olot, Vic,
Manresa, Igualada,
Figueres, la Bisbal
d’Empordà i Valls.

Més notícies

L’Alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, s’ha mostrat sorprès per l’anunci del govern
espanyol sobre el tancament definitiu de la Central Nuclear de Garoña, situada a
Burgos i colindant amb el país Basc. Segons informa ebredigital.cat, Buixeda asse-
gura que els va agafar per sorpresa; ja que el Consell de Seguretat Nuclear va avalar
la possibilitat que Garoña pugués allargar la seua vida uns anys més, decisió per la
qual van mostrar el seu suport, i estaven esperant la resposta de NUCLENOR,
empresa que la gestiona.
Amb tot apunta que ha estat una decisió política del govern espanyol, ja que el PP
necessita el suport de partits minoritaris, entre ells el Partit Nacionalista Basc, que es
va mostrar en contra d’allargar la vida de Garoña.

El Consell de Seguretat Nuclear va avalar la continuïtat de la Central

L'alcalde d'Ascó titlla de "polític" el
tancament de Garoña

Tal com ja es va
anunciar, a partir
de dilluns 14, i
amb una previsió
d'uns 10 dies, es
tallarà el trànsit de
vehicles al pont de
l'Estat en els dos
sentits de la circu-
lació, amb l'objec-
te d'instal·lar la
passarel·la sud.
Aquesta restricció
no afectarà el pas
als vianants. 
El trànsit de vehi-
cles per creuar
d'una banda a l'al-
tra de riu es des-
viarà pel pont del
Mil·lenari.

Reobertura del
Carrer Montcada

Coincidint amb el tall del pont de l'Estat,
el proper dilluns 14 d'agost es reobrirà
el trànsit al carrer Montcada, un cop
finalitzades les obres que han afectat

aquest carrer, el de Bonaire i la plaça
Montserrat.
Així mateix, cal dir que la sortida del
Nucli Antic pel carrer Pintor Gimeno no
es veurà afectada pel tall del pont que
s'iniciarà dilluns.

El comunicador i divulgador científic Pere Estupinyà
serà l'encarregat de llegir el pregó de les Festes de la
Cinta 2017 a la tradicional cerimònia que es celebrarà
al Parc Municipal Teodor González el proper dissabte
26 d'agost, i amb la qual -juntament amb la proclama-
ció de pubilles i pubilletes- es dona el tret de sortida a
les festes majors de la ciutat. Estupinyà, nascut a
Tortosa el 1974, és llicenciat en química i en bioquími-
ca, màster en nutrició i metabolisme, i va ser el primer
ciutadà de l'Estat espanyol becat al Knight Science
Journalism Fellowship del Massachusetts Institute of
Technology. Segons ell mateix es descriu, depenent
del dia se sent escriptor, presentador de TV, guionista,
productor, consultor d'empreses i organismes interna-
cionals, coach, i dins del món de la comunicació cien-
tífica es defineix com a divulgador o com a periodista. 

A partir de dilluns 14 i amb una previsió de 10 dies

Pere Estupinyà, pregoner de les
Festes de la Cinta

Tancament al trànsit de vehicles
del pont de l'Estat de Tortosa

Comunicador i científic

Inversions en equipaments municipals, edificis 
singulars i patrimonials

La Diputació de Tarragona destina 600.000 euros a inversions

Dilluns es tornarà a tallar el transit, al Pont de l’Estat. 

Pere Estupinyà, quan fou entrevistat per Més Ebre.  

Josep Maria Buixeda, alcalde d’Ascó. 

SALVA BALART
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SANTA BÀRBARA

Acabades les Festes de
Santa Bàrbara, es van ini-
ciar les obres de la rehabi-
litació de l'Ajuntament en
la seva Fase III. Segons la
Plana Ràdio, es tracta
d'una fase de les obres
pressupostada ordinària-
ment, amb un import de
150.000 €. L'alcalde, Al-
fred Blanch, explicava a la
Plana Ràdio que ja s'ha
executat més de la meitat
de l'obra, que ha consistit
bàsicament en acabar el
tancament aïllant de la
coberta, demolir una pa-
ret lateral on s'ha d'ubi-
car l'ascensor i les escales
i la solera de la planta so-
terrani on estava l'antic
mercat. L'alcalde també
va avançar que s'està ne-
gociant amb organismes
superiors, la possibilitat
d'aconseguir subvencions
per poder seguir enda-
vant amb les obres de re-
habilitació i així no demo-
rar-la tant en el temps.

Obres  de
Rehabilitació de
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Amposta ha presentat
aquest dimarts les obres de rehabilitació de la
coberta principal del Mercat Municipal d’Am-
posta. L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha
comentat que «aquesta és una obra que s’-
havia estat ajornant des de l’any 2008, i
creiem que ara era el moment, el Mercat Mu-
nicipal d’Amposta necessitava una reforma a
fons tant de la coberta com de bona part de
les instal·lacions. Aquestes obres són el punt
de partida d’una sèrie de treballs que s’han
de dur a terme a l’edifici per tal de consolidar
els principals elements que el formen, així
com, resoldre una sèrie de patologies, tant
constructives com funcionals que l’afecten»

El mateix Adam Tomàs ha comentat, «la
nostra idea és tenir acabat el Mercat abans
que s’acabi aquesta legislatura, així que en-
guany tenim pressupostat un total de
500.000 € i l’any que ve la mateixa quantia.
Durant la primera fase es durà a terme el
canvi de la coberta principal del Mercat Mu-
nicipal, però aquesta no és l’única reforma, ja
que durant l’obra es millorarà l’accessibilitat
al Mercat, la supressió de barreres arquitectò-
niques, la millora de l’aïllament tèrmic i acús-
tic per tal que el Mercat Municipal d’Ampos-
ta sigui un equipament de primera línia, amb
l’encant de la mateixa estructural original». 

Pel que fa als dies en què el Mercat ha ha-
gut de tancar les seues portes, Adam ha co-
mentat, «tancar el Mercat uns dies no ha es-
tat del gust de tots, ho sabem, però creiem
que era el mal menor, ja que durant aquests
dies s’han col·locat totes aquestes estructures
que permetran als operaris treballar sense
que això afecti l’activitat diària del mercat».

Aquest dimarts, un home va atropellar
a dos menors. Segons informa ebredi-
gital.cat, els fets es van produir al pas
de vianants de davant l’oficina de
correus de l’avinguda Catalunya. Els
menors serien una noia de 16 anys i un
nen de dos, la noia fou ingressada a
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, en
pronòstic reservat, i l’infant té lesions
lleus. Al lloc dels fets es van traslladar
tres ambulàncies i tres dotacions de
policia local. Segons els veïns, el con-
ductor seria un home d’avançada edat
que conduïa un tot terreny vermell. Les
causes de l’accident s’estan investigant.

Amposta comença la 
rehabilitació del Mercat Municipal

Atropellen dos
menors a Amposta

S’han col·locat unes bastides que permetran la reparació del sostre sense aturar l’activitat
La noia, ingressada en pronòstic reservat

Foto: ebredigital.cat
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*INCENDI: dimarts a la
tarda, prop del Serramar,
a la Ràpita es va produir
un petit incendi de vege-
tació urbana que va obli-
gar a tallar la carretera
nacional i que va inquie-
tar els veïns fins que fou
extinguit. 

*L’AJUNTAMENT DE LA
RÀPITA incorpora a la
nova marca ciutat els dis-
senys aportats per la ciu-
tadania en el proceś parti-
cipatiu. Han estat entre
4.500 i 5.000 les targes
que ha dibuixat el veïnat,
una part rellevant de les
quals aportades pels
alumnes dels centres edu-
catius de la població. Un
jurat format per represen-
tants municipals i d’enti-
tats locals va culminar el
procés amb la selecció
final de 17 nous logos de
submarques, que a partir
d’ara s’incorporaran a
una marca ciutat “viva”,
tal com des del principi
van voler destacar els
seus impulsors.

*El COPATE està fent
aquesta setmana el tercer
i últim tractament de
2017 programat contra
les larves dels mosquits
que es generen als arros-
sars perimetrals dels
nuclis urbans i urbanitzats
del delta de l'Ebre. Els
tractaments van
començar a l'hemidelta
esquerre, a les zones de
l ' A m p o l l a - C a m a r l e s ,
l'Aldea, Deltebre i
Riumar, i han continuat a
l'hemidelta dret, a les
zones d'Amposta,
Eucaliptus, Poble Nou,
Sant Jaume d'Enveja, els
Muntells i Sant Carles de
la Ràpita. En total es trac-
ten 2.100 hectàrees d'a-
rrossars perimetrals. 

*UNIÓ DE PAGESOS exi-
geix a la ministra
d’Agricultura que actuï
per aturar la crisi de preus
de la fruita dolça i defensi
la no discriminació d’a-
questa producció davant
les institucions europees
UP s’ha reunit amb repre-
sentants de la Direcció
General de Produccions i
Mercats Agraris del
Ministeri d’Agricultura
per exigir que l’Estat
espanyol actuï davant de
la Comissió Europea.

Més notícies

AnimaNaturalis i la pla-
taforma Alternativa a la
Festa Taurina a Terres de
l´Ebre han manifestat
aquesta setmana que
organitzar bous embo-
lats o capllaçats a
Deltebre vulnera l'orde-
nança de protecció,
tinença i venda d'ani-
mals. 
Asseguren que les noves
ordenances entren en
contradicció amb la cele-
bració d'algunes modali-
tats de festes amb bous,
especialment aquelles
"més agressives", com el
bou embolat o el capllaçat. 
L’alcalde, Lluís Soler, al seu Facebook, sobre el manifest dels
Animalistes, ha aclarit que “Deltebre és un municipi que defensa els
bous i les tradicions de forma majoritària i per molt que vulguin mani-
pular-ho en portes de festes majors no ho aconseguiran! L'ordenança
n.4 de protecció, tinença i venda d'animals es limita a transposar la
normativa superior vigent i combinar-la amb les regulacions pròpies
de Deltebre, de forma que es circumscriu als animals domèstics i de
companyia”. Soler creu que la polèmica que es crea és “un despropò-
sit darrere de l'altre d'aquells que només creuen que s'ho poden
carregar tot”.

L’AssociacióTop Ranking de la Rap̀ita va fer lliurament aquest
dimarts a la tarda de cinc equips informàtics per a la campanya
Èxit Escolar, que impulsa la Creu Roja. La donacióes va poder
fer arran dels beneficis que es van obtenir durant la segona edi-
ció de la Festa Top Ranking, que es va celebrar el passat 10 de
juny al Parc de Garbí. L’Associaciója havia anunciat que desti-
naria la recaptaciód’aquella jornada a un projecte solidari per
ajudar a joves en risc d’exclusiósocial. Els ordinadors que Top
Ranking ha pogut adquirir amb els diners de la festa, que estan
valorats aproximadament en mil euros, contribuiran a ajudar
alumnes en dificultats perquèpuguin realitzar els seus treballs i
cerques d’informaciódurant el curs escolar, en un programa que
Creu Roja ha creat per ajudar famiĺies que pateixen problemes
econom̀ics.

«Deltebre és un municipi que
defensa els bous»

L’alcalde Lluís Soler respon al comunicat dels Animalistes

L'AssociacióTop Ranking
dona 5 ordinadors
A un projecte social de la Creu Roja

Lluís Soler, alcalde de Deltebre. 

Dimarts passat es va presentar en roda de premsa la
segona edició del Festival Food & Fashion que se
celebrarà a Sant Carles Marina del 18 al 20 d’agost.
Es van conèixer les actuacions que composaran el
Festival, a La Rap̀ita (18 al 20 d’agost). Joan Rovira,
que va estar present a la roda de premsa, posarà la
cirereta al festival rapitenc. La fira de moda i gastro-
nomia comptarà amb destacades actuacions musi-
cals com les del cantautor de Camarles o la del bar-
celoní Cesk Freixas. Tot plegat fa que aquesta cita
ja s’hagi consolidat al calendari estival de les Terres
de l’Ebre.

El sindicat agrari Unió
de Pagesos (UP) ha
alertat que la collita
d'arròs al delta de l'Ebre
patirà pèrdues entre el
20% i el 50%, i del
70% o el 90% en
alguns casos, a causa
del fong pericularia,
causat per les altes tem-
peratures i l'alta humitat
de les últimes setmanes.
UP reclama que
d'Agricultura faci una
valoració "ràpida i acu-
rada" dels danys i que
s'indemnitzi els pagesos
afectats. També dema-
na al Ministeri permeti
ara aplicar l'únic fitosa-
nitari específic, el trici-
clazol, que combat
aquest fong. Segons
l’ACN, la pericularia
produeix una substància
tòxica que frena el crei-
xement de la planta,
afecta la fulla i la tija de
l'arròs i és especialment
nociva per al conreu
quan ha sortit l'espiga,

ja que l'asseca.
Com ha explicat Rafel
Verdiell, responsable de
Sectors Agrícoles d'Unió
de Pagesos a les Terres
de l'Ebre, el fong s'ha
desenvolupat en la
darrera setmana perquè
ha trobat les condicions
meteorològiques idònies
per fer-ho, temperatu-
res altes durant moltes

hores continuades i
humitat de fins al 90%.
Però a més a més, s'hi
ha sumat el problema
que en aquesta cam-
panya, el Ministeri
d'Agricultura no ha
autoritzat l'ús excepcio-
nal del triciclazol, l'únic
producte fitosanitari
específic per atacar el
fong pericularia.

Entre el 18 i el 20 d’agost En arrossars del delta de l'Ebre

Segona edició del 'Food
and Fashion' de la Ràpita

Un fong causat per les altes temperatures
provoca importants pèrdues 

Rafel Verdiell mostrant una espiga d'arròs afectada pel fong.
ACN
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L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha iniciat els treballs
d’arranjament de 10,650 quilòmetres de camins
forestals per tal que esdevinguin vials aptes per al
trànist de vehicles d’extinció d’incendis. El pressu-
post d’aquests treballs ha estat objecte de subvenció
per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat, dins
la convocatòria d’ajuts per la prevenció d’incendis
forestals 2016. El cofinançament d’aquesta actuació
ha estat el següent: un 57 % amb fons propis del
DARPA i un 43 % per part del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import corresponent a l’IVA de
l’actuació no és subvencionable i anirà a càrrec de l’Ajuntament. Els camins objecte
de les actuacions són el de Santa Magdalena als Aiguamolls, el del Barranc del Mas
del Iaio i del barranc de l’Esperança, el dels Pesols, el camí nou de les Cometes i el
camí vell de la Vall del Romer. Les obres són realitzades per tres empreses locals.

Móra d’Ebre arranja 10,650 km de camins forestals
Les obres es preveu que finalitzin abans del 30 de setembre 

L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, es reunirà amb el subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, el pròxim 16 d'agost "per parlar de tots els
assumptes plantejats per l'Ajuntament", entre d'altres, la possible marxa del
municipi a la comunitat autònoma de l'Aragó. El consistori ha informat de la data
en un comunicat en el qual també lamenta que el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, "encara no ha donat dia per poder parlar" de la suposada dis-
criminació que pateix el poble per part del Govern, en assumptes com les 30 pla-
ces pendents de la residència d'avis, la massificació de projectes eòlics o el litigi
territorial amb Gandesa. "La sol·licitud d'aquesta reunió es va fer el 19 de juliol
de 2017 i s'ha reiterat diverses vegades durant aquest temps", detalla el comuni-
cat, tot reiterant la necessitat de mantenir la reunió amb el President "al més
urgentment possible".

L'alcalde de Batea es reunirà amb el subdelegat
del govern espanyol a Tarragona

El pròxim 16 d'agost

La Diputació, amb la col·laboració dels
consells comarcals, impulsa aquest estiu
la millora d'entorns naturals i urbans d'a-
questes comarques a través dels Plans
d'Ocupació Comarcals. A la Terra Alta,
fins ara s'han realitzat tasques de pintura
de parets d'equipaments i de mobiliari
urbà a Pinell i a la Fatarella. Aquests dies
s’ha treballat a Horta en el manteniment
i neteja d'equipaments i a zones enjardi-
nades i camins, i en els propers mesos,
milloraran l'entorn de Santa Madrona,
l'àrea esportiva, i el Povet de la Neu al
municipi d'Arnes. També arranjaran les
cunetes i faran tasques de reparació i
manteniment de tanques i mobiliari urbà
a la Via Verda de la Terra Alta; condicio-
naran l'entorn de la zona esportiva de
Batea, netejaran diversos espais de Bot i
treballaran en els camins i barrancs de
Prat de Comte, on també repararan el
mur de maçoneria de l'antic cementiri.
Per últim, a Vilalba dels Arcs es restaura-
ran les trinxeres del terme municipal i es
realitzaran tasques de pintura i reparació
a edificis municipals i mobiliari urbà. El Pla
d'Ocupació Comarcal de la Ribera d'Ebre
ha permès netejar l'accés al municipi i la
zona recreativa de la Font Vella de la
Serra d'Almos; també ha servit per des-

brossar les voreres dels camins de
Benissanet, els parcs i jardins de Móra
d'Ebre, de la Palma d'Ebre, de Móra la
Nova, Garcia, Rasquera i Ginestar. A
Móra la Nova també s'han netejat les
vores del riu i a Ginestar la zona de l'em-
barcador. En els propers mesos, els cinc
treballadors d'aquest pla d'ocupació
faran tasques de neteja i manteniment a
camins, senders i altres espais naturals a
la Torre de l'Espanyol, Tivissa, Miravet,
Riba-roja d'Ebre, Vinebre i Flix.

Plans d'Ocupació Comarcals
Millores d’entorns naturals i urbans de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí
de Móra la Nova per simular que havia patit danys en un
celler de la seva propietat de Tivissa, a la mateixa comar-
ca, amb la intenció de cobrar una assegurança. Segons
l’ACN, els fets van tenir llocs el passat 21 d'abril quan
l'home va denunciar que algú havia entrat a les seves
instal·lacions trencant una finestra i havia deixat obertes
10 tines de vi, que es van buidar. Assegurava que havia
perdut 30.000 litres de vi, amb un valor aproximat al
mercat d'entre 140.000 i 150.000 euros. La policia i la
companyia asseguradora van detectar en la investigació
que els danys havien estat simulats per cobrar fraudulen-
tament la indemnització ja que l'home es contradeia.
L'home va reconèixer finalment els fets davant dels
Mossos i ha estat denunciat. Haurà de comparèixer al
jutjat d'instrucció de Gandesa quan sigui requerit.

Denunciat el propietari
d'un celler de Tivissa per

simular danys
Amb la intenció de cobrar una assegurança

Pintura de parets d’equipaments al Pinell de Brai. 

Foto: Mossos d’Esquadra

EN UN MINUT

*ELS CELLERS DE LA DO
TERRA ALTA ja han
començat la verema d’en-
guany, la més primerenca
dels darrers temps. Segons
el propi Consell Regulador
es calcula que la verema
s’ha avançat prop d’una
setmana degut a una bro-
tada precoç del cep i una
previsió meteorològica
inestable. Els primers
cellers en veremar són els
propers a Bot, Gandesa i
Pinell de Brai.

*AMB LA RECENT
INCORPORACIÓ del pri-
mer tinent d’alcalde de
Flix, Francesc Barbero a la
Diputació i de la seua pro-
pera renúncia del Consell
Comarcal, es produirà la
incorporació de l’alcalde
de Flix, Marc Mur a l’or-
ganisme comarcal, on ERC
compta amb 8 represen-
tants. En aquesta legisla-
tura, Barbero s'hi incor-
porà com a membre elec-
te titular, i Marc Mur, com
a suplent en el càrrec.

Més notícies
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EN UN MINUT

Des de l'ajuntament de
La Sénia ja s'han iniciat
les obres de la cons-
trucció del vial comer-
cial que unirà totes les
botigues de mobles del
municipi, ubicades a
les afores, per tal d'o-
ferir un producte
comú, formant un gran
complex de botigues i
d'aquesta manera,
crear la zona comercial
del moble més gran de
Catalunya. Aquest
projecte es realitza
conjuntament amb
FECOMS, i es tracta
d'una acció inclosa
dins el seu projecte
global "La Sénia: País
del Moble", en el que
es portarà a terme una
campanya de comuni-
cació molt important,
així com també dife-
rents accions promo-
cionals i la creació d'un
mapa d'aquest com-
plex comercial.

Nou vial
comercial a 
La Sénia

L'Hort de Cruells
de Roquetes acollirà,
el dissabte dia 26, un
any més el Tradicio-
nar̀ius a les Terres de
l'Ebre que enguany
celebra la seva la
XXIV edició i que
continuaràapostant
per la cultura popular
i la muśica tradicio-
nal. Sisco Olle,́ regi-
dor de Cultura, des-
tacava que enguany
des del
Tradicionar̀ius es farà
un "sentit record i
homenatge al co-
menca̧ment de l'edicio,́ igual que s'ha anat fent amb totes les persones
que ens han deixat i al seu moment han destacat en aquest certamen"
a Vicky Curto que va estar una de les promotores. El disseny del cartell
ha estat de nou de la màde Neus Llatge. Ollétambérecordava, que es
seguiràdonant continuïtat a la trobada de puntaires i a la fireta d'arte-
sans. La programació començarà a les 21 h del dissabte. El grup Solk
obrira l̀a nit. El segon concert seràa car̀rec de la cantautora Mallorquina,
Maria del Mar Bonet. "Els Quicos" oferiran a continuacióun concert de
fusióamb una rondalla i una xaranga, la Suc d'Anguila, i, posteriorment,
actuació de Guardet lo cantador. Finalment, hi hauràuna sessióde ball
amb la Viu viu, grup de ball liderat per Eduard Casals i Cati Plana. La pre-
sentació va anar a càrrec de Sisco Ollé, regidor de Cultura i Arturo Gaya
de Túbal Cultura i Espectacles.     FOTO I TEXT: ROQUETES COMUNICACIÓ

Com tots els estius, l'Assemblea Nacional Catalana ha engegat la
seva campanya d'estiu que serveix per mobilitzar les seues bases
d'arreu del país de cara a la gran manifestació de l'11 de setembre,
Diada Nacional de Catalunya. Des de l'ANC de les Terres de l'Ebre
van convocar prop de mig miler de persones per dibuixar un 'Sí'
gegant a la platja dels Eucaliptus. La mateixa imatge que l'ANC i la
resta d'entitats sobiranistes fan servir en la seva campanya a favor
de la independència en el referèndum convocat l'1 d'octubre. El
coordinador de l'ANC de les Terres de l'Ebre, Manel Alves, ha valo-
rat amb "molta satisfacció" la resposta de la gent a la convocatòria
d'aquest diumenge a la tarda. "Notem a l'ambient que la gent té
ganes, que ara sí arribem al final i que l'1 d'octubre decidirem el
futur d'aquest país". 

Tradicionàrius de les 
Terres de l’Ebre a Roquetes

L'ANC dibuixa un 'Sí' gegant a
la platja dels Eucaliptus

Homenatge a Vicky Curto, el dia 26 d’agost Imatge de la campanya a favor de la independència

La intervenció XYZ clou amb una acció de
desnonament a la torre de Campredó

Diumenge dia 13 (20.30 h)

Després de gairebé un mes, el projecte
Hospitalitat de Jaume Vidal, guanyador de la
tercera edició de la convocatòria d’art públic i
instal·lacions a espais singulars de les Terres de
l’Ebre, XYZ, clourà diumenge, 13 d’agost, en
una acció a la torre de Font de Quinto de
Campredó. L’acció tindrà lloc a les 20,30 hores
i consistirà en apagar i retirar la creu sanitària
que l’artista va penjar a la façana principal de la
torre per donar visibilitat a la seua proposta
artística. I també es retirarà de l’interior la taula
amb l’ordinador connectat per internet a

l’Institut Català de la Salut. “Serà com un des-
nonament reivindicatiu per denunciar la pèr-
dua de serveis que pateixen els municipis
menuts com Campredó”, apunta Vidal, tot
recordant que enguany el municipi s’ha que-
dat, per exemple, sense oficina bancària.
Impulsada per Lo Pati-Centre d’Art i co-dirigit
per Antònia Ripoll i Eva Cajigos,  XYZ propo-
sava intervenir artísticament i  connectar la
torre de la Carrova, a Amposta, i la de Font de
Quinto, a Campredó. 

Sisco Ollé, regidor de Cultura, i Arturo Gaya de Túbal.
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L’Ajuntament de La
Rap̀ita ha adjudicat a
l’empresa L’Onada Bressol
la gestió de l’Escola
Bressol Municipal Xip Xap,
l’uńica escola preescolar
de carac̀ter pub́lic que hi
ha a la Rap̀ita, i també
l’uńica acreditada i regla-
da pel departament
d’Ensenyament de la
Generalitat. L’Onada
Bressol, uńica empresa
licitadora que havia pre-
sentat a concurs dut a
terme per l’Ajuntament,
mantindrà obert durant
tot el mes d’agost el perí-
ode de preinscripció i
matriculació d’alumnes
per tal de cobrir el max̀im
nuḿero de places, i oferirà
visites personalitzades per
donar a conèixer les ins-
tal·lacions i el projecte
educatiu. L’Ajuntament
disposa d’una línia de sub-
vencions per tal de facilitar
l’acceś a les places de la
llar d’infants. 
“L’objectiu de l’Ajuntament

eś continuar i reforca̧r un
servei tan important com
el que dońa la llar d’in-
fants municipal, tenint en
compte que l’educació
dels més petits és un pilar
per al seu futur, de manera

que confiem que la nova
empresa adjudicatar̀ia
pugui oferir aquest servei
de la millor forma i en les
millors condicions”, ha
afirmat el regidor
d’Ensenyament, Al̀ex

Cervera.
L’empresa adjudicatar̀ia
posaràel marxa el proper
curs escolar el novedoś
projecte curricular ‘A kind
of magic’. “Es tracta d’un
innovador projecte educa-

tiu adreca̧t a potenciar el
desenvolupament de les
capacitats físiques, afecti-
ves, socials i intel·lectuals
de les nenes i nens de 0 a
3 anys, on l’estimulació
sensorial i els dies mag̀ics,
converteixen l’aprenentat-
ge en tot un seguit d’ex-
periències forca̧ gratifi-
cants per als meś
menuts”, afirma l’empre-
sa. 
A més, i com a element
diferenciador, algunes
parts del projecte s’im-
parteixen en angles̀. Per
poder portar a terme
aquest model d’aprenen-
tatge es disposa d’una
eina tecnolog̀ica anome-
nada PetitSoft (ińtegra-
ment desenvolupada per
L’Onada Bressol), que
facilita una comunicació
permanent entre mares i
pares i equip educatiu. A
les Terres de l’Ebre, el
projecte educatiu ‘A kind
of magic’, es porta a
terme “amb uns resultats

excel·lents”, a les escoles
bressol de Deltebre,
L’Aldea i Gandesa, així
com a altres poblacions
arreu de Catalunya. Per
donar a coneìxer amb
detall els avantatges d’a-
quest projecte curricular
es posa “a disposició de
totes les mares i pares de
nenes i nens d’entre 0 i 3
anys, visites personalitza-
des a l’Escola Bressol Xip
Xap, prev̀ia cita al telef̀on
977 25 27 27”. 
L’Escola Bressol Xip Xap
disposa de diverses aules
pedagog̀iques, 6 zones
de higiene, 1 sala poliva-
lent, 1 sala per l’equip
educatiu, cuina, menja-
dor i dormitori, a part de
tota la zona exterior amb
porxos i jardins. 
Està emplaca̧da en una
zona d’equipaments amb
grans zones d’aparca-
ment gratuït. L’escola
romandrà oberta des de
les 7.30 hores fins a les
20 hores.

L’Ajuntament de la Ràpita adjudica la gestió 
de l’escola bressol municipal Xip Xap

A l’empresa L’Onada Bressol

La vaca Margarita, la més mediàtica, és lliure i no serà sacri-
ficada. Com ha explicat l'entitat animalista que l'acull, el
Hogar Animal Sanctuary, la darrera prova que faltava per
certificar que no té cap malaltia contagiosa ha donat nega-
tiu. Segons els va informar aquest dimecres el servei de
Prevenció en Salut Animal de la Generalitat, la prova de bru-
cel·losi ha sortit bé i la vaca podrà deixar la quarantena este-
sa en què es trobava. Falta rebre la certificació per escrit de
la subdirecció general de Ramaderia però "el veterinari ha
confirmat que està sana", com ha explicat Anna Sánchez,

coordinadora de premsa del santuari on viu la vaca
Margarita. El boví va haver d'abandonar la seva casa a
Tortosa (on pràcticament vivia com un animal de compan-
yia) amb nocturnitat per evitar ser sacrificada perquè no
estava registrada. Segons l’ACN, les 190.000 firmes que es
van recollir per Internet per salvar-la van aconseguir també,
que al mes de juny es canviés el protocol per evitar matar els
animals no registrats, sempre que es pugui acreditar la iden-
titat i la seua traçabilitat. A la foto, la vaca Margarita quan
estava al refugi d'animals del Priorat (Racó Català).

La vaca Margarita recupera la llibertat

Escola bressol municipal Xip Xap, a la Ràpita. 

Un cop totes les anàlisis confirmen que no té cap malaltia
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Visitarà biblioteques de Nova York durant un mes per adquirir experiències i pràctiques que després aportarà a les del territori ebrenc

Pregunta: En què consis-
teix el projecte?
Irene Prades: Al mes de
novembre vaig aconse-
guir el premi  l’Abanderat,
atorgat pel Departament
de Cultura de la
Generalitat, l'objectiu del
qual és reconèixer la tra-
jectòria dels  bibliotecaris
de les biblioteques públi-
ques. D'aquesta manera
la persona premiada té
l'oportunitat de millorar
professionalment a través
de la seva estada a una
biblioteca o centre de
documentació a l'estran-
ger, per mig d'una sub-
venció, alhora que pot
també aplicar els coneixe-
ments assolits en retornar
al seu lloc de treball.
Penso que es tracta d'una
oportunitat de perfeccio-
nament professional que
em permetrà aplicar
aquestes experiències a la
meva vida laboral a
Catalunya i, així millorar i
potenciar la innovació i la
internacionalització i
fomentar l'adopció de les
millors pràctiques interna-
cionals en matèria de
biblioteconomia. He triat
Nova York  perquè fa uns
anys vaig ser-hi de viatge
i em va semblar molt cos-
mopolita i internacional,
plena d'oportunitats i de
possibilitats amb gran
afluència de persones
nouvingudes d'altres paï-
sos i cultures. A més cal
dir que la Biblioteca
Pública de Nova York és
una de les biblioteques
més importants del món i
compta amb un dels fons
documentals més nom-
brosos, i que està dotada
amb un potent sistema de
gestió de recerca d'infor-
mació. També ha estat
pionera en moltes iniciati-
ves originals per incenti-
var els usuaris a participar
en les seves xarxes socials,
i fer recomanacions per a
la lectura d'una manera
divertida i original. Cal no
oblidar que una de les ini-
ciatives més interessants i
innovadora ha estat l'ela-
boració de serveis d'inte-

gració de la biblioteca de
llibres electrònics per a
préstec. Si baixem al
terreny de  la concreció, el
meu projecte té una doble
vessant que podríem ano-
menar “d’acció-recep-
ció”. És a dir, per una
banda i pel que fa a la
meva aportació es centra
en la creació d’un centre
d’interès de llibres ano-
menat YOU CAN KNOW
ME TOO per donar a
conèixer l’existència del
català a la societat nord-
americana així com la
història i la cultura del
meu país (costums, gas-
tronomia, història, litera-
tura, arquitectura…), uti-
litzant tot el potencial de
les xarxes socials i eines
web per difondre la inicia-
tiva. I per l’altre costat,
hem de tindre en compte
tot allò que vaig a esbri-
nar, a aprendre, ja  que
durant un mes observaré
com treballen les tres xar-
xes de biblioteques de
Nova York.

P: Objectius?
IP: Hi ha viatges i projec-
tes que et canvien la vida.
El meu destí de viatge no
és només un lloc, sinó una
nova forma de veure i de

fer les coses. Per tant, par-
larem lògicament d’objec-
tius individuals-professio-
nals de caire col·lectiu
però que també influiran,
sense cap mena de dubte,
en ell personal. Si hagués
de sintetitzar, en parlarí-
em dels següents:
Observar models de dis-
tribució d’espais per a
diferents públics de la
biblioteca així com d’acti-
vitats. Conèixer noves
maneres d’estimular la
recerca a la biblioteca.
Aprendre noves maneres
de difondre les novetats
bibliogràfiques així com
els llibres de coneixe-
ments a un diferent ven-
tall d’usuaris. Observar la
distribució d’espais i ges-
tió d’exposicions i activi-
tats culturals diverses diri-
gides a tots els públics.
Fomentar l’esperit de ger-
manor i solidaritat entre
catalans, espanyols i llati-
noamericans. Crear una
presència visible de la
comunitat catalana dins la
societat civil americana.
P: En què repercutirà pos-
teriorment a les bibliote-
ques ebrenques?
IP: Les biblioteques són
ens vius no tant per la
constant incorporació de
fons com pel disseny i

aplicació de polítiques que
dinamitzin i permetin uti-
litzar la seva enorme
capacitat per transmetre
cultura sense criteris res-
trictius de cap tipus, presi-
dits amb una clara inten-
cionalitat didàctica i
pedagògica. La Biblioteca
Pública de Nova York
constitueix un bon exem-
ple per exportar i així ho
faré. Amb la meva estada
a Nova York tindré la pos-
sibilitat de conèixer expe-
riències i bones pràctiques
en matèria de biblioteco-
nomia i aplicar-les a la
meva vida laboral a
Tortosa i a la comarca del
Baix Ebre, una gran opor-
tunitat per potenciar la
innovació i la internacio-
nalització, així com de
millora i perfeccionament
professional i personal.
Cap millora personal té
sentit si no és posada al
servei del col·lectiu i de la
comunitat a la que per-
tanys o representes. Per
tant, qualsevol tema sus-
ceptible de ser traslladat  a
les diferents biblioteques
de la nostra comarca,
s’exposarà i debatrà per
tal de valorar-ne la seva
implementació encara
que sigue de manera
experimental. El resultat

final d’aquesta experièn-
cia pràctica al llarg d’un
mes serà l’elaboració
d’una memòria que per-
meti desenvolupar aques-
tes accions al Pla
Estratègic de la biblioteca.
P: Un repte?
IP: Sí, perquè vull recalcar
que, tot i que el viatge i el
projecte el portaré a
terme de manera indivi-
dual, jo represento a la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo i d’alguna
manera també a les
biblioteques de la nostra
comarca del Baix Ebre. Per
tant, hi vaig sola però el
retorn de tot allò que
observaré ho vull compar-
tir amb els/les professio-
nals del territori. A banda
d’això, sempre que inicies
un viatge que comporta
aprenentatge professional
considero que tens l’obli-
gació d’actuar amb res-
ponsabilitat i de tindre els
cinc sentits en permanent
alerta. Si a tot això li afe-
gim que el projecte es pot
considerar com un “encà-
rrec” professional del
Departament de Cultura,
veuràs que l’afirmació ini-
cial a la teva pregunta no
és banal. Finalment vull
donar les gràcies a totes
les persones i institucions

que han cregut en mi i
que han apostat pel pro-
jecte. També al Sr.
Johannes Neuer, Director
of Customer Experience, a
Adriana Blancarte-
Hayward, Outreach
Manager and Services, i a
Shirley Wong-Li,
Customer Experience
Coordinator, tots tres de
la Biblioteca Pública de
Nova YorK, 445 Fifth
Avenue, per l’assessora-
ment en la programació
de visites a les diferents
xarxes de biblioteques.

Irene Prades, Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

“Al mes de
novembre vaig
aconseguir el

premi l’Abanderat.
La persona
premiada té
l’oportunitat de

millorar
professionalment a
través de l’estada a
una  biblioteca a
l’estranger. 

He triat Nova York,
entre d’altres

motius, perquè és
una de les
biblioteques 
més importants
del món”

“El projecte
es pot considerar
un ‘encàrrec’ del
Departament de

Cultura.
Tot allò que
observaré ho
compartiré amb

els/les
professionals del
territori. Cap
millora personal
té sentit si no es
posada al servei
de la comunitat
que representes”

Irene Prades, Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

Hi ha viatges i projectes 
que et canvien la vida
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El periodista jesusenc
Jaume Borja, comunica-
dor i presentador del
Canal Terres de l'Ebre, la
Xarxa de Comunicació
Local i Ràdio Flaixbac, va
debutar fa unes setma-
nes a Catalunya Ràdio i
també a TV3, al progra-
ma ‘Els matins d’estiu’.
Jaume, que fou escollit
Jesusenc de l’Any, ha fet
un altre salt com a pro-
fessional, sent el primer
periodista ebrenc en for-
mar part de l’equip d’un
programa de TV3.

Pregunta: Un somni?
Resposta: Totalment. En
tinc molts, però aquest
n’era un d’ells. De molt
petit, volia ser periodista,
i, a més, m’encantava ser
l’home del temps, ho
visualitzava com una pro-
fessió. Puc explicar-te
que, sent molt petit, em
muntava un plató a casa,
a la meua habitació.
Cantava una simptonia i
utilitzava una pissara per
fer les ‘meues’ previsions
metereològiques. Els
meus pares van llogar a
Boluña una càmera de
video per gravar-me per-
què jo els ho demanava i
volia veure com quedava,
per perfeccionar i millorar
dia a dia.  I així tenia les
presentacions que efec-
tuava del meu suposat
espai del temps. En aque-
lla època, el meu referent
era Rebeca Casanova,
pionera a la televisió
ebrenca com a presenta-
dora del temps. Ella feia
un espai metereològic
autòcton, propi, únic, i jo
la seguia cada dia veient
l’informatiu de la televisió
ebrenca. 
P: L’has pogut conèixer a
Rebeca?.
R: Sí!!!. La temporada
passada, a Canal Terres
de l’Ebre, el Dia Mundial
de la Televisió, va venir
als estudis juntament
amb Jordi Trilla, Jordi
Pazos i Pilar Rodriguez. Al
programa que vam fer
aquell dia, també vas
intervenir tu, Jordi
Allepuz i Tere Giné.
Llavors ens vam conèixer
personalment. Per a mi,

va ser molt emotiu.
P: Algun referent més a
nivell local?
R: Tere Giné. Jo ja era
més gran quan vaig
veure-la presentant un
magazine. Per mi, és una
icona. La millor com a
presentadora d’un maga-
zine, en tots els aspectes,
destacant la posada en
escena. També buscava
imitar-la dins de les
meues actuacions casola-
nes. 
P: Ara, amb la teua pro-
gressió exitosa, amb qui
penses?
R: Amb les persones que
més estimo. La meua iaia,
Àngels Sabaté i Querol,
sempre la recordo, per tot
el carinyo que em va
donar. Amb els meus
pares i el meu germà, per
tot el que m’han ajudat. I
també penso molt amb
Elea, una gran amiga, és
tot força i voluntat. Un
exemple a seguir. I no em
puc oblidar dels
Gambusins, la meua colla
d’amics de Jesús, autèn-
tics. I també he de desta-
car els meus companys,
de Canal TE, de la Xarxa
o de Flaixbac. Sense ells,
no seria ningú. 
P: Qui et va impulsar per
poder fer realitat els teus

somnis?.
R: Ximo Rambla i Josep
Arasa. Ximo em va donar
l’oportunitat de
començar en el món
laboral, com a periodista.
Sense aquesta oportuni-
tat, res hagués estat pos-
sible. I Arasa va confiar
amb mi com a home-tele.
És el meu pare professio-
nal.
P: El periodisme ebrenc
ha passat anys molt com-
plicats i hem de lluitar
molt per sobreviure. Tu
ets un exemple de que ‘si
es vol es pot’?.
R: Bé, penso que hi ha
grans professionals al
nostre territori. No obs-
tant, de vegades, tot i
volent, no s’ha pogut o
no es pot progressar. Ens
costa molt més.  Però
hem de creure que
podem, ens hem de trau-
re la vergonya.  
P: Te l’has treta?
R: T’ho dic amb el cor a la
mà, per a mi ser de les
Terres de l’Ebre i estar a
TV3, podent parlar amb
el meu dialecte, és un
gran orgull. És el que em
fa més il.lusió, més enllà
de l’èxit individual o de la
sort que hagi pogut tenir.
I és que, per a mi, ser
ebrenc és un honor. 

P: A través de Canal
Terres de l’Ebre, de la
Xarxa o de Flaixbac, i
amb les teues aptituds
televisives  t’arriba la gran
oportunitat, a Catalunya
Ràdio i a TV3, la televisió
del país, fent una secció
del cor a ‘Els matins d’es-
tiu’. Vas debutar en
directe. Vas poder dor-
mir?
R: Sí, però això no vol dir
que no estés
intranquil....jo dormo
com una marmota...(jeje-
je). Quan la son
arriba...ningú l’atura...No
obstant, la veritat és que
estava nerviós. Vaig
intentar controlar les
emocions...i no m’havia
passat mai però em que-
dava en directe amb la
boca seca i vaig haver de
beure  aigua, quan no ho
havia fet en cap connexió
en directe fins aquell
moment. He dir que, per
a mi, va ser balsàmic
quan el presentador Lluis
Marquina va dir que jo
era de Jesús, i jo no li
havia dit. Em va donar
molta confiança per
començar. I, poc a poc,
vaig situar-me i crec que
me’n vaig sortir, sent el
dia del debut.  
P: Tens més reptes?.

R: Seguir treballant. Em
queda molt. He de disfru-
tar el moment al màxim, i
continuar aprenent d’a-
questa oportunitat que
tinc. Són 6 setmanes a
Catalunya Ràdio i TV3 i
busco fer-ho el millor
possible. Aquest és el
meu repte actual.  
P: Ha canviat la teua
vida?
R: La vida no canvia si un
no vol. Per mi no ha can-
viat. Sóc el mateix. Ja
quan estava a la Xarxa,
anava amb la maleta fins
a Barcelona. I ara ho con-
tinuo fent. Ha canviat el
contexte i la situació però
les ganes, la motivació,
l’autoexigència, la res-
ponsabilitat continuen
sent les mateixes, o, fins i
tot, en tinc més perquè
no desconnecto ni un
minut per preparar-me la
secció que faig ara als
mitjans on estic.

P: I enmig de tot,
Jesúsenc de l’Any?.
R: Sí!. Gràcies, a tota la
gent del meu poble. He
dit que és un orgull ser
ebrenc. Ser de Jesús és el
màxim. I ser Jesusenc de
l’Any és el millor regal
que he tingut en aquesta
vida. 

UN EBRENC A TV3, AL PROGRAMA ‘ELS MATINS D’ESTIU’

«Ser ebrenc i poder parlar el meu dialecte
a TV3 és un gran orgull»

PARLEM AMB EL PERIODISTA JESUSENC JAUME BORJA

By: Michel Viñas

1) Presentador/ora?
A. Ma Teresa Campos
B. Pablo Motos
C. Boris Izaguirre
D. Jorge Javier
E. Jordi González
F. Jesús Vázquez
G. Fran Blanco

Jaume diu: A. El mestre és
Jesús Vázquez però Ma.
Teresa Campos porta molt
anys i la seua trajectòria és
molt gran.

2) Actriu.
A. Paz Vega
B. Úrsula Corberó
C. Nicole Kidman
D. Belén Rueda
E. Belén Fabra.

Jaume diu: E. A banda de
ser un Gaudí, un Goya i
un Òscar en persona, mai
té un no per a ningú!
L'admiro.

3) Actor
A. Ruben Cortada
B. Àlex González
C. Pere Ponce.
D. Miguel Àngel Silvestre
E. Jesús Castro
F. Stany Copell.

Jaume diu: C. Pere Ponce
anava en ma mare a classe
i ella sempre em diu que ja
apuntava moltes maneres
a l’Institut.
També la D. És de
Castelló, molt proper. 

4) De quin equip ets?
A. Barça
B. Madrid
C. Espanyol
D. Catalònia

Jaume diu: (jejeje) del
Catalònia. El meu germà
juga i és directiu.

5) Perfum.
A. Jean Paul Gaultier
B. Hugo Bross
C. Paco Rabanne

Jaume diu: Ara mateix, 
la C.

6) Primer plat
A. Paella
B. Canalons
C. Fideuà
D. Meló amb pernil

Jaume diu: la paella popu-
lar de Jesús.

7) Enmig de tanta feina,
hi ha temps per al....(si és
que sí)
A. De nit.
B. De tarda
C. De matí

Jaume diu: Michel!!! Ets
terrible!!! Amb el poc
temps que tenim avui en
dia, com per anar triant...
Quan ve, li obro la porta
de part en part!

EL TEST DE MICHEL 

Foto: Yone Carbó
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Dotze mesos escrivint cada setmana sense pausa, toca fer
un mini descans de dues setmanes, molts articles van que-
dar en el tinter que a partir de setembre recuperaré.
Enrenou al futbol base d'Alcanar que se separa del primer
equip...qualsevol dia muntaran un altre equip amateur... a
Ulldecona, Tortosa i l’Ametlla també hi ha discrepances
entre futbol base i primer equi...bé, aquí en comptes de
remar tots junts, anem cadascun per una banda. Ens va la
marxa. A Amposta van presentar a quatre nou fitxatges en
categoria infantil; van penjar la foto al Facebook i la
Rapitenca als pocs dies els va fitxar. És la guerra del futbol
base, de la que també en parlaré més endavant en un arti-
cle. Fins els benjamins canvien de club. Un altre tema a
tractar en el futur: casament o matrimoni de conveniència
entre la Cava i el Deltebre i també comentaré perquè no es
va fer amb el Jesus i Maria.
Rècord Guines del futbol ebrenc: en la quarta catalana
s'han inscrit de moment 26  equips de la província i 15 són
ebrencs quan a la zona de tarragona tenen tres vegades
més població. Aquí es respira futbol per tots els costats i a
Tarragona cada any menys clubs. 
Prop de 200 fitxatges al futbol ebrenc fins a la Tercera cata-
lana, una autèntica barbaritat: com agrada canviar cromos.
A l’octubre, opinaré del perquè crec que surten pocs juga-
dors del futbol ebrenc per a 1a catatana. Alguna cosa falla
en les les estructures de futbol base i no són els futbolistes.
Als partits de pretemporada hi ha àrbitres federats, llavors,
¿per què no es poden veure els resultats i les actes a la web
de l'esmentat organisme? Seria de sentit comú.
‘XIRINGUITO’ TANCAT. Arriba el moment de tancar el
‘xiringito’. Han estat unes setmanes frenètiques. Des que es
va acabar la temporada passada, un servidor cada diven-
dres no ha parat de portar-los l'actualitat dels fitxatges i en
les últimes setmanes totes les plantilles de Segona i Tercera
catalana i amb les anàlisis de cada equip ebrenc. Més ja no
puc donar de si. Toca descansar, platja, lectura, bon men-
jar, passejar, meditació i una bona cerveseta mirant la brisa
del mar. A tots bones vacances. A partir de l’1 de setembre
ens veiem amb un extra per guardar, amb totes les planti-
lles fotografiades, i també un especial de Quarta catalana. 

Dilluns va estar Arturo Llorca, president
del Tortosa, a Canal Terres de l’Ebre. La
meua conclusió és que el president i la junta necessiten aju-
des, necessiten més directius per compartir feina. I aquest és
l’avís que Arturo Llorca està fent.  Trobar directius que vul-
guin dedicar-se desinteressadament és una empresa com-
plicada. Per tant, caldrà esperar. Se sent dir que hi ha una
alternativa preparada per aparèixer segons en mans de qui
pugui quedar el club. Però des de la ‘barrera’ es molt fàcil
dir el que faria o faré, però la realitat és diferent. I ja es
veurà. Arturo també va deixar clar que continuaria si hi ha-
gués un buit de poder. Per tant, el temps dirà. Dependrà de
molts factors, l’esportiu serà un d’ells en una temporada de
la que s’està destacant que hi haurà molts jugadors ebrencs.
I això és molt bo. Però passa quan s’ha pujat de categoria i
quan el pressupost no potser molt més superior per fitxar. I
pel mateix preu, en segons quins casos, no cal anar tan
lluny a buscar segons quins jugadors. Per això, gran encert. 

Bé, és la darrera editorial de la temporada. Tornarem l’1
de setembre, preparat per a començar-ne una altra. 

Ha estat, és i serà complicat que es pugui entendre que
quan algú opina o fa declaracions sobre un tercer, el culpa-
ble no sóc jo. Està clar que el més senzill és carregar contra
el missatger, dir que es poc professional i que no s’entén
com pot permetre publicar segons què. I quan dones l’o-
portunitat de contestar, de replicar...llavors ja no es vol
fer...la culpa continua sent del missatger. A veure si podem
millorar en aquest aspetce de cara la temporada propera. 

Fins l’1 de setembre

L’opinió de Joaquin Celma

Ensaladilla rusa ebrenca

President de la UE Deltebre

Toni Ruiz, a Canal TE
DILLUNS VINENT DIA 14 (13.30 I 15 H)

Toni Ruiz és el nou pre-
sident de la UE Deltebre.
Dilluns vinent estarà a Ca-
nal Terres de l’Ebre per
parlar-ne de la nova etapa
i també de si es presenta-
ria a unes eleccions, si n’hi
ha, al CF Amposta. 

Rasquera va retre dissabte un homenatge a Josep González, jove de la població que va perdre la vida l'abril pas-
sat arran d'un accident de trànsit. Josep, de 21 anys, jugava de porter amb l'Arnes, quan va sofrir l'accident.
També tenia vinculació amb l'Olímpic, com a tècnic al futbol base, mentre que amb el Benifallet havia tingut
molts lligams com a jugador, ja en etapa cadet i, posteriorment, jugant al primer equip. Dissabte, Rasquera, el
seu poble, s'hi va abocar per fer-li un emotiu reconeixement. Els quatre equips, el local, l'Arnes, l'Olímpic i el
Benifallet, van formar el cartell de l'homenatge. El camp rasquerà es va omplir de gom a gom. Representants
dels quatre conjunts van fer l'entrega de les plaques commemoratives a la família. Es va fer un minut de silenci
i, en acabar, es van disputar els partits, xiulats per Sisco Martí i Rosa González, germana de Josep. Imma
González, l'altra germana de Josep, va fer el llançament d'honor abans del segon partit de la tarde. Quants els
partits, l'Olímpic va guanyar 2-0 el Benifallet. L'Arnes es va imposar el Rasquera (1-3). El tercer lloc va ser per al
Benifallet que va superar el Rasquera per 0-2. I en la final, l'Arnes va vèncer l'Olímpic per 4-3. Fotos: Pau Folqué.

Homenatge a Josep González, a Rasquera
Rasquera, Benifallet, Olímpic i Arnes van disputar el Memorial 

Com ja ha passat en diverses ocasions, quan el camp
de l’estadi de Tortosa ha estat en obres de millora, el
torneig degà dels que es disputen al nostre territori, el
Mariano Toha, ha de canviar d’escenari. Enguany
també és una d’aquestes ocasions i el Toha es jugarà
a Bítem, el dia 27 d’agost, a partir de les 18 hores. El
primer partit el disputaran el Tortosa i el Catalònia.
Posteriorment, l’equip amfitrió, la UE R. Bítem, s’en-
frontarà a la Rapitenca i, en acabar, els dos guanya-
dors dels dos partits disputaran la gran final. 

El Mariano Toha es
disputarà a Bítem
El diumenge dia 27 d’agost

Roger Escribà és un nou
fixatge de l'Ascó. El jove
de Camarles (a la foto),
de 19 anys, arriba cedit
per la Pobla. Es un juga-
dor polivalent, ja que el
seu lloc natural es el de
lateral esquerra, però
també ho pot fer de
central. El Tortosa
també s’havia interessat
i el fitxatge semblava
que estava prop però
finalment el jugador ha
signat amb l’Ascó. D’altra banda, el Tortosa ha
incorporat a Ion Perelló, de Campredó, i que també
estava al Nàstic juvenil. Ion ja va jugar el partit que
el Tortosa va disputar diumenge passat a Torreforta
(1-3). 

L’Ascó fitxa a 
Roger Escribà
I el Tortosa a Ion Perelló
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SIGNAT UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ DOCTOR FERRAN

La setena ediciódel Torneig Jordi Pitarque es disputarà
els propers 2 i 9 de setembre a l'Ampolla

L'Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià va
presentar el VII Torneig de
Futbol Base Jordi Pitarque.
Dissabte, 2 de setembre,
tindrà lloc la fase prev̀ia, i
dissabte, 9 de setembre, la
fase final, que se celebra-
ran a l'Estadi de l'Ampolla.
Els grups de la fase prèvia
són els següents. 
Grup A: At. Segre,
Torreforta, P. Mafumet i
Pallaresos. Grup B:  Valls,
Cambrils U, Tortosa i
Camarles. Grup C:
Castelló, SP i SP, EF Delta i
Alcanar. Grup D:
Benicarló, Floresta, Ascó i
Jesús i Maria. Grup E: Sant
Cugat, Astorga, Amposta i
Aldeana. Grup F: Bordeta,

Santes Creus, Ebre Escola i
l’Hospitalet de l‘Infant.
D’aquests 24 equips, en
sortiran 3 per disputar la
fase final (el dia 9) i com-
pletar els grups ja esta-
blerts. Grups Fase Final.
Grup A: Barça, Cornellà,
Rapitenca i Ampolla. Grup
B: Llevant, Alboraya,
Nàstic i 3r classificat fase
prèvia. Grup C: Sevilla,
Vilareal, Lleida i 2n classifi-
cat fase prèvia. Grup D:
Espanyol, València, Reus i
1r classificat fase prèvia.
El torneig al marge del
caire esportiu, ha poten-
ciat el factor solidari i en
l'acte de presentacióes va
aprofitar per signar un
conveni de col·laboració

entre la Fundació Doctor
Ferran i l'AEJPC. L’objectiu
eś elaborar unes recoma-

nacions de bones prac̀ti-
ques per a la instal·lacióde
dispositius DEA, el seu

manteniment i la formació
del personal.

EXHIBICIÓ DEL CLUB PATÍ L’ALDEA, ENTRE ALTRES ACTUACIONS

La nit del 5 d’agost va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament de l’Aldea un dels
majors espectacles artístics celebrats a les nostres terres en els últims anys: “13+1,
la por al pas del temps”. La performance, dirigida per Manel Villarroya amb l’ajuda
de Núria Gas i Aida Chavarria, va incloure actuacions de cant, dansa, projeccions
a gran escala, una exhibició hípica, números piro musicals i, com no, patinatge a
càrrec del CP L’Aldea, de ballarins professionals i patinadors internacionals, entre
altres col·laboradors. Tot això creat per donar peu a la presentació de pubilles i he-
reus aldeans, que van participar de l’espectacle interpretant un seguit de prínceps
i princeses invitats a un gran ball de nobles. El fil conductor del show va ser la Br-
yan, una nena que tenia por a fer-se gran i que assistia a un ball organitzat pel seu
avi amb l’objectiu de fer-li entendre que el fet de créixer podia ser meravellós.
Acompanyada pel seu millor amic, el Bru, i pel seu “jo” del futur va acabar
rebel·lant catorze virtuts indispensables que ens acompanyen al llarg de la vida,
deixant en últim lloc “la mort”, per explicar que gràcies a ella la vida adquireix
sentit i que el pas del temps ens porta a conèixer persones meravelloses i a viure
experiències inoblidables. Tot plegat va ser l’escenari perfecte per acollir una pro-
clamació de pubilles i hereus innovadora i molt espectacular. Així doncs, la nit va
ser un èxit rotund, amb una gran afluència de públic i crítiques positives.

Espectacular presentació 
de pubilles i hereus a l’Aldea CICLISME. DIUMENGE

EN UN MINUT

*LES GERMANES RA-
PITENQUES CARLA I
MARTA MUNTÉ, cam-
piones del món en l’es-
port de la vela, estaran
dilluns dia 21 a Canal Te-
rres de l’Ebre (13.30h),
on explicaran els darrers
resultats, en classe olím-
pica, en el campionat del
món i l’europeu, on van
fer podi. I també comen-
taran el seu proper repte,
les  olimpiades.  

*LA TERRA ALTA ha
estat escenari d’una de
les etapes de la ‘Vuelta
Ciclista Bajo Aragon’ en
categoria cadet, on dos
centenars de corredors
van recórrer els prop de
60 quilòmetres que sepa-
ren Gandesa i Horta de
Sant Joan.

*DISSABTE 26 D’A-
GOST, al camp de Móra
d’Ebre, novè Memorial
Manel Inglés Garreta, a
les 17.30h. Homenatge,
com cada dos anys, a qui
fou jugador i president de
l’Olímpic, un dels impul-
sors de l’entitat. Hi juga-
ran la Rapitenca, Vila-real
(juvenil) i l’Olimpic. 

Més notícies
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PATROCINAT PER:

ANÀLISI DELS EQUIPS. TEMPORADA 2017/18

3a Catalana 

GRAN PODER GOLEJADOR

Porta nou campanyes consecutives en la
3a catalana, després de la seva estada a la
segona (2008/2009). Des de llavors han
hagut molts canvis a la presidència: Sergi
Consarnau, Joel Solé, Carlos Pagà i ara
Sergi Quintana, que complirà la seva
segona temporada i que va estar a punt
de deixar les claus a l'Ajuntament perquè
la situació era molt delicada ja que no hi
havia cap relleu per presidir el club. La
temporada passada va ser per oblidar, tres
entrenadors: Marc Viladrau, Àlex Curto i
Xavi Borràs, que va salvar l’equip. Ara
arriba un gran mister Subi, que va entre-
nar el Roquetenc. Esperem el deixin tre-
ballar. Important ha estat la renovació del
golejador Piñeiro que va marcar 16 gols
en 18 partits i de Pepe Madrid que des-
prés de la seva estada a la Rapitenca va
tornar a casa per salvar el seu equip i ha
comprovat que ‘res com a casa’. Baixes:
Micael (Aldeana), Bonachi, Àngel
Balgefó, Oriol i Igors. Bon fitxatge de Toni
Calafat un rodamón, però gran jugador.
Segur que aquest equip no patirà aquesta
temporada. Meitat taula mínim. El poder
golejador de Pepe Madrid i Piñeiro dóna
garanties per a fer una bona campanya.

SCER AMETLLA
UN PROJECTE MÉS

Record Guinnes: sis presidents diferents en les
últimes 6 campanyes: Oriol Soriano, Miguel
Reverter, Toni Muñoz (torna a ser president),
Josep Queralt i Paolo Medina. I sis entrena-
dors en les últimes quatre campanyes: Carlos
Rodríguez, Ximo Talarn, Alejandro, Marc Bel,
José Mora i ara arriba un bon míster David
Burgos (que ha entrenat al Cambrils i la pas-
sada campanya a l'Ampolla). Després de 23
anys consecutius a la Segona catalana,
l’Alcanar va baixar i això va ser un pal fort per
a un club històric. La lliga passada es va fer un
equip per aconseguir l'ascens però a la sego-
na volta va perdre pistonada i fou una
desil.lusió. No van servir de res ja l'arribada de
reforços. Va quedar sisè, a 29 punts del líder.
De l'equip bàsic segueixen 7 jugadors: De la
Torre, Moisès, Ion, Adrià, Manel Sol, Andreu
Queralt i Marc Bort. Són baixa Edu Aguilar,
que passa a ser segon entrenador, i Genís i
Trinquet que es retiren. Un any més, és un
candidat per a l'ascens, té bon equip però el
problema és que hi ha molts candidats per a
només una plaça i una altra de promoció. La
nova junta del CD Alcanar està formada per
13 directius. D’altra banda, segons es va
informar en un comunicat, al municipi naix un
nou club: AEF Alcanar, que es formaria arran
del futbol base del CD Alcanar.

CD ALCANAR
EQUIP MÉS EQUILIBRAT

La lliga passada va fer un gran paper i
en moltes jornades va estar en el
pòdium dels dos millors, juntament
amb la Sénia. Fins a la jornada 30
estava empatat amb el segon classifi-
cat. L'aposta per la tornada del fill
pròdig Bartolo Meca va valdre la
pena, va fer del vestidor una pinya i
això es va notar en el terreny de joc
amb un futbol de qualitat i intens,
seguint l'estela de Toni Sánchez, que
en els seus tres anys al club va deixar
bona emprenta. Continua gairebé tot
el bloc de la passada campanya: Àlex
Alegre, Albert Alegre, Reverté, Dídac,
Auré, Samper, Lluc, i Pau González.
Només tres baixes de l'onze bàsic:
Marc Garcia (Catalònia), Dani Fluixà
(J. i Maria) i Pau Sánchez (Amposta
B). Els fitxatges són de gran qualitat.
Entre ells, Ramón, gran jugador
senienc que arriba de Godall i que va
jugar al Tortosa, i Mikael un dels
millors jugadors la passada campanya
a l’Ametlla. Un equip més equilibrat,
amb 3 baixes importants però amb 9
altes, entre elles Uliaque que es va
recuperar de la seva lesió. Aquest
equip tornarà a sorprendre. No és un
candidat al acens, però no cal descar-
tar-lo. 

UE ALDEANA
PROJECTE LOCALISTA

En la temporada 2008/2009 i
2011/2012 va quedar campió i va
assolir l’ascens però en la passada no
va poder aconseguir-lo perquè van
haver-hi més candidats. Aquest any
ho tornarà a intentar. De l'onze bàsic
segueixen: Ruibal, Marc Perelló, Eric
Garrido, Gallego, David Ramírez,
Regolf, Paco Casas, Damià, Gerard
Franch i Manolo Abril. No ho fan Dani
Barroso, Pep Cuerba i els que han fit-
xat a l’Alcanar. La bona notícia és que
amb les incorporacions el club tindrà 9
jugadors locals: Aleix, Marc Perelló,
Paco Casas, Jordi Sabaté, Agus,
Gerard Franch, Xavi Garcia, Quim i
Guillem Navarro. Fitxatge important el
de José Luis Torres, que va ser el tercer
jugador que més partits va jugar al
Vila-seca. L’Ampolla, que va fer gau-
dir als seus aficionats amb grans par-
tits la lliga passada, serà un any més
un dels favorits a l’ascens. A més, té
un tècnic experimentat: Enric. Si no és
campió, podria aconseguir la segona
plaça. Tot el que no siguin els dos pri-
mers llocs serà una decepció. El seu
president, Paco Gilabert, diu cada any
que és l’últim però segueix en el càrrec
per sentiment i estima al club.
Enguany té com a assessor a Baltasar,
que és també segon mister de la Cava.

CF AMPOLLA

EQUIP MIRACLE

Fa quatre campanyes estava a 4 catalana,
va ascendir com un coet a la segona en
dos anys. Va baixar i la lliga passada era
l'equip amb més possibilitats de descens.
Però va canviar de mister i va arribar Joan
Subirats i els jugadors van creure en el
miracle. L'equip estava cuer a l’equador de
la lliga amb 9 punts i en la segona volta va
ser el vuitè amb 22. Un any més, miracle i
ja porten així tres campanyes de quatre.
De l'equip bàsic de la passada campanya
segueixen: Manu, Chescu, Canalda,
Reverter, Cristian, Oriol, Alin, Cana i
Lorente. Només dues baixes de l'onze: Eric
Segarra i Ramón, que va fitxar per
l’Aldeana. Aquest any, aquest equip pinta
millor. Segueix el bloc i han arribat molts
fitxatges. Estarà més compensat. Retorn
de Ferran Ventaja que ja va estar en
aquest equip fa tres campanyes i va mar-
car 9 gols. Segueixen dos jugadors impor-
tants: el gran central Manu i Chescu, que
va marcar 28 gols i que va ser pretès per
Catalònia, S. Bàrbara, R-Bítem i Aldeana
però que s’ha quedat a Godall. Si la passa-
da campanya fins a la jornada 13 només
va fer 4 punts, estic segur que en la prope-
ra començarà amb més força i fins i tot
podria ser l'equip revelació.

CF GODALL
NOVA ETAPA

Nova etapa en aquest club que va descendir
de 1a catalana a la tercera per retirar-se de
la competició. El filial enguany no es farà.
Fins a 40 jugadors van passar per aquest
equip la lliga passada i només segueixen 12.
D'aquests, tres que acaben la seva etapa
juvenil: Navarro, Genís i Isaac Llaó. S'ha
reforçat amb l'arribada de sis fitxatges,
reforçant molt la defensa i per a la davante-
ra arriba el crac Marc Prades que ha militat
al Catalònia, Roquetenc i Camarles, equip
aquest darrer en el que va tenir el seu any
gloriós amb 35 gols en la temporada
2013/2014. Per la davantera, un altre bon
fitxatge: Soufian (exCamarles) que fa dues
temporades amb l’Alcanar va fer 7 gols a
segona catalana. Altres altes: Dani Fluixà
(Aldeana) i Ivan Abat (Ulldecona). Deixa l'e-
quip el mister Gerard Capera (va al
Camarles B) i agafa el comandament José
Mari Aliau, home de club que ha estat en
tres etapes. El seu segon serà Carles Beltran.
És una incògnita aquest equip amb tanta
transformació en tots els àmbits, directiva,
banqueta i amb un nou secretari tècnic que
treballa amb molta il.lusió: Ito Galve. Penso
que amb l'equip que té no ha de patir gens,
però el seu potencial no es veurà fins a la
segona volta. En qualsevol cas, i no és l’ob-
jectiu, no pot pujar per la sanció.

UD J. I MARIA
EQUIP DE GALA

Sorprenent aquest Móra la Nova en el
seu retorn a la Tercera catalana després
de fer una campanya de somni en la
passada, només perdent un partit.
Segueix tot el bloc i, a més, els reforços
són de luxe: Agus, el matador de l'àrea
que en les últimes tres temporades ha
marcat 110 gols a Batea i això que la
passada va estar la meitat lesionat;
Frederic Giné, que va ser el tercer juga-
dor que més partits va jugar al Gandesa
la campanya passada; Barrufet, titular
fa dos a l’Amposta a 1a catalana, i la
passada estava a l’Ascó de Tercera divi-
sió on una lesió el va minvar des de
Nadal; i Batiste, central titular del
Gandesa. I, a més, segueixen els tres
pichichis de la lliga passada: Yassine,
Lucas i Rafik que van marcar 58 gols.
Segueix el porter Ferran, una garantia
sota els pals, i s'han fitxat dos jugadors
que eren juvenils que prometen. De ser
un equip per mantenir-se passa a ser
un dels candidats per a l'ascens. Segur
estarà entre els 5 primers. Lizaso com-
pleix el 4t any. Nou president, Marc
Romera, molt il.lusionat. Móra la Nova
tindrà futbol base en totes les catego-
ries, sota la batuta de Frederic.

AT. MÓRA NOVA
POCS CANVIS

L’Olímpic ha estat dels equips que
menys s'ha reforçat. Manté el bloc i
només un jugador no segueix de l'onze
bàsic: Jaume Guerola que va fitxar al
Gandesa. Continua el seu mister Paco
Muñoz que tenia la decisió de no
seguir però la junta i jugadors el van
convèncer. És el míster més veterà de la
categoria i complirà la seva cinquena
temporada. Aquest any farà tàndem
amb Josep Maria Piqué. L’entrenador
de porters és Tonyo Moreno. La gran
fisio, Rut, també segueix amb el seu
Olímpic. 
S'ha fitxat un gran defensa Uni, titular
a Falset, i torna el fill pròdig, Pol Bladé,
després d'haver-se recuperat de la seva
lesió, i d’haver estat a Gandesa i a la
Rapitenca. En la temporada
2012/2013, va fer 23 gols a l'Olimpic. 
Un equip que ha de canviar la tònica,
té molt de futur i qualitat. Comença
molt fort però en la passada campanya
en la segona volta va baixar molt i fins
i tot va estar entre els darrers sis classi-
ficats. 
Aquesta campanya toca canviar de xip:
començar suau i acabar fort. Segur que
donarà molta guerra

OLÍMPIC
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ANÀLISI DELS EQUIPS. TEMPORADA 2017/18

3a Catalana 

RENOVACIÓ A LA DAVANTERA

El Pinell és un equip clàssic de 3a. catalana.
En les temporades 2007/2008 i
2010/2011, va aconseguir dos quarts llocs
i en una altra fou subcampió (la
2010/2011). La passada campanya va ser
un any de transició. Va quedar en un
honorífic 12è lloc. Any de canvis a les ban-
quetes, va començar Robert Avinyó, el va
substituir el jugador Edu Maestre i va aca-
bar, amb bons resultats, Hilario. Aquesta
temporada nou míster, Joel Martorell, que
va estar a Corbera. De l'equip bàsic no
segueixen 5 jugadors: Lluís Espinach (J.
Catalònia), Arroyo (Perelló), Soufiane
(Vilalba), Madreo i Joel. Fitxatge Estrella:
Carlos Visea que va marcar 18 gols amb
l'España Canonja. Han rejovenit molt l'e-
quip amb l'arribada de 3 jugadors que aca-
ben la seva etapa juvenil i la delantentera
és gairebé tota nova. Serà un equip de
segona volta. Dels fitxatges, destacar que
tres jugadors que Joel va tenir al Corbera
se'ls ha portat al seu nou equip.

CF PINELL
MOLTA RENOVACIÓ

Rècord Guines d'aquest equip que porta en
les últimes 32 campanyes, 30 a la Tercera
catalana, excepte la 2013/2014 i
2006/2005, que va estar a la segona. La
passada campanya tenia un equip per que-
dar en les primeres places però la primera
volta no va anar com s'esperava. Es va can-
viar de tècnic, Narcís Laboria va deixar el
càrrec (ara és tècnic del Flix), i va arribar l'e-
fecte Molinos que d'una primera volta en
què es va acabar al lloc 13è, va fer una gran
segona i el va posar al setè lloc. Nova etapa,
amb reducció de pressupost. La novetat és
que aquest any es potenciarà el futbol base
amb un aleví, un cadet, un juvenil i un filial.
Joan Mauri és el nou president. Baixes
importants: Dani Robles (Flix), Pedrosa (es
retira), Donoso (Pobla Mafumet B), Albert
Cuenca (Roda) i Brigi (Flix). De l'equip bàsic
només segueixen 8 jugadors: Marc Andreu,
Vicent, David Flox, Narcís, Xixo, Eric Brull,
Eric Barberà i Raül González. Fitxatges
importants: Raul Arroyo (Pinell), que va
marcar 26 gols; Amed, gran defensa
(Corbera i S. Barbara) i Joab Fatsini (la
Cava). Un any més El Perelló quedarà a la
part alta. Serà competitiu i un equip intens,
com vol Molinos, un tècnic que viu el futbol
amb passió i així ho trasllada als jugadors.

CE PERELLÓ
MILLOR EQUIP ENCARA

Aquest R-Bítem va a per totes. Un any
més la meta és l'ascens i per això ha
fet un equip molt competitiu. Segueix
el bloc de la temporada passada
excepte Moha (Camarles) i Monforte
(la Sénia). Els reforços superen les bai-
xes, dos fitxatges estel.lars: el davanter
Luis Alfonso, que va estar fa tres cam-
panyes a l’Ampolla, i a més ha jugat
amb el Reddis, Ascó, Canonja i Rayo
Majahonda; i Deiver, amb un gran his-
torial (futbol base Barça, Nàstic,
Amposta, Reus B, Catllar i Folgore
d’Itàlia). La resta de fitxatges: Aleix
Chavarria (Batea i Roquetenc), i John,
una de les figures del Vilalba. L'equip
guanya punts al mig camp i zona ata-
cant. La passada campanya el pes del
gol va recaure en dos veterans: Jota i
Emili, aquest darrer en la seva segona
joventut va fer 19 gols. Enguany, el R.
Bítem està més compensat. Si bé la
passada campanya només dos juga-
dors van ser els destacats per al gol, la
lliga propera pot haver-hi més equilibri
amb l'arribada de Luis, Deyver, John i
Aleix Chavarria. I un jugador que pro-
met: Pau Roda. El míster rapitenc,
Parra, complirà la seva segona cam-
panya a Bítem. Després de l’etapa al S.
Bàrbara i a l’Alcanar, s'ha consolidat
en aquesta categoria.

R BÍTEM
3 ANYS, 3 TÈCNICS

Aquest equip des que va descendir de
la 2a catalana fa quatre temporades,
no té com a prioritat retornar a la
categoria perduda. La directiva consi-
dera que la Tercera catalana és la
ideal i que s'han de consolidar en ella.
Les raons són principalment econò-
miques i és que el cost d’estar a 2a.
catalana és més important. És un bon
plantejament, a més de que els juga-
dors s’han d’adaptar als paràmetres
econòmics del club. 
El Roquetenc va estar a la Preferent
en la campanya 2010/11 però eren
altres temps, en l’etapa de Joan
Alegret, quan hi havia un bon nom-
bre de bons jugadors locals. 
En els tres últims anys, 3 entrenadors.
Subi, ara a l’Ametlla; Poy, ara al juve-
nil del Tortosa, i el nou, Jordi Vallés,
que estava al Masdenverge, i que va
entrenar el Deltebre i fou segon al
Tortosa. Segueix gairebé tot el bloc
de la passada campanya, amb només
les baixes de Marti Farreny (Batea),
Aleix Chavarria, que va anar al Batea
i va tornar i ara ha fitxat amb el
Remolins-Bitem, i del carismàtic
Ramon Castells, que ha decidit penjar
les botes. Josep Otero, que va marxar
al Tortosa, torna a l’equip. 

CD ROQUETENC

CONTINUA COTAINA
La temporada passada va ser convulsa, amb
4 entrenadors. Va arribar Cotaina i va salvar
l’equip. Continua el mister tot i que per
motius laborals no podia iniciar la pretem-
porada. El van convèncer i seguirà. De l’e-
quip bàsic han renovat: Yassin, Abdul,
Zouhir, Musta, Arrufat i Royo i han hagut 4
baixes. Fitxatge estel.lar: el davanter Juan
Caballos. Entre les 9 altes, Willi (Bot) i
Soufiane (Pinell). L’objectiu és la permanèn-
cia i amb Cotaina es buscarà obtenir-la.  

VILALBA MOLT MÉS POTENCIAL

Es va consolidar la temporada passada després del seu ascens de
4a catalana. Per a aquesta campanya, amb els fitxatges, ha fet un
bloc molt competitiu, per gaudir-ne. Segueix la base de l’any pas-
sat amb la figura Joanra Mars, que amb tan sols 20 anys va fer 17
gols. I aquesta temporada pot explotar. Va ser pretès per algun
equip però al final va preferir quedar-se. Dos bons fitxatges de
jugadors locals: Marc Masdeu, porter de garanties, i Eric
Fernández, titular a la Cava. Dos jugadors, Murri i Ivan Benito, van
dubtar de renovar però al final es van quedar. És un equip difícil de
guanyar i més al seu camp, amb un entrenador talismà, Antón
Flores, que porta gairebé mitja vida al club. Veig un Sant Jaume
capaç de tot i que, amb el seu projecte localista, pot donar moltes
satisfaccions. 

UE SANT JAUME
IL.LUSIÓ EN LA NOVA ETAPA

El futbol va tornar l’any passat i al final, per compensació,
ascens a Tercera. Més no es pot demanar a un club d’una
població de 1088 habitants i que els jugadors gairebé tots
són de la localitat i el president és el més jove del futbol
ebrenc: 27 anys. Després de l'etapa de Vallés arriba Toni
Sanchez que tan bon record va deixar a l’Aldeana i que
la passada campanya va estar al cadet del Tortosa. De
l'equip bàsic només no segueixen Carlos Roca (Rapitenca
B), Òscar Gómez (Roquetenc) i Josep Borràs que es reti-
ra. Fitxatge estrella Cristian Arasa, jugador de la localitat
que farà tàndem amb Pau Tomàs, que va ser el segon
golejador de 4a catalana (34 partits i 34 gols). Aquest
equip haurà de treballar molt per salvar-se però té molta
il.lusió i motivació per aconseguir-ho. 

CF MASDENVERGE

MOLTES BAIXES

Important la renovació del míster Robert
Cantó; decisió intel·ligent després que la
directiva busqués diversos candidats. Però
va preferir renovar l'actual mister, que ho
tenia ben merescut. Molts canvis en l’equip
bàsic, només segueixen 5 jugadors: Roda,
Valls, Arasa, Edgar i Ximo. Cinc baixes
importants: Monfort (Tortosa), Òscar
Benet (Ulldecona), Otero (pretemporada
Rapitenca, podria tornar), Admed (Perelló)
i Cornejo, que deixa el futbol.   També hi ha
dubtes en Sebas (si plega o no). Marc s'està
recuperant de la lesió. S’incorpora Amado,
màxim golejador la passada campanya, a
l’Ulldecona. Farà tàndem amb Pau Muñoz,
un bon davanter que va jugar a la Galera,
Ulldecona, la Sénia i Remolins-Bítem. Nico,
el gran Killer, podria tornar a jugar i Marc
Baiges, després de la seva lesió, es pot
incorporar a la segona volta. El Santa anirà
de menys a més. Serà equip de mitja taula. 

S. BÀRBARA

S’HA REFORÇAT MOLT BÉ PER AL DEBUT

L’Arnes debuta a la Tercera catalana. És la població més petita de
tot el futbol ebrenc. No arriba a aquesta categoria només per
mantenir-se. Ha fet bons fitxatges. Aleix Almestoy, una de les
figures del Batea; Roger Rius, una jove promesa que estava al
Catalònia;  i Nil Garcia, jugador que sent juvenil de primer any va
jugar a l’Horta, fent una brillant campanya marcant 6 gols.
Després se'n va anar a l’Ebre Escola. L’Arnes s'ha reforçat en
defensa i al mig del camp i a la davantera conserva i aposta per
Raul Saumell, que va fer 39 dianes, i Sergi Fornós, que en va mar-
car 26. El seu punt fort serà el seu terreny de joc. Hi ha molta
il.lusió per al debut. Un dels èxits d'aquest equip és el mister Roger
que porta 3 campanyes quan només té 33 anys. Ell és un dels
secrets d’aquest club modest que lluitarà per salvar-se entre grans.

CE ARNES
NOU PROJECTE

Un altre any de canvi. Nou entrenador Arturo Vila
(Selva del Camp), que farà tàndem amb Miguel Vila.
Serà la cinquena campanya a la 3a catalana i les ante-
riors va acabar en els llocs 15è, 10è i dos anys en el 6è.
De l’11 bàsic de la passada campanya només continuen
4 jugadors: Lachem, Fernando, Ricard Maña i Sabaté.
Baixes importants: Robert i Panisello (Pinell), Rodero
(Maella), Jordi, Prats, Samu (Batea), Roger Vidal, Joel
Serret, Abdarghaze i Dani Jiménez. Nova etapa després
que en la passada les coses no van sortir bé. Neteja en
el vestidor i nou míster per començar un nou projecte.
Destacar el president, David, amb 28 anys. Ell i la junta
fan molta feina per tirar el futbol avant a la població. 

CF CORBERA
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Pregunta: Has jugat a
segona divisió B 380
partits i has marcat
184 gols i ets el
màxim artiller d'a-
questa categoria en
tota història, t'has de
sentir orgullós?
Resposta: Sí. La veri-
tat que és un orgull
ser-ho. A tots ens
agrada jugar el més
amunt possible, però
quan un dóna el
màxim de les seves
possibilitats en una
categoria tan compli-
cada com la segona B,
és per estar orgullós.
A més, amb els meus
gols he fet feliç a
molta gent de ciutats
importants i han ser-
vit per pujar 3 vega-
des a segona A, amb
Alabès, Numància i
Nàstic.
P: Has jugat en les
tres categories: pri-
mera, segona A i
segona divisió B , qui-
nes diferències hi ha
entre les tres?.
R: Sobretot tema de
ritme de joc i, per
tant, de físic. A prime-
ra es fa tot a una
velocitat increïble. A
segona B veus molts
jugadors tècnicament
molt bons, però
aquesta tècnica no
són capaços de mos-
tra-la en categories
superiors perquè l'o-
posició és molt més
gran. El jugador d'elit
fa tot a la màxima
velocitat.
P: 467 partits has
jugat en les tres màxi-
mes categories del
futbol espanyol, com
resumeixes la teva
gran trajectòria?
R: Bé...crec que es
resumiria dient que
vaig tenir la sort i
també l’encert de
poder fer gols, amb
l’ajuda de tots els
companys que vaig
tenir. El gol és el més
valorat, ja que fins als
17 anys no estava
federat. I així vaig
poder estar en els
equips en els que vaig
jugar.  

P: Al futbolista ama-
teur de la tercera divi-
sió, li costa compren-
dre el professionalis-
me d’un primera o
segona divisió?
R: És normal, són
jugadors que surten
de treballar o d'estu-
diar i el futbol no és la
seva prioritat. El pro-
fessional, en canvi,
sap que és el seu tre-
ball i pensa en ell les
24 hores. De totes
maneres, hi ha molts i
grans professionals en
categories baixes. La
professionalitat va
amb la persona, no
amb la categoria.
P: Diuen que hi ha
menys problemes per
entrenar a un equip
professional que a un
amateur. És així?.
R: Són problemes
diferents. No tens els
problemes d'horaris,
mitjans, de més gent
que t'ajuda... però
n’hi ha d’altres, com
més problemes d'e-
gos al vestidor. De
totes maneres, sóc
dels que penso que
com més amunt es
pugui entrenar, és
més fàcil fer-ho.
P: Quan ets futbolista
creus que ho saps tot.
Penses un 80% amb
tu i un 20% en la
resta. Com a entrena-
dor, només pots el
20% amb tu?.
R: Està claríssim.
Quan ets jugador, la
teva preocupació és
entrenar 2 hores i
buscar un lloc a l’e-
quip titular per al diu-
menge i tots creiem
que hem de jugar... i
això és així. Quan ets
entrenador has de
pensar en 25 perso-
nes totalment dife-
rents, en el millor per
a l’equip...i no pots
tenir contents a
tots...cal ser més ges-
tor de grup que
entrenador, en moltes
ocasions. Et portes el
treball a casa, no des-
connectes, penses 24
hores amb el futbol.
P: 40 anys de futbol,   

mai has parat. Vas
penjar les botes i vas
posar-te el xandall. És
una droga, una passió
o una forma de vida?
R: Tot. Primer passió,
després és el que més
m'agrada, una
droga...perquè no
podria viure sense ell i
també és la meva
forma de vida des
dels 17 anys.
P: Vas aconseguir
pujar al Reus a sego-
na B i el vas mantenir
dos anys a la catego-
ria de bronze, després
arriba la desil.lusió del
Nastic, estant a 5
punts del play off.
Què va passar allí?
R: Les urgències per
estar dalt van fer que
es precipités la situa-
ció...no estàvem
malament. A més
havíem passat les 3
rondes de copa del
rei...bé, coses de fut-
bol...  
P: Què és el que t’a-

grada del president
de l’Ascó?.
R: És una persona
clara, sap el que vol i
deixa treballar amb
tranquil·litat...no és
fàcil en aquest món
entendre això. A més,
compleix sempre amb
la seva paraula.  
P: Què és el més
humà que has viscut
en un terreny de joc.?
R: Moltes coses, sóc
dels que penso que el
millor del futbol són
els futbolistes i la ves-
sant humana. Sense
dubte, després de la
mort de Pitarque, el
grup que hi havia a
Reus va demostrar dia
rere dia que érem
persones més que
jugadors...sense això
hagués estat impossi-
ble ascendir.
P: Guardes samarre-
tes?.
R: Jo no les guardo,
però la meua mare sí
que ho fa. A més de

meues, tinc les de
Hierro i de Roberto
Baggio. També molts
trofeus de golejador...
però estan a Navarra,
a casa dels meus
pares.    
P: Els aficionats saben
de futbol?
R: Com tot a la vida,
uns més que altres. El
que no saben és el dia
a dia d'un equip.
P: Jugador i ara entre-
nador: és una malal-
tia?.
R: Entrenador, molt
més. El jugador gau-
deix bastant més que
l’entrenador. Cal estar
una mica malalt per
ser entrenador. 
P: Quina regla del
futbol canviaries?
R: No m'agrada el
vídeo arbitratge. 
P: Què has après de
l'esport en aquests 40
anys?.
R: Que amb treball
s'aconsegueixen mol-
tes coses...no totes

però moltes. A ale-
grar-te per uns altres,
a cuidar-te, a tenir
disciplina, aprendre
que ningú regala res i
que com a tot arreu
també hi ha alguna
ovella negra...
P: Trajectòria com a
jugador i entrenador.
R:Castejón, Tudelano,
Osasuna, Alabés,
Numància, Castelló,
Nàstic, Conquense,
Leganés, Reus i
Vilafranca. 
Com a entrenador,
Reus, Nàstic,
Llagostera, Olot i ara
l’Ascó.  
P: Per què et vas fer
entrenador?.
R: Perquè quan no
pots jugar...és el més
próxim per seguir vin-
culat. I m’encanta el
futbol. 
P: Què és un entrena-
dor?.
R: Un gestor de grup
amb una sèrie d'idees
futbolístiques les
quals ha de fer creure
a aquest grup. Si el
grup et creu...tens el
80% guanyat. 
P: Quin és el secret
per a ser un bon
entrenador?.
R: Intentar no estan-
car-te...aprendre i
reciclar-te tots els
dies, perfeccionant la
gestió del grup i la
preparació de partits i
entrenaments. 
P: Consells per a un
futur entrenador?.
R: Que es prepari bé,
que sigui fidel a ell
mateix i que sàpiga
que els futbolistes són
més importants que el
propi entrenador.
P: El millor equip que
has entrenat?.
R: Per categoria, el
Llagostera de segona
A, per rendiment dels
4 anys, el Reus. Van
ser increïbles amb 15
jugadors de la zona
de Reus.
P: Què es cou en un
vestidor al descans?.
R: Recuperar, parlar
d’accions de la prime-
ra part i rectificar les
coses dolentes i reafir-

mar el que va
bé...parlar poc i molt
clar...el futbolista no
està per a molta infor-
mació en aquell
moment.
P: Es comprèn que en
els entrenaments s'es-
tiri abans i no des-
prés?.
R: Nosaltres estirem
abans i després i la
veritat és que en 9
anys d'entrenador i
amb Miki de prepara-
dor físic, hem tingut
molt poques lesions.
P: L'únic perill d'un
entrenador és que el
cessin. El d’un juga-
dor que es lesioni,
tots teniu el vostre
perill?
R: Bé...són coses de
cada treball...el juga-
dor també gaudeix
molt més. També
l'entrenador té el
perill que el jugador
no cregui en ell...pot
ser frustrant.
P: Persones que
admira del món del
futbol i de la vida
general?.
R: A nivell futbolístic
crec que com Messi
no veurem res igual i
tenim la sort de veu-
re’l cada 3 dies. A la
vida admiro les perso-
nes que ajuden a
altres sense buscar
beneficis (als refu-
giats, a llocs de gue-
rra, en les missions...).
P: L’Ascó no va
poder entrar, al final,
en la promoció d’as-
cens, la lliga passada.
Enguany la lliga es
preveu molt més
competitiva.Objectiu?
R: L’objectiu  és
intentar millorar el
sisé lloc de la lliga
passada, tot i que
sabem que serà molt
complicat amb el
grup que hi haurà
enguany a la Tercera
divisió. Estic molt
satisfet amb la planti-
lla que disposo i tre-
ballarem per poder
assolir aquest objec-
tiu. 

(Entrevista completa al web
de Més Ebre).

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  SANTI CASTILLEJO, TÈCNIC DE L’ASCÓ

104 El jugador que ha fet més gols en la 
història de la Segona B

184

By: Joaquin Celma
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(ve de la plana anterior).

P: Segons la teva
experiència, en quin
moment un jugador
ha de saber que no
jugarà un partit o que
si ho farà?.
R: Jo ho dic el dia
anterior, perquè el
dia del partit vinguin
ja amb la idea clara
del que poden apor-
tar a l'equip de titular
o no.
P: Què has après de
de com a entrenador
de coses que abans
no veies com a juga-
dor?.
R: Moltes, totes. Com
a jugador estàs pen-
dent del que t’afecta
a tu i el teu lloc al
camp, ara has de
veure-ho tot. Abans
tenies idees...però ara
has de saber transmi-
ter-les...apart del
tema táctic, físic...
que el jugador ho fa
sense pensar per què. 
P: Quines condicions
ha de tenir un jugador
per a ser professio-
nal?.
R: Hi ha unes condi-
cions innates necessà-
ries i imprescindi-
bles... amb les quals
es neix i que són
impossibles d'ensen-

yar, a més d'unes
qualitats físiques
importants...a partir
d'aquí, molta feina,
esforç, intel·ligència
per entendre el joc  i
una mica de sort.
P: Valors del futbol,
cinc que per tu siguin
imprescidibles?.
R: Treball en equip,
disciplina, esforç,
generositat i força
mental.
P: Hi ha silenci o crits
en un descans?.
R: Crits pocs...com a
mínim en un vestidor
en el que estigui jo. És
millor dir les coses
poc a poc i amb tran-
quil·litat.
P: Si fas un canvi i el
jugador et fa mala
cara o t’insulta, què
fas?.
R: No solen insultar,
les males cares les
comprenc...però si
considero que ha
hagut falta de respete
cap el cos tècnic o la
resta de l’equip, ho
dic en el primer
entrenament.
P: Com es viu tres
setmanes perdent i
no saps què fer?.
R: Complicat, dubtes
de la teva feina, insis-
teixes en els errors ...
poses més concentra-
ción...però no és

fácil...aquí és quan el
jugador ha de creure
en tu, encara que no
guanyis.
P: Com veuen el fut-
bol els directius?.
R: Depèn, hi ha de
tot. Uns es creuen
que ho saben tot,
altres treballen per
hobby, altres només

gestionen i no inter-
venen, altres opi-
nen...
P: Quan tipus de
jugadors hi ha?.
R: Molts i variats. Els
que entenen el joc i
els que no. Els que els
agrada i els que no.
Els que aprofiten les
seves virtuts i els que

no. Els honrats i els
que no. Els treballa-
dors i els que no. 
Els físics... els tác-
tics...molts tipus.
P: Diuen que els juga-
dors que escolten i
fan cas a tots els
entenadors triomfen
més. És així?.
R: Depèn, els que

tenen bones qualitats
i escolten...solen
millorar, però gene-
ralment escolten més
els que tenen pitjors
qualitats.
P: Què ha canviat del
futbol d’abans a ara?.
R: Molt. Ara hi ha
més nivell tècnic, físic
i tàctic. Millors entre-

nadors, més mit-
jans...més igualtat,
més negoci...
P: Una anècdota de la
teua etapa com a fut-
bolista?.
R: En 18 anys de pro-
fessional, mai em van
expulsar i, per tant,
mai em vaig perdre
un partit per sanció.

Plantilla de l’Ascó, temporada 17/18.

Castillejo, amb l’Osasuna, amb qui va jugar a Primera divisió.

AVUI:  SANTI CASTILLEJO 

«En 18 anys com a futbolista professional, mai em van expulsar»
By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA

INGREDIENTS

·  4 kg. de préssecs pelats i sense pinyol
·  5 litres d'aigua
·  2'5 kg. de sucre

ELABORACIÓ

Esterilitzem els pots (han de ser una mica grans), fent-los
bullir en una olla, les tapes també, durant uns 10 minuts. Els
traiem i reservem. Pelem els préssecs, els tallem pel mig i
amb la punta del ganivet traiem el pinyol i els reservem en
un bol en aigua freda perquè no es tornin negres fins a tenir
tots els préssecs preparats. Poseu una olla al foc amb el su-
cre i l'aigua, deixeu bullir 15 minuts a foc baix. Un cop fet
ho deixeu refredar completament. Quan l'almívar estigui
fred, ompliu els pots de vidre amb els préssecs partits per la
meitat. El pot ha de quedar ben ple. Un cop fet això, poseu
l'almívar, fins que quedin coberts del tot. Tapeu els pots ben
fort i feu-los bullir al bany-maria 5 minuts i ja els tenim a
punt per guardar-los a la dispensa per l'hivern.

Préssec en almívar

Una bona manera d'allargar el plaer de menjar-los
és fer-los en almívar per poder menjar-los 

durant tot l'any. 
És molt fàcil de fer i es pot convertir 

en un bon regal "handmade".
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui tindràs  el do de la localitat . Estaràs
molt  comunicatiu  amb el sexe oposat .
Evita  problemes  posteriors  tenint  una vida
al màxim  de tranquil•litat  que puguis

És possible  que tinguis  un idil•li, però  també
és possible  que et  vegis  immers  en aventu-
res amoroses que no t’acabin  de convèncer .
Busca  harmonia  en la teva  vida emocional.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva casa
quatre  intensifica  molt  les teves relacions
familiars  però  no descartis  certs  excessos
en la teva relació amb ells.

El que  en principi  és una  virtut, la confiança, pot
ocasionar-te  algun  tipus de desil•lusió  amorosa.
Tot  indica  que el veritable  descans  és l’única
tècnica  per posar  en ordre  el teu organisme.

Bessons
20/5 al 21/6

Perquè  tot funcioni  bé en les teves  rela-
cions  sentimentals  has d’evitar  que acabin
sent monòtones. Has  de fer  balanç  i esta-
blir  un ordre  de prioritats  per millorar. 

És probable  que gaudeixis d’alguna situació
sentimental  interessant. Respecte  a la
salut, et trobes ple de vitalitat , però  avui
estaràs  una mica atabalat.

Cranc
22/6 al 21/7

En l’amor  exigeixes  compromisos . No et ve de
gust  tenir  cap aventura superficial . Potser  el teu
organisme  està  suportant  un excés  d’activitats
tant  pel teu treball  com per la teva vida personal.

Lleó
22/7 al 22/8

No tinguis  por d’expressar les teves idees,
la teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte  a la salut , valora  el que tens de
positiu  i no ho perdis.

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment  del dia et veuràs  sobrepassat
per una  actitud  d’algú  proper a tu. Respecte  a
la salut , encara  que tot  sembla  que va bé no
has de descurar-te  en cap moment. 

Verge
23/8 al 21/9

Vius  un període  favorable  per aprofundir
en els teus sentiments  i per donar  a la teva
vida sentimental  més riquesa. Tracta  d’anar
amb més  cura  amb el teus cos. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor , ara mateix  no has d’anar
a allò segur. Avui és un dia perquè  improvisis  i
te la juguis . Estàs vivint una etapa  favorable
per deixar  enrere  hàbits  que et perjudicaven.. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

MENJAR

SOLUCIÓ

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

MÉS EBRE 
RECOMANA

Esforça’t  i intenta resoldre  els assumptes
que ara et preocupen , no descuris  els temes
d’amor. Si et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes  desapareixeran. EDICIÓ D’ESTIU
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IMMOBILIARIAÑ

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ 

RELAXÑ 

T O R T O S A

6 1 2  5 6 9  4 3 0

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

24H CATALANA
SALIDAS 

A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€
Tlf. 664 149 258

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€

DISCRETO 
INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

SE VENDE
Embarcación

neumática 
de 2,40 m con

motor Honda 2,3
precio 1.000 €

tlf: 606 175 967

L’ONADA        
SERVEIS

Urgeixen auxiliars
de geriatría per a 

residències de Deltebre 
i La Sénia

· Formació en atenció
sociosanitària
· Incorporació 
inmediata

·Feina estable

Envia el teu CV a
seleccion@lonada.com
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Fangoria, el grup format
per Nacho Canut i Olvido
Gara, més coneguda com
a Alaska, va omplir l'esta-
di municipal de La
Devesa de la Ràpita dis-
sabte passat en el marc
del divuitè aniversari del
festival Partinando Show,
organitzat per Fernando
Garcia, promotor i orga-
nitzador de l'espectacle,
que va anotar un altre
èxit al seu palmarès.

Tot i la humitat que reg-
nava al recinte, cosa que
preocupava la cantant per
ser asmàtica, la tempera-
tura anava pujant amb
cançons tan mítiques com
'Bailando', 'Cómo pudiste
hacerme esto a mí', 'Ni tú
ni nadie' o 'A quién le
importa' i les noves
cançons del darrer disc
"canciones para robots
romànticos", el dotzè
àlbum de Fangoria, que
com cadascun dels seus
treballs, demostra ser tota
una declaració d'inten-
cions feta a través d'unes
cançons que reflecteixen
l'estat d'aquest món
impossible de descriure,
però tan fàcil de gaudir en
el qual habiten Alaska i
Nacho Canut, els compo-
nents del grup Fangoria.

Temes habituals com la
intel·ligència artificial, l'i-
nexorable pas del temps,
les maneres de combatre
el desengany sentimental,

configuren els estils i els
sons que marquen la per-
sonalitat de Fangoria.
Alaska i Nacho Canut for-
men en l'actualitat

Fangoria, però fa 40 anys
que són parella artística.
Van debutar junts l'any
1978 amb Kaka de Luxe,
seguint amb Alaska y los

Pegamoides i Alaska y
Dinarama. El secret d'a-
questa llarga duració?
Segons Alaska, no n'hi ha
de secret. Ambdós tenen

un caràcter poc bel·lige-
rant i, com en l'amor, és
qüestió de tenir sort.

ACTUALITAT

L’amor? És qüestió de tenir sort

Isabel Carrasco

Olvido Gara, Alaska
PARLEM AMB

DISSABTE PASSAT

Alaska durant la roda de premsa abans de l'actuació. Foto cedida per La Plana Ràdio


