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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

«Marisc del Delta», una
reivindicació dels
aqüicultors de la zona feta
realitat.

P4

Presentació del nou projecte
«Espai del Jazz Jove dels
Països Catalans».

P5

Esports

La nedadora del CN Tortosa,
Anna Aïda Martí, bronze en
el campionat d’Espanya
absolut.

P17

Societat

«Mariquita, dame cambio».
Un veí de Tortosa denuncia
una agressió.

P9

Sembla ser que després dels últims dies, des que s’iniciés el foc a Horta de Sant Joan, que ha cremat unes 1.400 hectàrees i s’ha
saldat amb la mort de quatre bombers a banda de dos ferits greus, la climatologia ha donat un petit descans i ha facilitat la tasca
dels bombers que ahír a la tarda continuaven treballant per si el vent tornava a bufar amb força. Després de moments de nervis i
angoixa, el Secretari General d’Interior, Joan Boada, ha agraït la col·laboració veinal amb els bombers, als qui han portat menjar en
símbol d’agraïment. P3 

Foc traïdor

Ahir dijous 23 de juliol, pels carrers de
Tortosa, encara es respirava el nerviosisme
de tindre-ho tot enllestit per la tarda quan és
fes el pregó a càrrec del President de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet. La
Festa que s'allargarà fins el proper diumenge
26 de juliol, enguany porta força novetats,
una de les més destacades és l'utilització dels

Jardins del Príncep, un espai que enguany
pren major protagonisme i que comptarà amb
un campament i un espectacle fix diari. El
mateix alcalde la ciutat, Ferran Bel, feia una
crida, fa uns dies, als tortosins perquè visiten
aquest recinte no sols per veure els especta-
cles sinó per recuperar un espai enjardinat i
museitzat de primer ordre a la ciutat.  P9

Tortosa ja està immersa en el Renaixement
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Les lletres ebrenques estan de veritable enhora-

bona pel fet que el Consell Nacional de la Cultura

i de les Arts  va concedir el Premi Nacional de

Projecció Social de la Llengua Catalana de 2009

a l'amic Octavi Serret, «per la tasca com a llibre-

ter a Vall-de-roures, al Matarranya, a la Llibreria

Serret, des d'on promou escriptors catalans, i

fomenta l'edició i difusió de la literatura ebrenca i

dels autors vinculats a les Terres de l'Ebre i a les

comarques catalanòfones baix administració ara-

gonesa».

Aquest guardó és ben merescut i ens satisfà ple-

nament a tots aquells que col·laborem al costat

d'un amic de la literatura. L'Octavi Serret no és un

llibreter qualsevol, és una màquina de potenciar el

món del llibre i un entusiasta de la literatura escri-

ta a casa nostra. A molts autors amateurs

ebrencs ens té captivats, perquè sabem que amb

ell tenim un company fidel i un servidor ferm de

les lletres. Els companys que el coneixen saben

que no exagero. La seua és una llibreria menuda

que té de tot, mai millor dit. Demàna-li un llibre i

remourà cel i terra per a aconseguir-lo. Veure'l

vendre és un autèntic plaer, per la passió que li

posa. L'Octavi Serret fa molts anys que va creure

en Internet com a mitjà de potenciació del seu

negoci. Ha fet diverses apostes on line, però ens

referirem a la darrera per la importància que té.

Ens ha creat un blog  literari per a ús dels escrip-

tors. A més, ha aprofundit en la seua tasca edito-

ra amb col·laboració amb les editorials

Cossetània, de Valls (Alt Camp), i Aeditors, de El

Perelló (Baix Ebre), per tal de publicar reculls de

contes que havien estat anteriorment publicats al

Serret blog: L'Altre Nadal, Estius a l'Ebre, El riu

que parla, EbreBlook. Mentre que acabem de pre-

sentar l'antologia poètica Lletres de casa, editada

per  March editors de El Vendrell (Baix Penedès),

de la qual he estat coordinador. Em vaig assaben-

tar d'aquest premi tan especial just minuts abans

de començar la presentació d'aquest llibre a la

Casa Amatller de Barcelona, i em vaig posar de

carn de gallina ja que és un premi-homenatge a un

dels grans agents de la literatura catalana

actual.Recordo encara quan el vaig convidar al

programa radiofònic Lletres Ebrenques, d'Antena

Caro Roquetes (96.0 fm), per a parlar de la litera-

tura del Matarranya. Es va mostrar més entusias-

ta que ningú altre amb la gran quantitat d'autors

matarranyencs que estan sortint darrerament. Va

parlar de Silvestre Hernández, Lluís Rajadell,

Susanna Antolín, Juli Micolau, Josep Miquel

Gràcia, etc. També es va mostrar partidari de l'a-

provació definitiva de la Llei de llengües d'Aragó,

que dignificaria la llengua parlada a la Franja, el

català, i al mateix temps donaria una empenta al

fenomen literari en la llengua nativa. Segur!

El llibre és la seua vida. Octavi Serret el company

ideal de tot escriptor. Va per tu, Octavi, agent lite-

rari: I la ploma ens fa agafar empenta/ una nova

venda, un nou lector./ Sí, escrivim per crear món/

per endinsar-nos en la història somniada/ per fer

del somni la realitat sincera./ I ens nodrim d'a-

mics amb anhels comuns,/ amb força fugissera i

plena,/ amb recança d'una cultura de primera./ I

ens donem les mans plegats/ per un futur de

tots, ebrenc/ i d'eixa terra que banya el

Guadalop/ vora un port que parla amb accent

nostre.

Emigdi Subirats.

L’Octavi Serret, Premi Nacional de Cultura
Cartes dels lectors

Aixeco els ulls al cel i
contemplo l'espai…
aquest enorme, vast i
insondable buit capaç
d'albergar mons que
uneixen les esperances
de la Humanitat i els
seus més desgavellats
temors. El Cosmos és
font de les il·lusions i
somnis dels visionaris,
però hi ha que reconèi-
xer que també amaga
misteris on els pitjors
malsons es fan realitat.
Quants enigmes hi ha a
l'Univers? Quantes sor-
preses esperen als pio-
ners que s'aventurin a
viatjar per l'Infinit?
Quantes vides costarà
el programa espacial?
Interrogants a quals
ningú pot respondre
amb certesa. I, no obs-
tant, cal titllar d'insen-
sats als genis que
posen el seu intel·lecte
al servei de la ciència
en ares a conquesta de
l'espai? Els més escèp-
tics esgrimiran mil
raons per detenir les
seves investigacions.
Però no hi ha marxa
enrere. El procés és
inexorable perquè és la
supervivència de
l'espècie el que està
en joc. Tard o d'hora
ens adonarem que un
dia no gaire llunyà s'es-
gotaran els recursos
naturals del planeta i
no hi haurà futur en cas

de romandre a la Terra.
És necessari buscar un
altra llar, un món sem-
blant al nostre i esbri-
nar la forma de realit-
zar un èxode massiu.
No serà una empresa
fàcil, més ben al con-
trari, resultarà una
ingent tasca que no
solament requerirà el
compromís, esforç i
sacrifici de tots, sinó
també la col·laboració
de cadascú de nosal-
tres. Una excel·lent
prova de solidaritat.
Els avenços de la tec-
nologia ens ajudaran a
aconseguir-ho, tot i les
crítiques dels detrac-
tors sobre la desmesu-
rada despesa que
aquestes investiga-
cions puguin generar.
Malgrat no ser més
que una simple utopia
a hores d'ara, l'objec-
tiu és vital i lloable, ja
que el futur dels nos-
tres fills dependrà d'a-
quest afany. 
El que no en tinc cap
mena de dubte és que
el nostre destí està allí
dalt, a l'espai, per això
cada vegada que tinc
l'ocasió m'entretinc
admirant el firmament
on titil·len miríades
d'estrelles.

Ramon Gonzalez
La Ràpita.

Espai sideral
Cartes dels lectors

Amb el foc a 700 metres de casa, el fum passejant-se
pels carrers d'Horta i els altaveus del poble recomanant
que et tanquis a casa i et preparis per al pitjor, tan sols
pots confiar en que a fora hi ha tot un exercit de profes-

sionals que vetllarà
per la teva seguretat. 
Malauradament en
aquesta ocasió
aquesta seguretat ha
tingut un preu molt
alt. Quatre pares de
família no tornaran a
veure mai més als
seus fills. 

De poc els servirà als seus familiars saber que la seva
mort ha estat heroïca. La realitat és que el foc els ha
tret la vida en l'intent de controlar una bèstia, que per
molta experiència que es tingui, sovint sorprèn de la
manera més inesperada. 
Tots quatre formaven part del GRAF (Grup de

Recolzament d'Activitats Forestals),  l’elit dels bombers
que sovint estan a primera línea de foc, però un canvi
de les condicions meteorològiques, amb un vent de
Garbí (molt habitual a les tardes de la zona) amb ratxes
de 80 qm per hora i unes temperatures al voltant dels
40 graus van motivar que el foc canviés la seva ruta i
els encerclés. 
Malauradament, els bombers estaven sols, ja que els
mitjans aeris, que controlen aquesta mena de perills, no
podien volar pel vent.Tan sols els quedaven uns mantes
i roba ignífuga que poca cosa va poder fer.
De cap de les maneres, ara és moment de buscar de
qui va ser la culpa, si realment n'hi va haver ó no, però
si que en el seu moment s'haurà de fer un anàlisi deta-
llat dels fets, tal i com ja ha iniciat el jutjat de 1ª instàn-
cia i instrucció de Gandesa. En aquest sentit l'alcalde d
'Horta de Sant Joan va acusar d'una “certa relaxació”
als caps de bombers en un moment crític, acusació
que ha estat rebutjada categòricament per les màxi-
mes autoritats en la matèria.

Malauradament els bombers
estaven sols, ja que els mitjans
aeris, que controlen aquesta
mena de perills, no podien volar
pel vent. Tan sols els quedaven
unes mantes i roba ignífuga que
poca cosa va poder fer.

Editorial

Morts heroïques als Ports 
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El cap del dispositiu dels
bombers, Agustí Gatell,
explicava que aquest pas-
sat dijous els efectius s'ha-
vien centrat en la zona
nord-est, en direcció Prat
de Comte, on el foc ha
arribat a estar a quatre
quilòmetres del municipi.
Aquest és el punt més
complicat i on el foc està
més actiu. Per la seva
banda el secretari general
d'Interior, Joan Boada, va
reconèixer que les altes
temperatures, el vent i el
difícil accés a l'àrea crema-
da, són factors que estan
dificultant molt la feina
dels efectius terrestres. 
Davant les crítiques a la
coordinació en les tasques
d'extinció durant les prime-
res hores de l'incendi,
Boada ha estat taxatiu,
assegurant que no hi ha
hagut descoordinació en
cap moment i demanant
respecte per la feina feta.

Mentre els equips d'extin-
ció treballen contra rellot-
ge, el poble d'Horta de
Sant Joan s'ha bolcat per
ajudar en la mesura del
possible als bombers. I la
millor manera de fer-ho ha
estat preparant menjar per
avituallar-los. L'Ajuntament
i els veïns ja han dut el
menjar a diversos punts
operatius dels bombers i
aquests s'han encarregat
de repartir-lo. Així, sembla
ser poc a poc la situació
s'està calmant després
d'haver passat moments
de molts nervis i angoixa.

El foc es va iniciar dilluns
al vespre, i ràpidament els
bombers van començar a
treballar en la seva extin-
ció fins que el dimarts al
migdia es va donar per
controlat. A més, hi havia
una elevada humitat i no
bufava el vent. Fins aquell
moment, un balanç de 50
hectàrees cremades. Però

sobtadament sobre les
tres de la tarda, un canvi
inesperat en la direcció del
vent (Garbí) va revifar el
foc i va ocasionar la tragè-
dia, deixant a sis bombers
atrapats entre les flames i
una paret. És van viure
moments de moltíssima
angoixa, ja que consta que
van estar demanant ajuda

a través de la ràdio durant
uns deu minuts, i mentre a
l'altra banda, els com-
panys de control van haver
d’acceptar que en el lloc
on es trobaven els bom-
bers no podien ser resca-
tats.
Els quatre agents pertan-
yien a la secció del GRAF
(els membres d'aquest
grup són professionals
altament qualificats, que a
més de conèixer les tècni-
ques d'extinció convencio-
nals, tenen nocions en
geologia, topologia i física,
per tal d'estudiar el terreny
i les condicions meteorolò-
giques a les que s'afron-
ten). Dels sis bombers
atrapats dos van sobreviu-
re, però un d'ells es troba
en estat molt greu, com a
conseqüència d'una insufi-
ciència renal i respiratòria,
i l'altre es troba amb cre-
mades al 75% del cos,
però estabilitzat. Aquell
dimarts negre, 21 de juliol,
fins a Horta de Sant es van
desplaçar les principals
autoritats polítiques del
país encapçalades pel pre-
sident de la Generalitat,
José Montilla, que va
expressar el seu condol
per les víctimes i va sobre-
volar al dia següent la zona
afectada. Així ens trobà-
vem amb el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, que
fent referència als fami-
liars de les víctimes
comentava «estan des-

troçats». Mentrestant, en
mig de tot això, la veu
popular, la del poble
d'Horta, criat als Ports de
Besseït i realment coneixe-
dor del que un s'hi pot tro-
bar, va començar a aixe-
car veus indignades en
front com s'havien dut a
terme els treballs d'extin-
ció, ja que segons ells en
ple estiu és normal que el
Garbí bufi amb força i amb
canvis sobtats de direcció,
denunciant certa relaxació
un cop el foc es va donar
per controlat, reacció que
va provocar la indignació
dels bombers que estaven
treballant. 
Però els veïns van aclarir
ràpidament que les críti-
ques no anaven per als
bombers que s'estaven
jugant la vida, sinó per als
que estaven duent a terme
l'operació. 
Un total de 84 dotacions
dels bombers van treballar
durant la nit de dimecres
per delimitar i estabilitzar
el perímetre de l'incendi,
amb el suport de 15 mit-
jans aeris --un helicòpter
de comandament, vuit
bombarders, cinc avions
de vigilància i atac i un
hidroavió--. 
I mentre les tasques d’ex-
tinció del foc continuaven,
entre ahir dijous i avui
divendres, els cossos dels
bombers morts han estat
enterrats, i el Parlament
de Catalunya els ha ret
homenatge.

Horta comença a respirar

Al tancar l’edició, l’in-
cendi que des de dilluns
ha cremat a Horta de
Sant Joan (Terra Alta)
sembla estabilitzat,
però ningú s’atreveix a
dir que ja s’ha controlat
després del tràgic epi-
sodi de dimarts passat.

Horta de Sant Joan ha viscut, aquests darrers dies, un autèntic malson al veure com el foc s’apropava al poble

La imprevisibilitat del vent, mata a quatre bombers i en deixa dos ferits de gravetat

REDACCIÓ

Imatges d’Horta ahir dijous, 23 de juliol.

«En ple estiu és normal que el Garbí, el vent
de la zona, bufi amb força i amb canvis
sobtats de  direcció»

Els veïns estan indignats

Mariano Lalana
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Aquest projecte està
dreçat als municipis de
les Terres de l'Ebre. Des
dels Serveis Territorials
del Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació a les Terres
de l'Ebre es pretén que el
projecte l' espai del jazz
jove dels països cata-
lans, organitzat i gestio-

nat per Centre
d ' E n s e n y a m e n t s
Musicals Felip Pedrell din-
tre del Festival de Jazz
de Tortosa, pugui arribar
a la resta de municipis de
les comarques de l'Ebre,
per fomentar l'establi-
ment d'un circuit artístic
professional que a hores
d'ara no existeix al nostre
territori i perquè es trac-
ta d'un projecte que pro-
mou les formacions jaz-
zístiques més noves de
l'àmbit cultural català.
L'Espai del Jazz Jove
dels Països Catalans es
una iniciativa sorgida
l'any 2007, arran de la
XV mostra de jazz de
Tortosa que un cop con-
solidada, s'ha ofert als
municipis de les Terres
de l'Ebre, mitjançant una
convocatòria oberta a
tots els ajuntaments, que
es va tancar el 8 de
maig.  Així, fa uns mesos
el propi Bertomeu, expli-
cava l’importància que
aquest projecte tirés
endavant. Ara passat poc

més d’un mes ja és una
realitat. D'acord amb les
condicions de la convo-
catòria, es poden progra-
mar entre 1 o 2 concerts
per municipi; el
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
a través de l'Institut de

les Industries Culturals,
es fa càrrec del 50% del

cost dels concerts, fins a
una dotació pressupostà-
ria màxima per al 2009
de 12.000 EUR, el cost
mitjà dels concerts són
2.000 EUR; així mateix,
el Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació farà una
campanya publicitària a
nivell nacional amb
presència dels municipis
participants. Com a
resultat de la convocatò-
ria s'han adherit al pro-
jecte els següents muni-
cipis: l'Ametlla de Mar, la
Fatarella, Roquetes,
Xerta, que ja tenen la pro-
gramació tancada; Móra
d'Ebre, Prat de Comte,
Alfara, que estan en una
fase avançada i
l'Ampolla, Amposta i
Ulldecona que estan en
fase de negociació.

Jazz amb sabor ebrenc

Aquest dimecres pas-
sat, el director dels
serveis territorials de
Cultura i Mitjanç de
Comunicació de les te-
rres de l’Ebre, Xavier
Vega i el gerent del
centre d’Ensenya-
ments Musicals Felip
Pedrell (Acadèmic) van
presentar un nou pro-
jecte Espai del Jazz
Jove dels Països Cata-
lans.

El nou projecte està adreçat als municipis de les Terres de l’Ebre i s’inclou dintre de la Mostra de Tortosa.

REDACCIÓ

Presentació del nou projecte de Jazz.
CEDIDA

Aquest cap de setmana
es celebra a Deltebre el
V Aplec de Bouetes en el
marc de la Bouesia'09 i
que concentrarà més de
mig centenar de poetes i
artistes. En el marc de
l'Aplec de Bouetes cal
destacar l'actuació diven-
dres, 24 de juliol, del
cantador valencià, Pep
Gimeno “Botifarra”, con-
siderat un autèntic ídol
per als amants de la
música folk. El 2006 va
enregistrar el seu primer
disc “Te'n cantaré més
de mil” que ha batut
rècords de vendes de
música folk al País
Valencià. 

Pep el
«Botifarra», a

Deltebre

El Banc de Sang i Teixits
conjuntament amb
l'Ajuntament de Tortosa, la
Germandat de Donadors
de Sang de les Terres de
l'Ebre, i els Serveis
Territorials d'Educació a
les Terres de l'Ebre, han
preparat la Marató de
Donació de Sang de
Tortosa, dintre del marc
de la Festa del
Renaixement, per aquest
divendres 24 de juliol de
2009, de 10h del matí a
10h del vespre de forma
inninterrumpuda a la Sala
d'Actes dels Serveis
Territorials d'Educació a
les Terres de l'Ebre.

Marató de
donació de sang
al Renaixement

L'Ajuntament de Tortosa
continua endavant amb la
tramitació dels diferents
aparcaments planificats per

a aquest mandat i que,
segons el consistori tortosí,
comportaran l'ampliació de
les places d'aparcament
soterrat a la ciutat per pri-
mera vegada en dues dèca-
des. El Ple d'ahir dijous, 23
de juliol aprovava la memò-
ria constructiva de l'aparca-

ment que es construirà a la
plaça del Carrilet, al barri del
Temple, fet que significa l'ini-
ci dels tràmits per a la seva
licitació. El projecte preveu
la construcció de dues plan-
tes amb un mínim de 185
places, el 75 per cent de les
quals seran de rotació i el

25 per cent restant seran de
cessió de drets d'ús.
L'aparcament es gestionarà
en règim de concessió per
un període de 50 anys. El
termini d'execució previst és
de 20 mesos i el cost s'esti-
ma en 2,1 milions d'euros.
Aquest projecte, segons les
mateixes fonts, està pen-
dent de la cessió d'una part
dels terrenys afectats, que
són propietat del
Departament de Salut, però
l'equip de govern ha volgut
avançar en la seva tramita-
ció per tal d'evitar majors
demores. En la mateixa ses-
sió plenària s'ha donat con-

formitat als plecs de condi-
cions dels contractes del
projecte de construcció d'un
aparcament soterrat a l'edifi-
ci que s'està construint al
carrer Montcada per ubicar
les delegacions de la
Generalitat de Catalunya. En
virtut del conveni de cessió
de terrenys signat entre
l'Ajuntament i la Generalitat,
s'establia que les plantes -2 i
-3 d'aquest edifici es destina-
ran a aparcament i seran
explotades pel municipi. En
aquest cas, el projecte pre-
veu 197 places de rotació.
La concessió serà per un
període de 40 anys. 

Aparcament soterrat a la plaça
del Carrilet de Tortosa

El projecte preveu la construcció d’un mínim de 185 places de pàrquing

REDACCIÓ

«Va partir d’una proposta que Acadèmic
va fer a l’Institut Català d’Indústries
Culturals (ICIC) i ha quatllat», Bertomeu

El projecte
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Els productors de mol·lus-
cos del Delta de l'Ebre
han complert, per fi, el
somni d'aconseguir una
marca de qualitat pels
seus productes. Així, des-
prés de molt d'esforç,
compromís i treball,
aquesta setmana el mus-
clo de qualitat que surt de
les badies del Fangar i
dels Alfacs arribarà a les
depuradores de la zona i
a Mercabarna encaixat i
envasat sota el paraigua
de la marca Marisc del

Delta de l'Ebre. El presi-
dent de la Federació de

Productors de Mol·luscos
del Delta de l'Ebre, Josep

Ramon Castells, manifes-
tava la seva satisfacció
en nom del sector, “feia
molts anys que estàvem
intentant fer una marca
de qualitat que permetés
a la gent distingir entre
els productes estrangers
i els nostres”. 
El sector ha coincidit a
qualificar el moment
“d'històric” i creuen que
és el “cop moral d'efec-
te” que necessitaven els
productors per tirar
endavant amb un dels
sectors “emergents” del
territori, i que encara
està entre un 20 i un 40%
de la producció de mus-
clos que es fa al Delta de
l'Ebre. Castells també
va voler destacar que
aquest producte pot
complir amb la qualitat
que demana la marca,

però dependrà de les
condicions meteorològi-
ques i de la feina dels
productors. Amb marca
de qualitat el preu del
musclo serà més elevat.
Mentre enguany s'ha
pagat al productor 1,20
euros el quillo, els mus-
clos que surtin amb l'eti-
queta de la marca es
pagaran a 1,60 euros.
Després d'assolir un
repte pendent des de feia
anys, ara, l'objectiu a
curt termini serà arribar
a mercats de Barcelona,
com la Boqueria. 
Aquest ha estat el primer
pas, ja que per a més
endavant els aqüicultors
de la zona també pre-
veuen la comercialització
de l’ostró i les cloïsses
sota la mateixa marca de
qualitat. 

«Marisc del Delta de l’Ebre», una marca de qualitat

L’espai de la Badia dels
Alfacs, amb les seves
muscleres, va acollir
aquest passat dimarts,
22 de juliol, un mo-
ment que el sector del
mol·lusc ha coincidit
en titillar d’històric.

La marca afegirà valor als milers de quilos de musclos, dels Alfacs i del Fangar, previstos per enguany

REDACCIO

Muscleres dels Alfacs.
Cedida

El passat dilluns, a les
22:35h aproximadament,
la central nuclear d'Ascó I
va sofrir una nova atura-
da, quan va la parada
automàtica del reactor.
Pel que sembla, els fets
van estar ocasionats “per
un error de procediment”
i per tant per un error
humà, segons ha explicat
aquesta setmana un por-
taveu de la central. Una
aturada no programada
quan la planta estava tre-
ballant al voltant del 45%
de potència mentre feia
proves. El Consell de
Seguretat Nuclear asse-
gura que no hi ha risc per
la població ja que la cen-
tral va estar estabilitzada
en condicions segures.
Aquest passat cap de set-
mana, Ascó I es va tornar
a connectar a la xarxa
elèctrica després d'haver
finalitzat la recàrrega de
combustible que s'ha
allargat durant dos
mesos. 

Ascó es torna a
connectar a la xarxa

després de la 
darrera avaria

Al finalitzar l'any 2008 el
director dels serveis terri-
torials a les Terres de
l'Ebre, José Martin, anun-
ciava que la situació d'in-
certesa laboral i els expe-
dients de regularització
(ERO) serien una realitat
constant fins ben passa-
da la primera meitat de

l'any 2009. En aquest
marc, al març, l'empresa
Acristallats Guardiola,
propietat de la multinacio-
nal alemanya ACM,
expresava la seva decis-
sió de retirar la secció de
les plaques solars, i per
tant a partir d'aquí deter-
minar la viabilitat econò-
mica de la planta només
amb les seccions d'auto-
moció. Per a sorpresa
dels sindicats, l'empresa

Ressolució final per als
treballadors de Guardiola

REDACCIO

Catorze famílies monoparen-
tals de les Terres de l’Ebre,
formades per dones amb
infants exclusivament al seu
càrrec, junt amb 47 proce-
dents de la demarcació de
Barcelona, 15 de Lleida, 16
de Girona han finalitzat les
estades de temps lliure que

enguany a beneficiat a un
total 92 famílies. Ahir dijous,
24 de juliol, la presidenta de
l'Institut Català de les Dones
(ICD), Marta Selva, visitava a
les 92 mares i als 163 nens
i nenes, que han gaudit de
deu dies de vacances en
una localitat de la costa
catalana, de la que no s'ha
desvetllat el nom per tal de
preservar la seguretat i la
intimitat de les dones i els
seus infants. L'ICD, adscrit
al departament d'Acció
Social i Ciutadania, organit-
za aquesta iniciativa amb el
suport de l'Instituto de la
Mujer del Govern de l'Estat
espanyol. L'objectiu d'a-

quest programa, que es du
a terme des de l'any 1999,
és donar l'oportunitat de
gaudir d'uns dies de vacan-
ces en un hotel en règim de
pensió completa a dones
amb infants menors exclusi-
vament al seu càrrec i que
es trobin en situacions d'es-
pecial necessitat, ingressos
mínims o nuls, que resideixin
o hagin residit en una casa
d'acollida o un centre simi-
lar, que hagin passat per
situacions de violència mas-
clista o siguin aturades de
llarga durada. Enguany, l'es-
tada va començar el passat
dia 15 de juliol i finalitza el
proper dia 24 de juliol. 

Programa de

vacances per a dones

amb necessitats

Castells ja ha avançat que el següent pas serà incloure
l’ostró a la marca de qualitat, però per fer-ho el
sector esperarà als mesos òptims del producte.

Al musclo, el seguiran l’ostró i les cloïsses

Els aqüicultors reivindiquen la necessitat de
millorar les badies, amb l’aportació d’aigua
dolça i el dragat de l’entrada al fangar

La problemàtica

va optar pel concurs de cre-
ditors o més conegut per la
suspensió de pagaments.
Finalment aquesta setmana,
l'administrador concursal ha
plantejat l'acomiadament de
45 dels 83 treballadors que
hi ha a la planta. Uns acomia-
daments que estan pen-
dents de la resolució judicial,
segons explicava aquest
passat dimarts el secretari
general de MCA-UGT a les
Terres de l'Ebre, Francesc
Jornet . Qui no va voler pro-
nunciar-se sobre la indemnit-
zació que podran rebre
aquests treballadors, perquè
està pendent de la resolució
judicial. 
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En un primer moment les
advocades van valorar la
importància de la sentèn-
cia del Tribunal,  que ja
havia donat la raó als
veïns, amb una sentència
que en aquells moments ja
establia la nul·litat del pro-

cés expropiatori iniciat fa
uns anys amb l'objectiu
últim d'enderrocar les
cases, amb una utilitat
pública que no estava jus-
tificada. Durant la roda de
premsa, una de les repre-
sentants legals, Marta

Martínez, va remarcar que
la sentència del Tribunal
també recorda el valor
històric de la façana fluvial
i del carrer Croera, «una
antiga via romana que
desapareixeria si s'ende-
rroquessin les cases».

D'altra banda, Castells va
afegir la voluntat dels
veïns no tan sols de defen-
sar les seves propietats
sinó, també, part de la
història de Tortosa. Així,
davant les especulacions
de si els interessos eren
purament monetaris les
advocades van defensar
que els veïns el que prete-
nen és conservar i rehabili-
tar els habitatges. Ara, el
proper pas passa per
reclamar la desafectació
urbanística de l'illa de
cases del carrer Croera i
sol·licitar a l'Ajuntament
els permisos municipals
necessaris per fer-hi obres
de reforma interior i de
rehabilitació de les estruc-
tures, sense esperar a
aconseguir la desafecta-
ció de les cases. A més,
també reclamaran la desa-
fectació urbanística del
sector, ja que les cases de
la catedral van quedar
requalificades com a zona

paisatgística en el nou pla
d'ordenació urbana muni-
cipal (POUM). Per acabar,
legalment segons les
advocades en cas que
l'Ajuntament denegués els
permisos d'obres als
veïns, ja han previst obrir
la via del contenciós admi-
nistratiu. Els veïns en tot
moment van confiar en
què el tribunal els hi dona-
ria la raó, i així ho manifes-
tava mesos enrere, Xavier
Rollan, a la nostra redac-
ció «crec que el tribunal
ens donarà la raó, fet que
suposaria una victòria
moral i demostrar que la
política local no ha actuat
adequadament». Un fet,
desconegut per a molts,
però que ha pogut estar
de molta importància és
que «des del punt de vista
històric de la ciutat a l'any
76, l'Estat va catalogar el
nucli antic com a bé cultu-
ral d'interès nacional»,
explicava Rollan.

Els veïns de Croera volen conservar i
rehabilitar les seves cases

Els veïns afectats pel
projecte d’expropiació
del carrer Croera junt
amb els seus represen-
tants legals,  Isabel Cas-
tell i Marta Martínez, van
explicar el passat di-
marts, 21 de juliol, quins
seran els següents pas-
sos a seguir un cop de-
sestimat el recurs pre-
sentat per l’Ajuntament
tortosí al TSJ.

L’any 76, l’Estat va catalogar el nucli antic de Tortosa com a bé cultural d’interès nacional

REDACCIÓ

Cases afectades en el procés d’expropiació.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
adjudica la redacció d'un
pla de mobilitat sostenible
per a la tardor i que es
confia aplicar entre d'aquí
a sis i dotze anys.
L'objectiu del pla és fer
una ciutat 'més amable'
per als vianants, priorit-
zant més l'ús del trans-
port públic i afavorint els
recorreguts en bicicleta o
a peu. Per a aconseguir-
ho és necessària la impli-
cació de la ciutadania i la
realització de projectes
com l'alliberament dels
terrenys de Renfe i la con-
versió de l'antic pont del
tren en via verda.

Tortosa , busca
ser «més amable»
per als vianants

La Fiscalia sol·licita 30
anys de presó per a dos
germans de Tortosa, M. i
L. Gabarri Moreno, acu-
sats de l’homicidi el 18 de
juny de 2008  a la nit d'una
mare i el seu fill també
veïns de la ciutat, per un
possible afer de drogues.
Segons l'escrit de conclu-
sions provisionals, Luis va
disparar un tret al noi des
d'un metre de distància,
que li va causar la mort a
l'acte, mentre que l'altre
acusat va clavar dues gani-
vetades a la mare i, quasi
simultàniament, Luis
també va disparar-li un
altre tret a la dona.

La Fiscalia
demana 30

anys per a dos
Gabarri

L'ICD incrementa enguany
un 30 % el suport econò-
mic als serveis dels con-
sells comarcals del

Montsià, Ribera de l'Ebre,
la Terra Alta i l'Ajuntament
de Tortosa. 
Els SIAD són serveis que
donen informació, orienta-
ció i assessorament en
tots els aspectes relacio-
nats amb la vida de les
dones: àmbit laboral,

social, personal, familiar i
altres. 
L'ICD invertirà en dos anys
165.000 Euros per
reforçar l'atenció a les
dones que ofereixen els
SIAD de les comarques de
les Terres de l'Ebre.
Enguany s'hi invertiran

75.000 Euros. Amb aques-
ta iniciativa, l'ICD promou la
consolidació i/o creació
d'espais de referència que
atenguin les demandes de
les dones amb criteris d'e-
quilibri  territorial i universa-
litza l'accés a aquests ser-
veis. 
És en aquest context cal
destacar la creació d'un
nou servei d'aquestes
característiques per part
del Consell Comarcal de la
Terra Alta. El suport de
l'ICD, òrgan adscrit al
Departament d'Acció
Social i Ciutadania,  als ens
locals per als SIAD es con-

creta per primera vegada
en un contracte programa
bianual que articula nous
mecanismes de coordina-
ció entre administracions
per reforçar aquests ser-
veis i incrementar l'eficàcia
de l'atenció a les dones. 

Els contractes
programa per al desenvolu-
pament d'aquests serveis
municipals o comarcals
permetran enfortir l'atenció
a les dones a tot l'àmbit
territorial català. 
Donant també, compliment
a la Llei del dret de les
dones a eradicar la violèn-
cia masclista.

L’ICD incrementa el suport
econòmic als Consells en un 30%
Els SIAD donen assessorament en diferents aspectes relacionats amb la dona

REDACCIÓ
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En aquest sentit, la sessió
ha comptat amb la presèn-
cia de l'alcalde del munici-
pi, Gervasi Aspa, amb qui
els representants territo-
rials del Govern han fet un
repàs a les diverses actua-
cions que l'executiu
català, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament, ha
portat o porta a terme al
municipi. L'acció de tots
els Departaments Govern,
durant aquesta legislatura,
a Deltebre comporta una
inversió de prop de 42
milions d'euros, en un
total de 26 obres o projec-
tes, “que han comportat
una millora notable, tant
en infraestructures com

en serveis d'atenció a les
persones” valorava el
delegat del Govern, Lluís
Salvadó. Així, entre els 26
projectes hi destaquen
alguns com: L'ampliació
del CAP Deltebre, ja en
funcionament, la
Residència per a la Gent

Gran, amb un total de 126
places, també en funcio-
nament però que compta
amb un projecte d'amplia-
ció o la llar d'infants, que
suposarà la creació de
248 places amb una inver-
sió d'1'5 milions d'euros,
convertint-se en la més

gran de Catalunya. D'altra
banda, també destaca el
projecte estrella, el pont
sobre el riu Ebre, Lo
Passador, que suposa una
inversió de més de 21
milions d'euros i una millo-
ra espectacular en les
infraestructures del muni-

cipi, i també de tot el
Delta de l'Ebre. Una obra
que està previst entri en
funcionament el juny de
2010. Durant el Consell
de Direcció també es va
aprofitar per fer un repàs
a altres projectes que el
Govern català té en marxa
a les TE, entre els quals es
troba l'edifici dels Serveis
Territorials del Govern a
Tortosa, les obres del qual
tenen previst un període
d'execució de 30 mesos,
tot i que als 16 mesos es
podran posar en funciona-
ment dues plantes de pàr-
quing públic, que suposa-
ran 200 places. A banda,
els representants del
Govern a les Terres de
l'Ebre van fer balanç de la
inauguració i posada en
marxa de la nova dessala-
dora del Prat de
Llobregat. 
Salvadó destacava que
“després del procés
traumàtic de sequera de
l'any passat, aquesta nova
instal·lació permet treure
la pressió a curt i llarg ter-
mini sobre el riu Ebre, i
també el Ter, davant futurs
períodes de sequera”.

Els polítics del Territori enllesteixen la
feina per marxar de vacances

La delegació del Govern
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre ha cele-
brat aquest passat di-
marts, 21 de juliol, el
darrer Consell de Direc-
ció de l’Administració
Territorial a Deltebre.

«La nova dessaladora permetrà treure la pressió a curt i llarg termini sobre el riu Ebre»

L’emblemàtic pont de «Lo Passador» està previst que entri en funcionament el proper 2010.

REDACCIÓ

Moment del Consell.
CEDIDA

La sessió extraordinària
de l'assemblea general de
la Mancomunitat Tortosa-
Roquetes, celebrada el
passat dimarts, 21 de
juliol, al migdia a la sala de
sessions de l'ajuntament
de Tortosa, ha tingut cLa
sessió extraordinària de
l'assemblea general de la
Mancomunitat Tortosa-
Roquetes, celebrada el
passat dimarts, 21 de

juliol, al migdia a la sala de
sessions de l'ajuntament
de Tortosa, ha tingut com
a únic punt de l'ordre del
dia el canvi de presidència
de la Mancomunitat, d'a-
cord amb allò que esta-
bleix l'article 14 dels seus
estatuts. Així, la presidèn-
cia que durant aquests
dos primers anys de legis-
latura municipal ha osten-
tat l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha passat a
mans de Paco Gas, l'alcal-
de de Roquetes, que l'ocu-
parà els dos anys res-
tants. Pel que fa a la línia
de treball seguida fins al

moment, no hi haurà can-
vis ha expresat el nou pre-
sident.En la mateixa línia
s'ha expressat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, “el
més important és l'impuls
que hem donat a la
Mancomunitat els governs
municipals de Roquetes i
Tortosa, i la bona sintonia
que mantenim. 
Ara fa pocs dies vam inau-
gurar una gran obra, la
carretera de Roquetes a
Jesús, el projecte de la
qual feia més de dotze
anys que estava redactat i
encallat”. L'esmentada
carretera Roquetes-Jesús

ha estat, fins ara, el pro-
jecte més ambiciós de la
feina conjunta dels dos
municipis, sense oblidar
l'arranjament de la carre-
tera dels Ports. 

Ara, la
Mancomunitat ja s'està

treballant en una altra
obra: la millora de tot l'en-
torn del barranc de Sant
Antoni, una actuació
mediambiental en un espai
natural molt important per
a les dues poblacions i per
al territori.

Gas, nou president de la
Mancomunitat Tortosa-Roquetes
La intenció és seguir la mateixa línia de treball duta a terme fins al moment

REDACCIÓ

Des del passat diven-
dres 17 de juliol, el
Partit Popular a Tortosa
ja té nova presidència,
el tortosí Pau
Fernàndez, acompanyat
per la nova executiva
local al municipi compo-
sada per Miquel Àngel
Monllau, Lluís Saporta,
Carlos Gatón, Antoni
Guerra, José Ramon
Vallés, Manuel Esteban,
Jesús Cortés, Emilio
Balaguer i Joaquim
Fabra. 
La candidatura és va fer
efectiva un cop l'assem-
blea va aprovar-la i per
ser, també, l'única que
s'havia presentat. 
A partir d'ara l'objectiu
que es marca el PP tor-
tosí, és guanyar mili-
tants i aconseguir un
bon resultat en les pro-
peres eleccions munici-
pals, ja que en l'actuali-
tat el partit només
compta a un regidor al
consistori. 

Pau Fernàndez,
el nou president
del PP Tortosí

El darrer ple del Consell
Comarcal de la Terra Alta
va acordar per unanimitat
proposar per al premi
Príncep d'Astúries a la
concòrdia 2009
l'Agrupació de
Supervivents de la Lleva
del Biberó 41. Són aquells
joves de 17 i 18 anys que
la República va mobilitzar
l'abril de 1938 com a
últim intent de perllongar
la Guerra Civil espanyola.
El Consell Comarcal consi-
dera que en la recta final
de les seves vides, amb
més voluntat que forces,
els supervivents mante-
nen, no obstant això, el
mateix esperit de forma
constant. Per tot plegat
consideren que el missat-
ge que han transmès i
transmeten els pertan-
yents a l'Agrupació de la
Lleva del Biberó ha de ser-
vir de reflex per a les
noves generacions.

Supervivents de la
Lleva del Biberó,
proposats per al

Príncep d’Astúries 
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Enguany el pregó ha anat a
càrrec, del President de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet. La Festa que
s'allargarà fins el proper diu-
menge 26 de juliol, enguany
porta força novetats, una
de les més destacades és
l'utilització dels Jardins del
Príncep, un espai que
enguany pren major prota-
gonisme dintre de la Festa i
comptarà amb un campa-
ment i un espectacle fix
diari. El mateix alcalde la
ciutat, Ferran Bel, feia una
crida fa uns dies, als torto-
sins perquè visiten aquest
recinte no sols per veure els
espectacles sinó per recu-
perar un espai enjardinat i
museïtzat de primer ordre a
la ciutat. L'escenari de la
Festa del Renaixement

s'amplia també enguany
amb la incorporació de la
falda de les Avançades, el
camp de futbol de la torreta
de Remolins, i la recupera-
ció d'alguns espais que
l'any passat van quedar fora
de la festa per les obres de
rehabilitació del PINCAT
com foren el carrer de la
Rosa o la plaça de la Cinta.
El director de la Festa del
Renaixement, Domingo
Tomàs, destacava que l'es-
forç d'enguany s'ha invertit
en fer una programació
variada, dispersa en l'espai,
repartida en els horaris i per
totes les edats “la Festa del
Renaixement vol ser un refe-
rent com a festa de recrea-
ció històrica ja no sols a
nivell català i estatal sinó
fins i tot europeu”. En
aquest sentit, Tomàs ha dit
que més enllà de la qualitat
específica de cadascun
dels espectacles el que es
pretén és que la Festa “sigui
en si mateixa un únic espec-
tacle”.  Un altre component
molt important en la Festa
del Renaixement és el volun-
tariat que cada any partici-
pa més activament i ajuda a
fer que la festa es faci gran.
Així, l'alcalde Ferran Bel ha
destacat que dels sis cam-

paments que hi ha enguany
a la Festa, quatre són cre-
ats per grups tortosins. En
aquesta edició, la Festa
compta amb una quarante-
na de companyies, cinc
grans produccions i més
d'una cinquantena especta-
cles diferents. Així, s'ha fet
una aposta per les noves
produccions i especialment

pels espectacles de carrer.
Entre avui divendres i demà
dissabte es comptabilitzen
fins a un centenar d'actua-
cions entre les 11 del matí i
la una de la nit. 
I sembla ser que no menys
destacable serà la cloenda
que comptarà amb una tro-
nada nocturna força espec-
tacular.

Tortosa, Festa... Renaixement!

Ahir dijous 23 de juliol,
pels carrers de Tortosa
encara es respirava el
nerviosisme per tindre-
ho tot enllestit per la ta-
rada i donar el tret de
sortida a la catorzena
edició de la Festa del
Renaixement.

L’esforç d’enguany s’ha invertit en fer una programació variada i dispersa

DM

Presentació de la Festa.

Cedida

Els fets van ocórrer la passa-
da matinada divendres 17 de
juliol a Tortosa. Quan el veí
del municipi, Federic Sancho,
estava prenent una copa al
local de la seva propietat
amb el company de pis “esta-
vem sols, el local estava tan-
cat i gairebé a fosques”. Dos
individus desconeguts els
van agredir. Tot va començar
quan un dels desconeguts
des de la porta li va increpar
“dame canvio mariquita” i
Sancho es va negar.
L'agressor fen cas omís de
les paraules de Sancho va
anar a la barra, l'amic li va dir
que estava tancat i el desco-
negut el va emputjar amb
força tirant-lo al terra.
Sancho al anar a socorre'l va
notar com algú l'agafava pels
peus, i al estirar-lo li va treure
els pantalons i els calçotetes,
després estabornit va veure
com els dos individus marxa-
ven amb els diners de la
caixa. Sancho comenta “em
vaig encegar i sense mirar si
anava vestit o no, vaig sortir
darrere d'ells, una veïna em
va veure i en qüestió de
minuts teníem els mossos
allí”. Un fet que no deixa de
sorprendre es que a la denun-
cia policial, s’acusa a Sancho
d’intent d’agressió sexual cap
als altres dos individus (pres-

sumptes agressors). Així, els
mossos van detindre a
Sancho fins que va passar a
disposició judicial. Aquest
veí, reclama la seva integritat
com a persona, i que els fets
succeïts li han comportat un
deterioro en la seva imatge
així com un disgust molt gros
per a la seva mare. Al posar-
nos en contacte amb
l’Associació de Gais i
Lesbianes a les TE, ens

comenten que estan molt
preocupats per tot el que ha
succeït i de moment no volen
parlar, ja que hi ha algun que
altre element contradictori i
un judici pel mig.

«Mariquita, dame cambio»
L’associació de gais i lesbianes 

guarden silenci, de moment

REDACCIÓ

Els nens i nenes sahrauís que
estan passant l'estiu amb
famílies de les Terres de
l'Ebre van rebre la benvingu-
da el passat dissabte, 18 de
juliol, amb una festa a Sant
Carles de la Ràpita. La festa,
que es va celebrar a la plaça
del coc, va ser un èxit i va
comptar amb l'assistència de
tots els nens i nenes sahrauís
acollits a les Terres de l'Ebre,
les seves famílies i molta
altra gent que hi va voler par-
ticipar. La festa de benvingu-
da aquest any ha coincidit
amb la III diada d'agermana-
ment de La Ràpita amb el
poble sahrauí. Organitzada
per TEPS i patrocinada per
l'ajuntament de La Ràpita de
la Ràpita i la Caixa Tarragona
la festa de benvinguda va

comptar amb tallers, actua-
cions infantils i concerts. Des
d'un taller de creació i pràcti-
ca de malabars en materials
reciclats o un de pintar
pedres fins un taller per
fomentar la lectura amb lli-
bres amb àrab i català, un
taller de morra o un de ronda-
lla. La festa va comptar

també amb una actuació
infantil a càrrec d'un pallasso
i va continuar fins la matinada
amb concerts de diversos
grups de la zona. Aquest
tipus d'activitats són molt
importants per tal de què la
gent s'assabenti de la situa-
ció en què es troba el poble
sahrauí. 

Les TE, amb el poble saharaui
L’organització ajuda a conèixer la realitat del poble saharaui

DM

El proper dissabte dia 25
de juliol pel matí, es realitza-
ran, a la sala d'actes de
l'Ajuntament de Freginals
les Jornades “El medi natu-
ral a la serra de Montsià.
Actuacions realitzades i
potencialitats per a l'ús
públic”. 
La presentació de les jorna-
des comptarà amb la
presència de l'alcalde del
municipi, Lluís Fernández i
el biòleg i responsable de
difusió del Museu del
Montsià, Pere Luque. 
Les jornades es celebraran
el cap de setmana del 25 i
26 de juliol i constaran
d'una sèrie de ponències on

es mostrarà als participants
quin és el patrimoni natural
i cultural de la serra de
Montsià, els itineraris i sen-
ders turístics realitzats a la
zona, com realitzar una
correcta difusió de l'oferta
turística lligada a aquest
patrimoni natural i en darrer
terme quin tipus d'activitats
educatives i culturals es
poden realitzar a la serra.
Les ponències es comple-
mentaran amb una taula
rodona: “La serra de
Montsià. Valorització, nous
usos i perspectives de
futur”, on ponents i partici-
pants debatran sobre els
usos mediambientals i turís-
tics que es poden realitzar
dins l'espai natural de la
serra de Montsià, així com
les oportunitats de futur
que aquests usos poten-
cials poden generar. 

Les Jornades es celebraran a Freginals

REDACCIÓ

Festa de benvinguda.
cedida

Jornades sobre la
Serra del Montsià

«Em vaig encegar i vaig
sortir corrent darrera
d’ells nu»

Sancho

Les protectores ebren-
ques ARCA o Progat,
denuncien que fa pocs
dies van rebre una tru-
cada d'unes dones
d'Aldover que havien
trobat uns gossos enve-
rinats, gossos que elles
mateixes s'encarrega-
ven d'alimentar ja que
estaven abandonats
dins de la finca. Maribel
Iniesta, membre
d'ARCA,explica que últi-
mament, s'han repetit
diversos actes vandà-
lics al poble on un ani-
mal s'ha vista afectat.
Els membres de les pro-
tectores estan molt pre-
ocupats perquè consi-
deren que hi ha molt
poca conscienciació
vers els animals, que
són també essers vius.
I les autoritats “opten
per la llei del silenci”
comenta la membre.

Gossos
enverinats a

Aldover

Federic Sancho.
Cedida
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Tenia ofertes del Zamora i
del Reus. 
Però finalment s’ha decli-
nat per l’Alcoià, un club
històric del futbol estatal i
que la temporada passada
va estar de moda quan
fou el campió del seu grup
de la Segona B. El jugador
de Tortosa ha valorat l’in-
terés del conjunt alacantí:
«hi havia altres possibili-
tats, però el cert és que
l’Alcoià ha insistit molt i és
un club que il.lusiona. He
decidit venir-hi i intentar
fer una bona campanya.
Serà complicat repetir
l’anterior perquè s’ha
reduït el pressupost però

la lluita és estar entre els
primers».
Víctor coincidirà amb
Borja, exjugador de la
Rapitenca.
El davanter tortosí va
estar la temporada passa-

da al Terrassa, un club
amb molts problemes
actualment. Deu diverses
mensualitats als jugadors
però el seu principal
inconvenient és que va
dissoldre la Societat

Anònima i un jutze va
reconvertir-la en una
Societat Limitada, un fet
que implica que la
Federació Espanyola no
pugui reconèixer al club.
Per aquest motiu, es parla
d’una possible desaparició
del conjunt egarenc, si no
soluciona aviat els proble-
mes. La Federació
Catalana sembla que està
donant el màxim suport al
Terrassa i al final podria
succeir que, en el pitjor
dels casos, el club perdés
dues categories. 
O sigui, que passés a
jugar a la Primera catala-
na.
Si això és d’aquesta
forma, el Reus seria l’e-
quip que pujaria a la
Segona B, com a segon
classificat a la Tercera
divisió la lliga passat. Si
desapareix, no afectaria la
territorial catalana. Ho
faria amb els clubs que
van arribar més lluny a les

promocions d’ascens a
Segona, que estessin més
ben classificats dels que
van perdre la darrera
ronda. Podria ser el cas
del Binissalem.

Miapuesta
Per últim, dir que el
Miapuesta podria canviar
de domicili. 
Podria passar de Vilajuïga
(Girona) a l’Hospitalet de
Llobregat, un fet que està
per confirmar però que
representaria, en el cas
de que ho fes, un des-
plaçament més curt per al
Tortosa. 

Víctor Curto, a l’Alcoià

«Tens més moral que
l’Alcoyano». Una ex-
pressió molt coneguda
d’un club històric. Serà
el proper del davanter
Víctor Curto. 

ACTUALITAT

El davanter tortosí ha decidit finalment fitxar pel conjunt alacantí, quan tenia una oferta del Reus

M.V.

L’exequip de Víctor Curto
està en un moment
delicat, prop de la
desaparició o de poder
baixar fins la Primera
catalana.

Terrassa

No entraré a analitzar
els fitxatges del Madrid.
Ni el que valen. Res més
lluny de la meua intenció.
Ni entro ni surto. A mi,
sincerament, m’agrada-
ria que haguessin fitxat
amb el Saragossa. Es
cert. Però no podrà ser.
Bé, he de dir que ja estic
satisfet de tornar a Pri-
mera. I amb Zapater de
capità ja me val.

La veritat és que il.lu-
siona una lliga en la que
podrem veure partits
amb aquests jugadors
que ha fitxat el Madrid. I
al Barça, per comprovar
com reacciona després
d’una temporada de
somni, per emmarcar.

La Lliga serà cosa d’a-
quests dos. I hi haurà in-
terés per seguir els par-
tits, principalment dels
dos grans i, en el meu
cas, els del Saragossa.

I per què dic tot això?
Es molt senzill. Vaig sen-
tir abans d’ahir que Flo-
rentino Pérez havia co-
mentat que els partits
havien de ser a les tres
de la tarde del diumen-
ge. Ui! Imagino que va
ser amb ironia i que no-
més pensava amb un hi-
potètic interès per ser
seguit en països asiàtics
o en altres.

Però ha de ser una
broma. Segur. Malgrat
això, tampoc s’ha de re-
petir el que va succeir la
temporada passada. I sé
que canviarà una mica.
¡No més futbol a les cinc
de la tarde en obert!. El
futbol modest, amb el
qual m’identifico per da-
vant del Saragossa i de
Cristiano, necessita més
suport. No més traves. 

L’Hora de
Cristiano?

L’opinió de Michel

L’Amposta ja ha tornat del
viatge a Polònia al que va anar
d’estada a través d’un directiu
i de les seues relacions amb
un empresari d’aquell país. Du-
rant els dies que va estar-hi,
va disputar un torneig que or-
ganitzava l’Stal Mielec, amb
motiu del 75è. aniversari. Jo-
sé Luis Tarrazona, president
de l’Amposta, feia una molt

bona «valoració del viatge.
Ens han tractat molt bé. La ve-
ritat és que estem molt satis-
fets». En el torneig, que era un
3x1, l’Amposta va perdre con-
tra el conjunt amfitrió (1-0), un
equip que actualment està a la
Tercera divisió però que va
competir a Primera. Allí va ju-
gar Lato, llegenda del futbol
de Polònia i actual president
de la Federació d’aquell país.

Posteriorment, l’Amposta va
enfrontar-se al Korona Kielce,
guanyant per 1-0. 

Ja el dilluns, va tornar a fer
un amistós contra el Mielec
(de 90 minuts) i va imposar-se
per 3-0, en un bon partit.
L’Amposta juga demà a Ca-
marles (18 h). El davanter Luis
(Torreforta) podria acabar
quedant-se i tancaria la planti-
lla. 

Satisfets de Polònia
L’Amposta torna d’un viatge del que fa «bones valoracions»

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Víctor Curto jugarà amb l’Alcoià, la temporada vinent.
Cedida

La Rapitenca i el Tortosa
també han començat. Els ra-
pitencs, de les proves de la
setmana passada, s’han inte-
ressat per Josep Forcadell
‘Trinquet’, de l’Alcanar. D’altra
banda, Dani Tacon, (Sants) i
que fou jugador de la Rapiten-
ca, està fent la pretempora-
da. Diumenge, la Rapitenca

juga a Catí i comença l’esta-
da. Del Tortosa, segons el
seu tècnic, Sergi Domènech,
«hi ha bones sensacions des-
prés dels primers dies d’en-
trenament. Molta il.lusió i ga-
nes». La plantilla actualment
és de disset jugadors, amb
Oscar (Remolins-Bítem) i els
juvenils Maikel i Ubalde que
fan la pretemporada.  

Rapitenca i Tortosa
comencen a entrenar

Josep ‘Trinquet’ interessa a la Rapitenca
REDACCIÓ

UE RAPITENCA/CD TORTOSA
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–Futur esportiu? Alguna no-
vetat?.
–No, no hi ha cap novetat.
Fins ara, tot igual. He tingut
opcions, però cap d’elles s’ha
pogut concretar. Per tant, a
seguir esperant.
–La pretemporada ja està
aquí. Pot passar que co-
menci la lliga i no hi hagi
equip per entrenar?.
–Doncs sí. El més lògic a ho-
res d’ara és això. Els equips
ja tenen entrenador. Jo, al seu
moment, vaig prioritzar el te-
ma esportiu, decidint que vo-
lia entrenar a la Segona B.
Ara el percentatge de poder
estar-hi és baix. Vaig descar-
tar, baix els meus planteja-
ments, fitxar a la Tercera divi-
sió quan vaig tenir dues
ofertes fermes. Preferia es-
perar i poder anar, conscient
que tenia possibilitats, al fut-
bol professional. No ha pogut
ser, no he estat l’escollit i ara
toca, com he dit, esperar.
–Te’n penedeixes de l’apos-
ta que vas fer a principis
d’any, de marxar al Por-
tuense?.
–No, en cap moment. No va
sortir bé des del punt de vis-
ta de que l’equip va acabar
baixant. Em vaig trobar amb
una situació que, tot i saber
que no seria bona per qüestió
econòmica, no sabia que fos
tan complicada: amb juga-
dors sense cobrar. Vaig re-
conduir-ho com vaig poder i
van haver-hi moments en què,
amb un equip amb moltes li-
mitacions, ens vam posar
dins de la competició i vam
estar prop de la zona de per-
manència. Al final, no va po-
der ser. Però, en qualsevol
cas, l’experiència ha estat en-
riquidora i, tot i que ara no he
pogut seguir a la Segona divi-
sió B, no me’n penedeixo per
a res. Es van ajuntar diverses
circusmtàncies que em van

fer veure que era el moment
de provar-ho. I així vaig fer-ho.
La temporada anterior, amb
l’Amposta a Primera catalana,
el Miapuesta Castelldefels va
interessar-se i em va trucar.
Jo, en aquell instant, no vaig
ser egoista, vaig decidir que-
dar-me perquè hi havia un ob-
jectiu definit a l’Amposta i que
podíem assolir: l’ascens a
Tercera. Hi havia impuls i ga-
nes de progressar. Les claus
per mantenir viva la flama i la
motivació de tot un grup i el
seu entorn. Però a principis
d’aquest any les circumstàn-
cies eren unes altres. Va ha-
ver-hi una reducció econòmi-
ca en la que no estava
d’acord. I els jugadors, tam-
poc. L’Amposta havia tingut
sempre un comportament ex-
quisit i sempre havia com-
plert amb tot, amb ganes de
progressar. Però van fallar in-
gressos de patrocinis i no es
podia arribar a fer més. I la di-
rectiva així va manifestar-ho.
Tot i intentar que es trobessin
solucions per no perdre la
motivació que hi havia, no va
poder ser. Per a mi, l’Ampos-
ta tenia potencial per poder
lluitar per les places de pro-
moció. A l’inici de temporada,
el propòsit era sumar el mà-
xim nombre de punts per

acostar-nos a la permanència
i poder, a la segona volta, mi-
rar per amunt. Teníem op-
cions. Però amb el vestidor i
el tècnic en desacord per una
situació que estava succeint,
ja no podia ser. Això coinci-
deix amb l’arribada d’una
oferta de la Segona B. Com-
plicada però era la que exis-
tia. Així mateix, vaig pensar
que era millor que ho portés
una altra persona que pugués
tenir més il.lusió i ho que tirés
endavant. I llavors és quan
decideixo marxar.
–De totes formes, i tornant

a l’actualitat, al mes de juny
es va parlar d’una oferta
ferma d’un equip de la Se-
gona B andalús. Què ha po-
gut succeir?.
–Com he dit, vaig estar entre
els possibles en diversos

equips. A més, n’era cons-
cient perquè persones prope-
res a aquests clubs m’ho ha-
vien comunicat. Però
finalment no he estat el selec-
cionat. El futbol professional
funciona d’aquesta manera. I
he d’acceptar no haver estat
escollit per cap projecte amb
la consciència tranquil.la de
que és una qüestió de que no
està a les meves mans. Quan
ho ha estat, he pogut assolir
els objectius. O he pogut llui-
tar per aconseguir-los. Però,
si no tinc l’ocasió de poder
entrenar, no puc fer-hi res
més que ser pacient.
–Becerra al Lleida i Pitar-
que, al Reus. 
–Em sembla excepcional que
puguen progressar. Becerra
va a la Segona B i Pitarque a
un Tercera que disposa de ju-

gadors semiprofessionals i
amb aspiracions a la catego-
ria. Entre tots dos han fet
més de 30 gols i són juga-
dors desequilibrants i sub-23.
Estan en plenitud. Es normal
que altres equips s’hagin fixat
amb ells i, a la vegada, que
ells vulguin crèixer, sense
menysprear a l’Amposta. 
Si l’Amposta aposta per un
creixement total del club,
penso que s’haguessin que-
dat. Però hi ha una reducció,
com molts altres clubs, i els
jugadors volen noves motiva-
cions perquè creuen que es-
tan en el moment de tenir-les.
També reconeixo que si jo ha-
gués estat tècnic de l’Ampos-
ta i no hagués pogut  comp-
tar amb aquests jugadors,
m’hagués sabut greu. Però
no se’ls pot impedir progres-
sar, tot al contrari.
–S’ha comentat que Jordi
Fabregat, des de la seua
posició, ha ajudat que
aquests jugadors puguen
trobar sortides. És cert?
–Sí, és cert. A mi quan m’han
preguntat per Becerra i per
Pitarque he parlat amb la bo-
ca gran sobre ells. No puc fer
una altra cosa. I he dir el que
penso, que són jugadors và-
lids. I amb això no he volgut
perjudicar a l’Amposta ni a
ningú. Ho asseguro. També
admeto que en aquest cas hi
ha una desportecció per
clubs que formen i tenen juga-
dors que després no s’em-
porten res quan marxen. És
un problema que existeix en
clubs de Tercera i fins i tot de
Segona B quan vénen equips
de més categoria a fitxar-los
jugadors. Reconeixo que això
és un problema i que sap
greu. 
–Ja heu dit que si Jordi Fa-
bregat hagués estat el tèc-
nic de l’Amposta, no li ha-
gués agradat que aquests
jugadors haguessin mar-
xat...
–Està clar. Però jo, si hagués
estat entrenador de l’Ampos-
ta, mesos abans d’acabar la
lliga ja hagués intentat reno-
vat als dos jugadors d’una for-
ma que ells haguessin valorat
continuar. Llavors, si venien
altres equips, la situació era

diferent. En qualsevol cas, i
amb això hem d’estar tots
d’acord, no es podia dificultar
la marxa dels nois per poder
millorar. I tot això  passa quan
perdem impuls, força, capaci-
tat per progressar. 
–Amb Fernando Recio ha
passat em mateix...
–A veure, jo si hagués pogut,
sent entrenador d’un club de
la Segona B, m’hagués em-
portat als tres. Tenen possibi-
litats. Recio és d’aquells juga-
dors que no acusa les
categories. Jugaria igual amb
l’Amposta que amb el Nàstic.
Estic convençut.
–Els jugadors ebrencs tenen
dificultats per poder evolu-
cionar?.
–Sense dubte. Hi ha més
equips en altres zones i que
intenten ubicar els seus juga-
dors abans que als d’aquí. A
les Terres de l’Ebre, a Prime-
ra regional, hi ha jugadors
que podien haver jugat a Ter-
cera. Però no ho han fet. Per
què? Perquè aquí o jugues a
Tercera (i molts que pensen
que no hi poden arribar) o ho
fas a la Primera regional. Fal-
ta incentivar-se amb alguna
cosa. I crec que aquest és un
problema que podem tenir
mentre no hi hagi cap club
que a les Terres de l’Ebre es
plantegi seriament pujar a la
Segona B. I ara estem en un
bon moment, amb dos
equips a  Tercera i un a Prime-
ra catalana. No és fàcil poder
pujar. Però és un problema
de plantejament i de terminis.
En general, quan hi ha una lí-
nia ascendent, sempre hi ha
reestriccions en un sentit o
en un altre. Hem de creure
que es pot. I hem de tenir en
compte que qui pugui acon-
seguir-ho, tindrà un nou im-
puls a les Terres de l’Ebre,
amb jugadors i aficionats que
ho valoraran i que s’identifi-
carà amb aquest equip. Però
hem crear les bases perquè
cada any que passa hi hagi
una motivació, consolidar un
equip i un projecte. 
És la forma de que no hi
haurà estancament i de que
es podrà creure amb una
aposta, si realment és consis-
tent.

«A les Terres de l’Ebre falta que un club es
plantegi seriament pujar a la Segona B»

L’ENTRENADOR JORDI FABREGAT VA ESTAR A CANAL TE

Jordi Fabregat, en l’en-
trevista, entre altres
qüestions, diu que per a
les TE, en general, seria
positiu poder tenir un
equip a la Segona B.  

Fabregat creu que falta «convicció» i que podria ser un nou impuls per al nostre futbol

REDACCIÓ

Jordi Fabregat va estar a Canal TE, dimecres. L’entrevista la podran veure avui a les 23.30 hores.
M. Lalana

Jordi Fabregat ha estat entre els possibles per
entrenar equips de la Segona B, però finalment
«no he estat l’escollit»

Esperar

«Estic molt satisfet de que hagin pogut
progressar. Quan m’han demanat referències,
només he pogut parlar amb la boca gran d’ells»

Becerra i Pitarque
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-Nova etapa, il.lusionat?

-Sí, la veritat és que ho es-
tic. Arribo a un equip que
m’il.lusiona per continuar en-
trenant, on hi ha una bona ba-
se feta en els darrers anys,
amb gent jove amb ganes de
poder progressar futbolísti-
cament. Hem de seguir una
línia de treball, per ser cada
dia millors, com he dit abans,
per poder progressar i crèi-
xer. A més, penso que, al
bon nivell que hi havia s’han
afegit unes incorporacions
que reforcen la qualitat exis-
tent. Per tant, no vull posar
cap obligació i he de dir que
no tenim cap pressió de la
junta, però penso que s’ha de
ser ambiciós; no hem de re-
nunciar a millorar la classifi-
cació de la temporada passa-

da i poder lluitar per estar en-
tre les primeres posicions.
Sempre amb humilitat, amb
la boca petita, anant pas a
pas, dia a dia, treballant per
poder aconseguir el nostre
objectiu i, sobre tot, gaudint
en el moment d’entrenar i de
jugar a futbol. 

-A l’Amposta, primer
amb Jordi Fabregat i des-
prés com a tècnic en soli-

tari, una bona manera per
a formar-se com a tècnic?

-La veritat és que han estat
tres anys importants. En el
plànol esportiu, s’ha de des-
tacar el bon treball fet per tot
el grup de gent que hem es-
tat, encapcel.lat per José
Luis Tarrazona, i que va per-
metre tornar a l’Amposta a
Tercera divisió.

En el personal, és difícil fut-
bolísticament demanar algu-

na cosa més. Ha estat una
experiència inoblidable, pri-
mer com a segon de Fabre-
gat i després com a màxim
responsable de la plantilla.
Crec que ens ha anat força
bé, sense dubte. Ha estat
molt positiu i he d’estar
agrait a l’Amposta. Però, el
futbol continua i per diverses
qüestions, no sé m’ha reno-
vat. Era molt complicat per a
mi poder continuar amb la
dedicació que exigeix la Ter-
cera divisió, tant de primer
com de segon entrenador.
No obstant, estic molt satis-
fet de poder continuar entre-
nant en un nivell més ama-
teur i de poder fer-ho en un
club com el Remolins-Bítem
que té una junta directiva per
admirar, molt seriosa i que
treballa amb professionalitat i
constància. I amb un equip
que, com he comentat, il.lu-
siona. És un nou repte. I,
afortunadament, he pogut
adaptar-lo a la meua situació
personal. 

-Has parlat de lluitar per
les cinc primeres places.

Potser a la UE Remolins-
Bítem li manca fer un salt
qualitatiu, pujar a Prefe-
rent? 

-Lluitar per les cinc prime-
res places és una referència.
Penso que a hores d’ara no
podem parlar d’un objectiu
definit. No hi ha obligació
d’un objectiu primordial però
tampoc renunciem a res. Hi
ha una plantilla compensada i
penso, com he dit, que es
pot progressar, es pot crèi-
xer i, a la vegada, fent-ho
passant-ho bé jugant a futbol. 

-Ramon (Aldeana), Ser-
gio Ruiz i Alex (Deltebre),
Quique (la Sénia) i Joa-
quim (porter del juvenil de
l’Amposta) han estat les
incorporacions. La planti-
lla està tancada?.

-Sí, però no descartem po-
der fer una altra incorporació
si surt alguna cosa molt inte-
ressant que, si és d’aquesta
forma, estudiariem poder fer-
la. No obstant, d’entrada,
està perfilada i ben equilibra-
da. 

Nacho Pérez, «il.lusionat» amb la
nova etapa a la UE Remolins-Bítem

PRIMERA REGIONAL

«Al bon nivell que hi havia, s’han afegit unes incorporacions que reforcen la qualitat existent»

Nacho Pérez, que estava a l’Amposta, entrenarà a la UE Remolins-Bítem.
ME

El Roquetenc ha informat
que té una nova incorpora-
ció. Es tracta d’un jove mol-
davo: Sandu, que estava al
Remolins-Bítem, on, sent ju-
venil de segon any, va pujar
al primer equip la tempora-
da passada.

Guillermo Camarero, nou
tècnic del Roquetenc,  fou el
qui el va fer debutar amb el
Remolins-Bítem a la Primera
regional. Durant la segona
volta, en els partits que va
disputar, va demostrar la
seua projecció. La tempora-

da vinent, encara sent juve-
nil, progressarà més jugant
a la Preferent.  D’altra ban-
da, el Roquetenc podria no
haver tancat la plantilla. I és
que està pendent d’un altre
jove jugador que podria tam-
bé incorporar-se en els pro-
pers dies si arriba a una en-
tesa amb el club amb el que
ha jugat els darrers anys. 

El Roquetenc començarà
la pretemporada el dilluns vi-
nent i ho farà al camp de la
Santa Creu de Jesús Catalò-
nia per la resembra del de
Roquetes.

Sandu (Remolins-Bítem),
s’incorpora al Roquetenc de
Guillermo Camarero
La plantilla podria tenir un altre fitxatge

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

David Cid, jugador que en
les darreres campanyes ha
estat al Roquetenc, interes-
sa al Batea, equip amb el
que ja ha parlat i amb el que
pot tenir un principi d’acord.
David ha gaudit de diverses
ofertes i ha de decidir el seu
futur esportiu en els propers
dies. 

El conjunt de la Terra Alta,
entrenat per Gaspar Estu-
pinyà, torna a la Segona re-
gional la temporada vinent
després d’haver estat el

campió de la lligueta d’as-
cens. 

D’altra banda, esmentar
que el Batea ha incorporat
al porter Alex, que fins la
campanya anterior jugava
amb el Ginestar, a la Tercera
regional.

El Batea està interessat en
fitxar a David Cid,

ex-jugador del Roquetenc
Alex, porter del Ginestar, s’incorpora

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Es juvenil de tercer any.
La temporada passada ja
va debutar a la Primera
regional, demostrant la
seua projecció.

Es juvenil

El Batea, que fou el
campió de la Tercera
regional en la lligueta
d’ascens, tornarà a
competir a Segona.

A Segona regional

Guillermo Camarero.
ME

--El CD la Cava fa la
presentació demà (20 h).
La novetat més impor-
tant està a la banqueta
en la que hi serà Robert
Cantó, juntament amb
Juanjo Ventura. Eros,
que va jugar amb el Ro-
quetenc, s’incorpora. La
plantilla no està tancada.
El cap de setmana se-
güent hi ha prevista una
estada a Andorra. 

-L’Ampolla co-
mençarà els entrena-
ments el dia 3 d’agost.
La plantilla està perfilada
però no tancada. Si es
pot, es fitxaria un lateral
esquerrà per a poder
acabar-la de tancar.

-L’Alcanar ha recupe-
rat a Utman (la Cava) i a
Floro (Santa Bàrbara). A
més, ha fitxat al davanter
Oscar (Sant Jordi). Està
pendent de dues incor-
poracions més. Johan i
Kiko han estat baixa així
com Josep Forcadell
‘Trinquet’ que va anar a
les proves de la Rapiten-
ca i s’ha quedat.

-El Perelló ha ‘pescat’
a El Catllar, club que ha
fet unes restriccions
molt importants de cara
la propera temporada.
L’equip, que continua en-
trenat per Harry, incorpo-
ra a Raül Tudela (cano-
ner, gran llançador de
faltes), Montes, William i
el seu germà Jonatan. A
més, també fitxa Fouat
(la Cava). Falten tancar
més incorporacions per
definir la plantilla. Oriol,
Francesc, Ruben, Ra-
mos, Archi i Albert (deixa
el futbol) han estat baixa.
Franc Moreno continua.
El dia 3 comencen els
entrenaments. 

-El Camarles, en fes-
tes, rebrà demà l’Ampos-
ta. I el 8 d’agost, a la Ra-
pitenca. El 15 es
desplaçarà a Falset i el
22 rebrà a la Cava. El 29
jugarà contra l’Aldeana i
el 5 de setembre visitarà
la Cava. Dani Fluixà i Os-
car Magrinyà (Aldeana)
han fitxat i Quique Corne-
jo ha renovat. Ruben, re-
cuperat, torna a fitxar i
els juvenils Jesús, Rey,
Marc Gilabert, Jordi i Pau
s’incorporen. Vaqué i
Marcos, que pleguen, i
Reverté són baixa. 

Breus

Nacho Pérez, després
del seu pas per l’Am-
posta, debutarà la tem-
porada vinent a la ban-
queta de la UE
Remolins-Bítem.

REDACCIÓ
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A Benifallet hi ha un grup
de pares que tira endavant un
equip juvenil per la tempora-
da propera. Però, d’entrada,
no es feien càrrec del primer
equip. La junta sortint havia
avisat en diverses ocasions i
finalment aquesta setmana
volia emetre un comunicat
oficial de la retirada de l’e-
quip. No obstant, dimecres la
nit, part d’aquest grup de pa-
res que treballa per organit-
zar el juvenil, va demanar de
paralitzar la possible retirada
i va comentar que s’havia de
fer una reunió amb jugadors
per poder decidir (ahir). Per
tant, la situació podria can-
viar. Un d’aquests socis ens
explicava que «nosaltres vam
entrar per crear un equip ju-
venil pensant que de la junta
anterior es quedaria algú per

tirar endavant el primer
equip. No va ser així i, quan
semblava que podia existir la
retirada de l’equip de la Sego-
na regional, ens hem adonat
que hi ha jugadors que tenen
interès. Hem de fer una reu-
nió i d’aquesta sortirà la solu-
ció al tema. L’únic que po-
dem dir a hores d’ara és que
hi ha opcions de continuar ju-
gant a la Segona regional».

Si l’avís de la retirada ofi-
cial ha estat una mesura de
força per a la possibilitat de
que es pugui crear una nova
junta sigui ferma, possible-
ment ha estat un encert. 

La situació canvia. De to-
tes maneres, tal com va l’a-
fer, s’ha d’esperar fins que hi
hagin notícies definitives per
assegurar alguna cosa.

Enmig de tot això, el filial

de l’Aldeana és l’equip que es
veuria afectat (pujaria) si el
Benifallet es retira. «Si reial-
ment es fa oficial que el Beni-
fallet no continua, nosaltres
ho estudiariem juntament
amb el nou tècnic que ha de
tenir l’amateur i els juga-
dors», deia Rodri president al-
deà. 

L’altre club que pot estar a
l’expectativa és el Ginestar
(cinquè en la lligueta). Des-
prés d’unes setmanes d’in-
certesa perquè no hi havia di-
rectiva, la voluntat d’un bon
nombre de jugadors del po-
ble per jugar jugar a futbol,
ha fet que un grup de socis,
amb gent com Lluís Zas que
sempre han estat al costat
de l’entitat, es mobilitzi per
crear la nova junta. 

Tot està pendent de confir-

mar perquè manca parlar
amb l’Ajuntament i acabar de
concretar diverses qües-
tions, però el Ginestar està
clar que competirà. Alvaro
Curto interessa com a nou
tècnic i s’han fet gestions
amb jugadors. En principi
aquestes van orientades a la
Tercera regional. No obstant,
poden haver-hi opcions de
que el Ginestar acabi pujant.
Estaria a expenses del que
passa a Benifallet, de la deci-
sió que podria tenir l’Aldeana
i, finalment, també de si con-
tinua o no Els Reguers. 

«Una situació que seria in-
teressant saber aviat perquè
no és el mateix parlar amb un
jugador estant en una cate-
goria o en una altra», comen-
taven fonts del club de la Ri-
bera. 

Canvis a Benifallet: no hi ha
retirada i l’equip podria seguir

REGIONAL

Quan la retirada semblava oficial, un grup de socis va demanar ahir fer una reunió 

Una acció d’un partit del Benifallet, d’aquesta temporada.
PF

«En els anys que hem fet l’as-
semblea, no n’havia hagut cap
amb tanta gent. Estem molt
contents de la resposta dels
socis. El club està molt viu».
D’aquesta forma, fonts directi-
ves de la Unió Esportiva Delte-
bre informaven de com havia
anat l’assemblea de dime-
cres. Una assemblea en la
que es va conèixer oficial-
ment el nou president, José
Carlos Garcia, i la nova direc-
tiva. Una nova junta que «té
dotze membres i que tindrà
l’ajuda de tres o quatre perso-
nes que continuen. I que pot
tenir més incorporacions en
el futur». «Hi ha il.lusió i mol-

tes ganes de treballar. Es un
projecte a cinc anys que s’ini-
cia amb ganes de potenciar la
massa social i de crear unes
bones bases, pensant només
amb la nostra entitat i no amb
altres coses, com ens ha po-
gut passar en anys anteriors»,
deien les mateixes fonts. Ro-
gelio Masià i Pablo formaran
el tàndem tècnic. Pani i Pibe
(Santa Bàrbara), Robert (Alde-
ana), Lletí (Amposta), Juan Ca-
sales (la Cava), Xavi Llorach,
Navarro i Sergio (Sant Jaume)
són les incorporacions que ja
hi ha confirmades. Se n’espe-
ren més. Així mateix, fonts del
club informen que les renova-
cions ja concretades són les

de Ramos, Motes, Enric, Ra-
mon i Moha i que «es tirarà
endavant el juvenil, amb Car-
los Casanova i Lluís Motes
com a entrenadors». Salvador
Miralles, juntament amb Pauli-
no, col.laborarà amb la secre-
taria tècnica fins que estigui la
plantilla confeccionada. 
José Ramon Salaet seguirà
ara com encarregat de trami-
tació de gestions a nivell de
Federació. Finalment, s’ha vol-
gut agrair la col.laboració de
l’empresa Delta Spa en els da-
rrers anys, «el seu patrocini
va ser una de les claus per
poder assolir l’ascens a la Pri-
mera regional».

Juan Casales (CD la Cava)
fitxa amb la UE Deltebre
Dimecres va fer-se l’assemblea de socis

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Xavi Gilabert va ser el pichi-
chi de la Segona regional la
temporada passada, amb 36
gols. Però, tal com vam
avançar la setmana passada,
no continua amb el club as-
conenc que, a partir d’aques-
ta temporada vinent, presen-
ta la novetat de la fusió.
Des d’Ascó s’ha informat que
hi ha retallada pressupostà-
ria i que aquesta ha pogut
ser la causa de la no renova-
ció de Gilabert. Però, tot i els
36 gols, també han pogut ha-

ver-hi altres motius d’ordre
tàctic o d’actitud. 
Sigui com vulgui, el davanter
de Roquetes, que té ofertes
com una del Camarles, no
n’havia concretat cap d’elles
en el moment del nostre tan-
cament.    

Xavi Gilabert, el pichichi
de la Segona regional,
encara no té equip
Va fer 36 gols amb el CE Ascó

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El club destaca l’afluència
de socis a l’assemblea i, a
la vegada, va voler agrair a
Delta Spa el patrocini i el
suport dels darrers anys

Agraïment

El davanter de Roquetes
disposa de diverses
ofertes, entre elles una
del Camarles, però cap
s’ha confirmat.

Ofertes

El filial de l’Aldeana i,
fins i tot el Ginestar, es
podrien veure afectats
per aquest afer. Però
s’han d’esperar.

Aldeana i Ginestar

La junta sortint va avisar
de que comunicava la
retirada a la Federació.
Això ha generat reaccions
ràpides.

Moviments

--David Garcia, que
les darreres campanyes
havia jugat amb el Ro-
quetenc, és nou jugador
de l’Aldeana, segons ens
confirmava aquesta set-
mana el president del
club aldeà, Francesc Ro-
driguez.

--Ja es coneixen els
nous Delegats comar-
cals de FCF. A la comar-
ca de la Terra Alta ho
serà Salvador Miralles; al
Montsià, César Lleixà
(president del Masden-
verge); a la Ribera d’E-
bre, Venancio Gonzalez i
al Baix Ebre, Manel Alva-
rez (president de la UE
Campredó).

-Estephane, que esta-
va al Remolins-Bítem, ju-
garà la temporada vinent
amb el Santa Bàrbara. 

-Jordi Esmel, jugador
del Benifallet, s’ha com-
promès amb el Jesús i
Maria. La pretemporada
s’iniciarà el proper di-
marts i el primer amistós
serà contra l’Aldeana, el
dissabte 1 d’agost a l’Au-
be.

-Juanjo Rovira i Tono
(Deltebre), Jordi Rovi-
ra (Remolins-Bítem),
José Mari que torna i
Genís Cañagueral (ju-
venil) són les incorpora-
cions que ja té confirma-
des l’Ametlla de Mar que
entrenarà Juanjo Balfe-
gó. La plantilla calera co-
mençarà els entrena-
ments el proper dia 3
d’agost.

-José Luis Navarro
seguirà entrenant l’Horta.
Hi havia un principi d’a-
cord que ara ja és total.
L’Horta, juntament amb
d’altres equips de la co-
marca, disputarà els dos
primers caps de setma-
na d’agost, la primera
edició de la Copa Te-
rra Alta. En la primera
eliminatòria (1 i 2 d’a-
gost), jugaran:

Fatarella-Horta
Bot-Arnes
Corbera-Batea
Els tres guanyadors

disputaran el 3x1 final
(dia 8 d’agost) al camp
del vencedor de l’elimi-
natòria entre el Bot i el
Arnes.

-Santi Treso no se-
guirà entrenant el filial de
l’Aldeana.

Breus

Semblava que aquesta
setmana era la darrera
i que la retirada del Be-
nifallet era oficial. Tot
estava a punt. Però, de
moment, no ho és.

REDACCIÓ
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Té quinze anys i és un dels
referents de l’esport torto-
só. Recentment va estar en
l’equip estatal, en categoria
junior, a l’europeu on va fer
una medalla de bronze. I du-
rant aquesta setmana està
competint en el campionat
estatal absolut. Va fer me-
dalla de bronze. Ahir havia
de competir en els 100 me-
tres papallona i avui diven-
dres en els 50 braça.

La nedadora tortosina no
ocultava la seua satisfacció:
«és la primera medalla en
categoria absoluta i estic
molt contenta, tot i que he
de dir que sortia amb la mi-
llor marca en les eliminatò-
ries del matí i que en la final,
tot i el bon nivell, no vaig po-
der mantenir el ritme trepi-
dant de les dues represen-
tants del Canoe».

La trajectòria d’aquesta
jove nedadora és especta-
cular. En onze anys es va
presentar a la piscina de
Tortosa, «principalment per-
què tenia unes molesties a
l’esquena i el metge em va
aconsellar que havia de ne-
dar. Es cert que m’agradava
molt banyar-me, però ja li
vaig dir a la monitora que no

sabia el que havia de fer.
No obstant, poc a poc, em
vaig enganxar i les mancan-
ces que tenia les vaig supe-
rar amb autoexigència. Sóc
tossuda i, a la vegada, com-
petitiva. Aquí va estar la
clau. Vaig sacrificar-me i em
vaig lliurar a la natació. I ai-
xí, amb treball i amb temps,
he anat progressant. Fins
ara». El sacrifici ha estat im-
portant i meritori: «tenint en
compte les nostres instal.la-
cions i els horaris que dis-
posem per entrenar (quan
ho explico a les companyes
d’altres equips en competi-
ció, no donen crèdit) és cert
que té mèrit. Per una perso-
na diriem que més
tranquil.la, hagués estat

molt complicat poder evolu-
cionar d’aquesta forma.
Però el meu caràcter m’ha
fet superar obstacles que
en principi podien semblar
molt grans. La papallona és
una modalitat que pareixia
complicada i més per a mi
quan començava. Malgrat
això, em vaig capficar en
què havia de fer-la i així ha
estat».

Anna ha estudiat quart
d’ESO i el curs vinent farà
primer de batxillerat cienti-
fic: «reconeixo que es ne-
cessita esforç. Les setma-
nes de més volum de
treball, la majoria d’oca-
sions, em coincideixen amb
les de més feina en els estu-
dis. I he de sacrificar-me.

Però la veritat és que val la
pena». El seu repte: «d’en-
trada penso en les proves
que em manquen aquí a Las
Palmas. Després, en seguir
la línia que porto i adaptar-
me a la categoria absoluta.
A veure si puc ser interna-
cional. Tinc més opcions
perquè puc entrar en l’aso-
lut jove. En qualsevol cas, la
idea és seguir millorant».
Anna Aïda Martí recorda la
gent que l’ha fet costat. Al
seu entrenador, Xavi Mateu,
«sempre m’ha donat suport.
A la família perquè m’ha ani-
mat a tirar endavant i també
a les companyes i com-
panys del club que actual-
ment em donen molt de su-
port».

Anna Aïda Martí, medalla de
bronze al Campionat d’Espanya

Anna Aïda Martí va
afegir dimecres un al-
tre exit al seu pal-
marès quan va obte-
nir la medalla de
bronze a Las Palmas.

NATACIÓ

La nedadora del CN Tortosa va obtenir-la en la prova dels 50 m papallona

REDACCIÓ

Anna Aïda Martí.
Cedida

Els campionats de Catalun-
ya d’estiu en categoria aleví
van celebrar-se el cap de
setmana passat a la piscina
del Club Natació Reus
Ploms.

Van participar Jordi Bo-
net, Andreu Pellisa, Pau
Montfort i Jaume Sorolla.

El nedador Andreu Pelli-
sa, amb una cursa excep-
cional en la que va dominar
de cap a la fí, va obtenir la

medalla d’or en la prova
dels 100 metres braça,
sent un gran resultat amb
un temps molt destacat.

Jordi Bonet, per la seua
part, va baixar força temps
en les proves que va partici-
par competint a un bon ni-
vell, així com el seu com-
pany, Pau Montfort.

Pel que respecta els re-
lleus, cal dir que van anar
força bé, obtenint unes mar-
ques destacades.

Campionat de Catalunya
aleví d’estiu

Va tenir lloc a la piscina del Reus Ploms

REDACCIÓ

NATACIÓ

Andreu Pellisa va fer una medalla d’or en els 100 metres braça.
ME

La platja calera de Pixa-va-
ques va acollir la dotzena
edició del torneig de futbol-
platja, el cap de setmana
passat. L’equip dels Maken-
sis va ser el campió, sent la
cinquena ocasió que s’hi pro-
clama. A la final, Makensis
van empatar amb Boys

Damm (4-4). El penals van
decidir i el Makensis va estar
més encertat. Cal dir que en
aquesta edició van pendre-hi
part onze equips.

El proper cap de setmana
torna l’activitat amb una de-
mostració de Gimnàstica Rít-
mica a la Plaça Nova. Serà
diumenge (22.30 h).

Els penals van decidir la final

REDACCIÓ

FUTBOL PLATJA

El torneig de futbol sala Da-
vid Forcada s’ha convertit en
un dels esdeveniments es-
portius destacats del calen-
dari de l’estiu. La seua orga-
nització i el nivell dels equips
el fan com un dels prestigio-
sos. La desena edició ja ha
començat i els dissabtes, al

pavelló de Remolins, es pot
gaudir dels partits.

El premi pel campió és de
1.000 euros; per al segon
és de 500 i de 300 per al
tercer. La fase final es dispu-
tarà els dies 15 i 16 d’agost.

El torneig recorda al jove
jugador de Remolins que ens
va deixar ara fa deu anys. 

La fase final es jugarà els dies 15 i 16 d’agost
REDACCIÓ

FUTBOL SALA

La setmana passada ja vam
informar que el Tortosa-
Ebre havia renunciat a la Pri-
mera divisió nacional per
manca de jugadores. Sis de
la plantilla estaven entre-
nant amb el Nàstic per po-
der fitxar amb el club grana
per disputar la Super-Lliga.

L’equip participarà en la Lli-
ga de futbol-7 de les Terres
de l’Ebre i estarà entrenat
per Alba Vilàs, amb la col.la-
boració de Carlos Soler.
L’entitat ha iniciat una cam-
panya de captació de juga-
dores. Les noies interessa-
des poden trucar al telefon
637.44.81.81.

Serà a la lliga futbol-7 Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENI

La lesió que va fer-se Albert
Montañés a la final del Cha-
llenger de Scheveningen d’-
Holanda, que va obligar-lo a
no poder acabar el partit
contra el belga Vliegen, ha
tingut més conseqüències
de les inicialment previstes.
El tenista rapitenc té una ro-

tura parcial del lligament in-
tern del genoll esquerre. Una
lesió que el mantindrà inac-
tiu les properes setmanes.
Un contratemps important
però del que es confia que
es pugui recuperar per a la
gira de Nord-America, pro-
gramada per al proper mes
d’agost. 

Albert Montañés estarà unes
setmanes de baixa per lesió

Alba Vilàs entrenarà el
Tortosa Ebre 

Makensis, cinquena 
victòria sobre la sorra 

En marxa el desè torneig
David Forcada, a Remolins

Va recaure en la final del Challenger d’Holanda

REDACCIÓ

TENIS
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: ALBERT CASTELLÓ, PRESIDENT D’ASAJA A TARRAGONA

Avui el crack de la setma-
na és un senyor capaç de
concentrar més de 1.200
persones a la Lira ampos-
tina i no despentinar-se.
És el president d’ASAJA a
Tarragona, Albert Caste-
lló.
-Aquest passat diven-
dres, a la Lira d’Ampos-
ta es va celebrar el
desè aniversari de l’As-
sociació agrària ASA-
JA. Com va anar i qui
va anar?
- El 70% eren pagesos i ra-
maders, també ens van
acompanyar diverses au-
toritats entre les que es
trobava el conseller del
DAR, Joaquim Llena.
-Li va fer algun tipus de
comentari sobre l’ac-
tual situació del sector?
-Li vaig demanar un esforç
per arreglar-la sino la terra
es calentarà amb les mo-
bilitzacions. Ell em va dir

que estava en el

meu dret però que depe-
nia d’Europa i ara hi ha
països que són més po-
bres que Espanya.
-Què és ASAJA?
-Una associació agrària
que va nèixer a Madrid al
1.980 i al 85 va entrar a
Catalunya, on per cert ho
va tindre molt malament
perquè ens veien una as-

sociació estatal i som tan
catalans com els primers.
-Durant els parlamets
que el conseller Llena
va fer el divendres cri-
dava a treballar de ma-
nera conjunta. Feia re-
ferència a la relació
amb Unió de Pagesos?
-UP i nosaltres ja treballem
de manera conjunta quan
ens ho demana l’adminis-
tració a les taules secto-
rials, però, sinó, portem lí-
nies de treball diferents.
De totes formes Unió de
Pagesos porta 35 anys al
Territori català, però no-
saltres a hores d’ara tam-
bé tenim molta força. Al
Montsià diriem que som
més forts que ells.
- Tornant a la celebra-
ció del desè aniversari.
S’ho pensava que vin-
dria tanta gent?
-- Això ha estat posssible
gràcies a la confiança
dels nostres socis, que a

hores d’ara ja en són
3.000, el 60% dels quals
són de les Terres de l’E-
bre. Amb aquesta concen-
tració hem volgut que els
sectors polítics s’assaben-
tin de qui és ASAJA i no
ens tinguin tan oblidats.

-Per què considera
que els polítics els te-
nen «oblidats»?

-Perquè fins el dia d’avui
ens han ignorat i molt. El
cert és que ASAJA és la
primera associació agrà-
ria de l’Estat. En alguna
ocasió ens hem sentit
menyspreats pel govern
català i sempre pel ma-
teix, per ser considerats
estatals.

-Des de l’experiència.
Com veu actualment el
sector agrari a les Te-
rres de l’Ebre?

-Amb el que va d’any
hem perdut un 8% de ren-
da. Si tinguéssim un altre
tipus de governants aquí i
a l’Estat, penso que tot
aniria millor. Nosaltres vo-
lem viure de l’agricultura i
de la ramaderia, i reivindi-
quem una llei que reguli
els marges de la cadena
de producció fins arribar
al consumidor.

-Considera el sector
moneda de canvi en
determinats interes-
sos?

-Totalment, sinò només
cal veure l’últim moviment
del Govern Estatal amb
Equador. Noaltres enviem
una firma financera, Te-
lefònica i Repsol i a canvi
deixem que ens invaeixen
el mercat amb la seva frui-
ta, en concret aquesta ac-
ció farà molt de mal al plà-
tan de Canàries.

-Durant la celebració
de l’aniversari, va pas-
sar un fet curiòs, no hi
havien mitjans. És cert
que Llena els va vetar
per a no ser preguntat
pel canal  Segarra-Ga-

rrigues?
-Algo hi ha! Sembla ser

que no volia ser preguntat
per això.

-Pel que fa a la for-
mació, ASAJA, ha estat
capdavantera en lluïtar
per formar agricultors
ben preparats?

-Crec que un dels mà-
xims èxits de l’Associació
ha estat treballar, espe-
cialment als inicis, per la
formació dels pagesos, a
través de l’Escola de Ca-
pacitació Agrària. Penso

que ha estat el puntal o
motor d’ASAJA des de
l’any 1999 en què vam co-
mençar a formar a través
del fons europeu.

-Què li diria a un agri-
cultor o a un ramader
que vingués a parlar
amb vosté, sobre que

fer en aquests mo-
ments?

-Els sóc sincer; si tenen
la finca sanejada, pacièn-
cia. 

Si volen començar, si
no estan preparats, que
no ho facin perquè és
dur.

Amb la presència d’aquestes 1.200 persones,
ASAJA demostra  l’arrelament que té a les
Terres de l’Ebre, tot i les dificultats inicials

Capacitat de convocatòria

ASAJA en l’actualitat està representada a les
Cambres Agràries gràcies a la força que li
donen els vots dels agricultors i ramaders

Cambres Agràries:
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

C/ NÀPOLS

SALA

METRO

C/ LISBOA

C/ NÀPOLS

C
/

BE
RL

IN

C/
RO

M
A

Informació i venta
Tel. :977 707 038
Fax: 977 707 039

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

GALERIA SIXTINA 
AMPOSTA
Estem al c/Nàpols, nau 16.
Dilluns a divendres:
17:00 a 20:00 hores.
Reserves i visites concertades
Tel: 647 715 780
Per a altres horaris i per dissabtes i festius

C/
 R

O
M

A

GALERIA 
SIXTINA

C/ NÀPOLS

ALA

ETRO

C/ LISBOA

CINEMES
AMPOSTA

C/ NÀPOLS

C
/B

ER
LI

N

C
/B

ER
LI

N

Polígon Tosses
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL SETMANARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Avui presentem un suquet d’escamarlans amb grúmols al cava, un plat ben mariner 
per a gaudir d’un bon cap de setmana de sol i platja

Posar en un bol prou gran
lels grúmols amb un litre
d'aigua i 35 gr de sal, amb
la intenció que es vagin pur-
gant. Pelar les patates i ta-
llar-les esqueixant-les, reser-
var-les en aigua. Pelar els
alls i retallar la crosta de pa.
En una cassola i amb l'oli
ben calent, fregir-hi els es-
camarlans, salar; ha de ser
una operació de tomba i
tomba, no ha de durar ni un
parell de minuts per no pas-
sar-los de cocció i deixar
l'oli ben perfumat. Retirar-
los de la cassola i reservar-
los. En el mateix oli, fregir-hi
fins a enrossir-ho: els alls, el
pa i el julivert,un minut. Apa-
gar el foc. Posar en un pot
adequat els alls, el pa i el ju-
livert fregit, afegir-hi un cu-
llerot d'aigua, les ametlles i

el safrà, i triturar-ho amb un
túrmix, ha de quedar molt fi.
Tornar a posar la cassola al
foc i tirar-hi el triturat i la
resta d'aigua. Quan arrenqui
el bull tirar-hi les patates,
salar, tapar la cassola i dei-
xar-ho coure 20 minuts. Ti-
rar a la cassola els grúmols
i observar que en contacte
amb la cocció es van obrint.
Repartir-hi ràpidament els
escamarlans i regar-ho amb
el cava, tastar de sal i ja
està llest. De tots els crus-
tacis, és l'escamarlà el que
aporta menys calories. El
seu principal nutrient són
les proteïnes. La quantitat
de greixos que conté és la
més baixa dels crustacis
després dels percebes.
Quant a minerals i vitamines
destaca el seu contingut en
potassi, fòsfor, magnesi, io-
de i vitamina B12. D’altra
banda, el grúmol, té un con-
tingut calòric baix -pràctica-
ment no contenen ni hidrats
de carboni ni greixos- i són
una bona font de proteïnes
d'alt valor biològic i de mi-
nerals, com el potassi i el
ferro. Tot i ser de la família
del marisc, té molt poc co-
lesterol. “Primentons i Toma-

tes”, cada setmana sorteja un
sopar per a dues persones, si
voleu participar-hi en aquest
concurs només heu d'enviar
un missatge amb el mòbil al
5516 amb la paraula TE CUI-
NA, i participareu en el sorteig
d'un sopar al restaurant de la
setmana.

“Primentons i Tomates”. Avui: Escamarlans  

Durant la temporada
d’estiu la nostra terra
fa olor a mar, vacan-
ces, festivals, festes
majors i bona cuina.
Avui us deixem amb
una oferta gastronòmi-
ca ben marinera, fres-
ca i estival.

REDACCIO

El plat de la setmana. ME

Ingredients per a quatre persones

8 escamarlans de bona mida
1 kg de cloïsses
1'5 kg de patates
8 grans d'all
una llesca de pa
30 gr d'ametlles
Un ramet de julivert
2 litres d'aigua mineral
150 ml de cava
100 ml d'oli extra verge d'oliva
Sal

Ingredients

ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Poden sorgir-te noves oportunitats en l'àmbit
afectiu. En general ho viuràs amb més alegria
i sort. Ara mateix tens energia de sobra per fer
esport.

Taure
20/4 al 19/5

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Has de fer esport i trobar el
teu to físic.

Bessons
20/5 al 21/6

No siguis egoista. No ets l'única persona al
món. Aprèn a valorar la teva relació de pare-
lla. Respecte al la salut, avui poden baixar els
teus bioritmes. Et pots sentir més cansat.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs de mostrar una major cautela a l'ho-
ra de prendre les regnes en les teves rela-
cions afectives. La teva autoestima està alta
però no la malgastis.  

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus pel teu signe t'ajuda a l'ho-
ra de viure relacions sentimentals de bona
qualitat. Respecte a la salut , avui mantingues
el control i no perdis la calma.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de la teva vida sentimental de
manera intensa. Trauràs las part més visceral
de la teva personalitat. Avui estàs propens a
patir trastorns digestius o estomacals.

Balança
22/9 al 22/10

Avui la comunicació amb la teva parella
serà més profunda i veritable. Potser aviat
tindràs el desig de fer alguns canvis res-
pecte a la teva forma de vida.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor has de tenir la ment
clara. Tot passarà amb certa rapidesa i amb
prou feines tindràs temps per adonar-te dels
esdeveniments. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Vés amb compte a l'hora de triar parella. Tens
tendència a deixar-te enlluernar per allò pura-
ment superficial. La teva sort està en l'esforç
diari que poses per mantenir-te en forma.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs en un període molt viu, de molta
comunicació amb la teva parella. Pots
viure diferents experiències. No et deixis
enganyar per les aparences.

Aquari
20/1 al 18/2

Has de viure tots els teus assumptes amb
molta calma i paciència però especialment els
que estiguin relacionats amb els teus senti-
ments.

Peixos
19/2 al 20/3

Abaixa una mica la guàrdia, no siguis tan
primmirat i mostra't més comprensiu i dialo-
gant amb la teva parella. Camina amb cura i
estigues previngut, o tindràs problemes. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc        Bruch, 2  (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Aldea) 977460152

Cuartiella - Guimera, CB Major, 12 (Roquetes)  977500929-639187549

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304  

Pilar Delgado , Jordi Delgado         Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M           Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

34º 22°Nuvositat variableNuvositat variable

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
predomini del sol, amb cel serè o poc ennuvolat en general. A par-
tir de mig matí es formaran núvols al Pirineu i Prepirineu, així
com algunes nuvolades. 
Precipitacions: 
són probables alguns ruixats entre febles i moderats fins a mitja
tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, localment en forma de
tempesta. 
Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes. Màximes estables a l'interior i
puntualment més altes al litoral i al Prelitoral. 
Visibilitat: 
bona en general, a excel·lent als dos extrems al final del dia. 
Vent: 
bufarà de component sud al matí, entre fluix i moderat. A partir de
llavors girarà a oest i sud-oest entre fluix i moderat, i amb alguns
cops forts. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
de migjorn a llebeig entre fluix i moderat. Al final del dia entrarà
la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus.
Marejol amb àrees de maror al nord del Cap de Creus. 
Costa Central:
de migjorn fluix a llebeig entre fluix i moderat a partir de mig matí.
D'arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
d'entre xaloc i migjorn entre fluix i moderat a component oest
moderat. Serà de mestral al sud del Cap de Salou i de ponent o
llebeig a la resta de la zona.
Marejol.

El temps. Previsió

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 
L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383 
(Preguntar por Emi)..

La Ràpita. Plaça d'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar a l'estiu.  670 51 65 20

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383
Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona
a dos carrers.
610203325

Es traspassa bar-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. Causa
per canvi de residència i
per tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494
DIVERSOS�

SI VOLS UN AMIC:
ADOPTA!PROGAT T'O-
FEREIX LA POSSIBILI-
TAT D'ADOPTARGATS
QUE HAN ESTAT ABAN-
DONATS.GRÀCIES PER
LA TEUA AJUDA:

TELF. 977446649/630502142

TREBALL�

MOTOR�

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350€ al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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-Una nova etapa, al kit-
chee. Deu n'hi do! com va
anar el fitxatge per
aquest equip?
-Mitjançant el F.C. Barcelona,
el club té una FCBEscola
oberta allí. El president del
Kitchee manté molt bona
relació amb el F.C.
Barcelona, va demanar un
tècnic de Base per entrenar
i portar endavant el seu club,
i el F.C. Barcelona em va ofe-
rir aquesta possibilitat. 
-Aproxima’ns al kitchee.
-El Kitchee és un dels clubs
amb més solera de Hong
Kong, està situat al costat
de Xina, (concretament a
100 Km). La ciutat compta
amb vuit mil.lions d’habi-
tants i el futbol, conjunta-
ment amb les curses de
cavalls, és l’esport més
seguit. El nivell futbolístic de
la primera divisió equivaldría
a la 2a. B de qualsevol dels
grups d’aquí a Espanya. A
nivell d’infraestructura,
estadis i seguiment la podrí-
em comparar en alguns
aspectes fins i tot a la nostra
primera divisió. 
-Aquests tipus d'experièn-
cies són molt gratificants
per l'acollida de la gent i
per com et valoren, no?. 
-Sí, la veritat és que és tota
una experiència poder viure

un fet com aquest. Al sortir
hi anar a un altre país, la
gent et valora molt ja que és
conscient que estàs fent un
esforç molt gran, deixant
moltes coses per anar a tre-
ballar amb ells. Et tracten
molt bé, i això et fa sentir
molt a gust i valorat.
-Futbol base del Barça,
amb l'escola a Dubai i ara
a Hong kong. Podies
somiar arribar tan lluny?
-No, el cert és que mai ho
hagués pogut imaginar, vaig
començar a entrenar nens,
com a hobby, per que m’a-
gradava molt, sense cap
plantejament inicial, al temps
vaig descobrir que m’apas-
sionava i vaig pensar que
m’agradaria dedicar-me.
Crec que aquest ha estat un
dels fets que m’han fet
poder arribar a viure del fut-
bol, el fet de no buscar-ho,
sinó el de disfrutar dia a dia
de la meva activitat. De cada
entrenament, de cada partit
etc…
-El teu secret? 
-El meu secret penso que ha
estat el treball i dedicació i la
il.lusió que poso en cada
tasca que realitzo, crec que
aquest fet és clau, el dia que
no m’il.lusioni el futbol, serà
el dia que ho hauré de dei-
xar. Cada matí quan em
poso les botes de futbol,
penso que sóc un privilegiat. 
-Què i qui recordes més
en la teua trajectòria? 
-En la meva trajectòria, m’a-
grada recordar a tota la gent
que m’ha ajudat i que ha
estat present en el meu dia a
dia. Començaria per la meva
familia (els meus pares) que

m’han ajudat en tots els
projectes que he realitzat
des de ben petit, sempre
recolzant-me. La meva dona,
Romina, que sempre està al
meu costat i em segueix per
totes aquestes aventures
(probablement sól no m’atre-
viria a viure-les).
Futbolísticament el meu
agraïment si l’hi he de posar
nom i cognoms, la persona
que més m’ha ajudat i ha fet
que la meva carrera futbolís-
tica tingués una gran pro-
gressió ha estat Juanjo
Rovira, ell amb la seva con-
fiança va fer possible que jo
passés d’entrenar el C.F.
Amposta al F.C. Barcelona.
-Entrenar a Hong Kong:
és un repte, una prova o
un trampolí? 
-Primer de tot, penso que és
un repte, ja que serà el pri-

mer cop que agafi un equip
que no sigui de futbol base.
El fet de poder ser professio-
nal em farà viure situacions
que ara mateix no podria
viure aquí a Catalunya: l’esta-
da de pretemporada a Xina,
Singapur i Malàsia. Poder
viure partits en un estadi
amb cabuda per a 43.000
persones... Més endavant,
en un futur, el temps dirà si
em pot servir de trampolí
per a la meva carrera espor-
tiva o no. Jo, ara, disfruto el
moment i visc el dia a dia
amb il.lusió i dedicació. 
-Vas ser emprenedor i
valent al seu moment,
ara encara més. Més
canvis?
-Sí, crec que a la vida, quan
passa una oportunitat no
l’has de deixar escapar. Fa
uns anys tenia el meu futur

ben organitzat aquí a les
Terres de l’Ebre, feina, nego-
ci propi. Però el futbol m’a-
treia, vaig tenir l’oportunitat
gràcies a Juanjo i no la vaig
deixar escapar. Ara el
mateix. El fet de tants canvis
et produeix una riquesa inte-
rior important, conèixer
nova gent, noves situacions,
tot això et fa crèixer.
-T'enyores de casa?
-Evidentment que m’enyoro,
molt, dels meus pares, la
meva iaia, família, amics,
però crec que ara és el
moment de viure aquestes
experiències, ja arribarà el
dia en el qual tornarem cap a
casa i normalitzarem la situa-
ció. Tinc molta sort de poder
comptar amb Romina, la
meva dona, un autèntic
suport. Em fa la vida molt
més fàcil. Els meus pares
sempre m’han recolzat en
tot, tinc sort de poder comp-
tar amb tanta ajuda. 
-Què opines de tot el que
s’ha dit i ha passat amb
Becerra i amb Pitarque?.
-Per poder opinar-ne, hauria
de tenir més dades. Segur
que hi ha moltes coses que
no sabem i això fa molt difí-
cil que pugui fer una valora-
ció exacta. Entenc les dues
posicions, el club ha confiat
amb ells i ara voldria comp-
tar-hi per a la propera tempo-
rada. Per altra banda els
jugadors compten amb ofer-
tes i volen progressar tant
esportivament, com millorar
a nivell contractual. Sigui
com sigui es un fet compli-
cat, desitjo el millor a totes
dues parts. Al C.F. Amposta
per què és el meu club, han

fitxat un gran entrenador i el
projecte és il.lusionant. Als
jugadors per què els conec
de ben petits, i més que
jugadors per a mi són uns
amics, tenen molta qualitat i
penso que poden arribar
molt lluny. 
-A Hong Kong també hi
ha reestriccions?
-Crec que les restriccions
han arribat a tot arreu menys
al Madrid (jajaja). Enguany
tots els clubs de tot arreu
s’hauran d’estrènyer el cintu-
ró, però això té una vessant
possitiva, si es sap buscar,
és que els clubs hauran de
tirar de la base, dels juga-
dors de la cantera i aquest
fet farà que pujin més juga-
dors als primers equips,
segur que es treuran juga-
dors que ara els hi donaran
confiança i acabaran fent-se
un lloc, de l’altra manera
aquets jugadors ho tenien
complicat. Jo, que sóc un
enamorat del futbol base, ho
veig molt positiu.
-Vols afegir alguna cosa?
-Agrair la vostra entrevista,
encoratjar a tota aquella
gent que treballa i viu amb
il.lusió el futbol, siguin o no
professionals, perquè l’im-
portant és fer el que més t’a-
grada. Sempre he pensat
que hi ha gent molt prepara-
da a les nostres terres.
Recordo quan jo treballa
aquí, i vaig tenir la sort de
poder marxar al F.C.
Barcelona, sempre he pen-
sat que hi havia molta gent
que també mereixia aquesta
oportunitat. Companys del
curs d’entrenadors, gent
preparada com jo. 

«Entrenar a la Primera divisió 
de Hong Kong és tot un repte»

L’ampostí Josep Gom-
bau ja està a Hong
Kong on ha iniciat una
nova aventura.

«El Kitchee és un dels clubs amb més solera del país, amb una ciutat de vuit milions d’habitants»

M.V.

Josep Gombau.
ME

ENTREVISTA A JOSEP GOMBAU, TÈCNIC AMPOSTÍ DEL KITCHEE


